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É um prazer apresentar esta carta para exprimir meu desejo de 
servir as Filhas de Jó na Linha do Supremo Conselho Guardião. 
 
Como Grande Guardião Associado do grande Estado de Michigan, concentrei meus 
esforços em nosso Lema 'Seja a Mudança'. Uma organização fundada com o objetivo de 
ensinar e capacitar jovens mulheres,  deve ter a habilidade de mudar em sua essência. 
Ela deve se adaptar e continuar passando valores aos seus membros. No final desses 
primeiros 100 anos, é hora de focar nossos olhos nos próximos 100, garantir que a 
organização atenda às necessidades das Filhas e continuar a dar apoio e orientação aos 
membros, para que possam aprender e crescer em um ambiente seguro e acolhedor. 
 
Como Mestre Maçom, tenho dupla filiação em duas Lojas de Michigan e também sou 
membro de um Capítulo da Estrela do Oriente. Mas foi trabalhando com as Filhas de 
Bethel, o Bethel nº 9 em Escanaba, Michigan, que eu cresci adorando os valores e a 
missão da Organização. Quando me pediram para servir como Grande Oficial pela 
primeira vez, aproveitei a oportunidade. Meu intento é trabalhar duro para as Filhas e 
causar o maior impacto possível. A jornada de Grande Oficial até a Grande Linha de 
Michigan e então até me tornar Grande Guardião Associado, foi natural e eu tive uma 
equipe incrível. Como Veterano das Forças Armadas, conheço o valor do trabalho em 
equipe. Juntos, nossa equipe parte em missão para mudar o mundo para melhor através 
da gentileza e consideração. Sinto que esta é a mensagem que ressoa hoje e é a 
mensagem que deve ser levada por toda parte pelas Filhas de Jó Internacional. 
 
Atualmente, sou empregado do Estado de Michigan como instrutor da OSHA 
(Administração de Segurança e Saúde Ocupacional) e também trabalho com o 
Governo Federal dos EUA nessa mesma função. Gosto muito do meu trabalho e ele tem 
me proporcionado ótimas habilidades de comunicação e com as pessoas. 
 
Na Península Superior do Estado de Michigan, também conhecida como “Terra de 
Deus”, adoro caçar, pescar e passar muito tempo ao ar livre com meus cães Bailey e 
Max. Acredito que a vida tem que ser vivida ao máximo e temos que ajudar todas as 
pessoas ao longo do caminho. Estou empolgado e um pouco assustado com esta 
oportunidade, mas me sinto verdadeiramente honrado que você possa me considerar 
para a Linha do Supremo Conselho Guardião. 
 


