
Ao Supremo Conselho Guardião e a todos os envolvidos nas Filhas de Jó Internacional: 

Permitam que esta sirva como minha Carta de Intenção para aspirar ao cargo de Supremo 
Guarda Interno ou Supremo Guarda Externo, se o primeiro cargo tiver sido preenchido. 

Originalmente da Califórnia, entrei para a Marinha dos Estados Unidos em 1990, depois de 
me formar no Ensino Médio na pequena cidade do vale central de Kingsburg, distante 10 Km  
do Bethel nº 151, em Selma. Durante meu tempo na Marinha, estivemos baseados na 
Califórnia, na Flórida, em Connecticut e, finalmente, na Virgínia, onde minha família vive há 
22 anos. Após 24 anos de trabalho, me aposentei da Marinha em 2014 e continuo 
trabalhando para o Departamento de Defesa na região de Washington D.C.  Sou Past Master 
(ex-Venerável) da Loja Olive Branch(Ramo de Oliveira)  nº 114 de Leesburg, na Virgínia e 
servi como Oficial de Educação Distrital e Instrutor Distrital de Trabalho do 2º Distrito 
Maçônico na Virgínia. Atualmente atuo em comitês de jovens para o Rito Escocês de 
Alexandria, Kena Shriners (Antiga Ordem Árabe dos Nobres do Santuário Místico) em 
Manassas, na Virgínia e ocupo cargo de consultor para as Ordens Arco-íris  e Demolay. 
Também atuo no Conselho da HIKE (Doação para Crianças com Deficiência Auditiva), gestão 
2018/2020 no cargo de Relações Fraternais. 

Ao servir na Suprema Linha, gostaria de focar em maneiras de incorporar algumas das 
mudanças desse período impactado pelo COVID para fortalecer a Organização. 

Sei do compromisso que terei ao ser eleito para a Suprema Linha e sinto que minha 
experiência, educação e habilidades serão valiosas para as Filhas de Jó Internacional. Meu 
emprego e condição financeira são suficientes para manter as viagens necessárias e minha 
esposa, juntamente com minha família, apoiam integralmente minha decisão de assumir as 
obrigações que acompanham a eleição para a Suprema Linha. 

Respeitosamente enviado por, 

Robert Worthington  
Past Grande Guardião Associado,  
Pat Guardião Associado dos “Betheis” nºs. 42 e 52, da Virgínia 

 

 

 

Instalação como Grande                                               Minhas filhas, todas Past Honoráveis              
Guardião Associado da Virgínia                                  Rainhas do Bethel nº 52, de Herndon, 
                                                                                            Virgínia  


