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Carta de Intenção 
Diane Bloch, Past Honorável Rainha, Suprema Guia 
Past Grande Guardiã de Michigan, gestão 1993/1994 

Aspirante ao cargo de: Vice Suprema Guardiã 

 

 
Estou ansiosa para continuar na Suprema Linha e apoiar as Filhas de Jó como organização e 
como indivíduos que compõem a Ordem. 
 
Preparei planos para um ano cheio de promoções, treinamentos, desenvolvimento de 
lideranças e desafios divertidos para as Filhas e adultos. O Supremo Comitê de Organizações 
para 2022 está trabalhando para tornar a “Sessão Venha Velejar nos Grandes Lagos” 
memorável, e estamos entusiasmados em sediar esse evento para todas as Filhas de Jó. 
 
Sou ativa nas Filhas de Jó desde 1974, sem interrupção.   Servi como Honorável Rainha em 
junho de 1978. Participei do Coral do Grande Bethel e fui Representante do Supremo Bethel 
para a Virgínia, quando pude visitar 17 “Betheis”, incluindo o nº 1 de Arlington no seu 50º 
aniversário. Fui Guardiã do meu Bethel nº 52 em St. Clair Shores por 37 mandatos (não 
consecutivos), e não há nada que eu goste mais do que treinar as Filhas para sonhar, planejar e 
alcançar seus objetivos. Tenho certeza de que aprendo tanto com as meninas quanto elas 
aprendem comigo. 
 
Tenho viajado o mundo das Filhas de Jó o tempo todo, primeiro com minha mãe e depois com 
minha filha. Visitei os eventos das Filhas de Jó em: Queensland, Havaí, Califórnia, Washington, 
Alberta, Idaho, Utah, Nevada, Novo México, Saskatchewan, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, 
Minnesota, Missouri, Wisconsin, Illinois, Michigan, Ontário, Indiana, Kentucky, Ohio, 
Pensilvânia, Delaware, Maryland, DelMar, Virgínia, Flórida e Santa Catarina. É muito provável 
que tenha cruzado o caminho com muitos de vocês ao longo dos anos. 
 
Venho de uma família Maçônica ativa, mas apoio as Filhas de Jó que não têm relacionamento 
fraterno. Meu pai participou da Ordem DeMolay e da Lodge de Sião. Minha mãe foi membro 
vitalício da Ordem da Estrela do Oriente e Past Grande Guardiã na gestão 2002-2003. Meu 
marido, Dan, há 36 anos se juntou à Loja para que pudesse participar das reuniões das Filhas 
de Jó comigo e, por fim, serviu como Venerável de sua Loja e Grande Bibliotecário em 
Michigan. Meu filho mais velho é Past Mestre Conselheiro Estadual da Ordem DeMolay em 
Michigan. Meu outro filho foi DeMolay Destaque no Estado. Minha filha, Keziah, é ativa nas 
Filhas de Jó desde 4 dias após seu aniversário de 10 anos. Tem atuado como Representante do 
Supremo Bethel, Representante do Grande Bethel e Oficial do Grande Bethel várias vezes em 
cada um deles. Ela também foi premiada como Maior Destaque da Juventude Maçônica e  
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Filha de Jó Destaque. Se você conhece família, sabe quanto é necessário para apoiar essas 
atividades. 
 
Sou Engenheira Aerodinâmica aposentada da “General Motors”, onde trabalhei por 37 anos. 
Meus passatempos são: artesanatos em papel, pintura, artesanato com fios, costura e 
fabricação de objetos. Gosto de nadar e sou mergulhadora certificada, também sou pilota 
comercial e instrutora de voo, embora não faça muitos voos atualmente. 


