
 
 
 

 

 

OFICIO 60 – Minas Gerais Seguindo Adiante 

Caxambu (MG), 27 de agosto de 2020 

Aos Bethéis Mineiros, 

 

 O Grande Conselho Guardião vem buscando se adequar ao novo normal 

e atender todas as demandas necessárias para que as filhas possam praticar 

todos os ensinamentos de nossa organização de forma segura e encontrar 

conforto nesse momento difícil que estamos vivendo, além disso, estamos 

colocando em prática as orientações da reunião no dia 26 de agosto de 2020 

com Shelly Cole, do Conselho dos Curadores, Marcy, nossa Suprema Deputada, 

e Valorie, a Suprema Guardiã. 

 Como informado durante a reunião de agosto com as Guardiãs todos os 

bethéis devem realizar programações mensais, assim iremos adequando de 

acordo com a realidade atual e realizando mudanças gradativas e seguras para 

que nossa organização possa voltar a funcionar normalmente em todos os 60 

Bethéis Mineiros.  

 Entendemos que as mudanças previstas irão gerar muitas dúvidas tanto 

nas filhas quanto dos conselhos, sendo assim, aumentamos a capacidade da 

plataforma virtual que usamos para receber até 500 pessoas e comportar todos 

os Bethéis Mineiros para assim realizarmos dois momentos virtuais no intuito de 

auxiliar a se adequarem ao novo normal, sendo essencial a presença de todos: 

- 05/09 (sábado) ás 15hrs, via ZOOM, Tira dúvida para as filhas, tios e tias 

com o GCG Executivo & Grande Bethel; 

- 08/09 (terça) ás 20hrs, via ZOOM, Reunião das Guardiãs e demais membros 

do Conselho Guardião do Bethel com o GCG Executivo 

 Sendo assim, o Grande Conselho Guardião Executivo, resolve para o mês 

de setembro/2020: 

1) Tornar obrigatória para todos os Bethéis Mineiros a realização de: 

a. UMA reunião ritualística virtual por mês; 

b. UMA reunião do conselho guardião do bethel juntamente com as 5 

filhas eleitas por mês; 

c. UMA reunião extra (podendo ser: administrativa, pública, gincana 

ou atividade informal) por mês; 

 



 

 

 

 

2) Manter a responsabilidade do Conselho Guardião Executivo do Bethel 

para definir suas regras quanto: 

a. Uso do paramento oficial pelas filhas nas reuniões; 

b. Pagamento ou isenção de mensalidades; 

c. Justificativas ou isenção de faltas; 

d. Definição das datas e horários para a reunião ritualística E reunião 

extra, não sendo necessário seguir as definidas no estatuto do 

bethel; 

e. Necessidade de solicitar dispensa especial APENAS das reuniões 

públicas uma vez que a ritualística passa a ser obrigatória. 

 

3) Exame das Lições de Proficiência poderá ser realizado seguindo, 

obrigatoriamente, as seguintes orientações: 

a. Não poderá ser enviado cópia digital do Exame das Lições de 

Proficiência, a Guardiã do Bethel é responsável de entregar o 

material na casa da filha, sempre tendo em mente a segurança de 

todos; 

b. A Guardiã do Bethel deverá agendar uma data e horário com a filha 

que deseja ser aprovada no exame das lições de proficiência; 

c. Somente a Guardiã do Bethel, um segundo membro do Conselho 

Guardião do Bethel, a Honorável Rainha e a filha deverão estar 

presentes nesta reunião; 

d. Na reunião a Honorável Rainha presidirá todos os cargos definidos 

no ritual pgs. 111 à 114, sendo realizado apenas esse momento 

do ritual com a filha tendo memorizado toda as lições de 

proficiência; 

e. A Guardiã do Bethel deverá se assegurar que todos os 

participantes estão em ambiente fechado e sem pessoas próximas; 

f. A Guardiã do Bethel definirá a aprovação da filha no Exame das 

Lições de Proficiência e a mesma estará apta à eleição de 

novembro. 

 

4) Cerimônia de Iniciação poderá ser realizada seguindo, 

obrigatoriamente, as seguintes orientações: 

a. As peregrinas serão consideradas iniciadas na data da cerimônia 

de iniciação virtual, porém quando o Bethel retornar as atividades 

presenciais deverá executar a cerimônia novamente; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Somente deverá ser utilizado o Ritual pgs. 83 à 110, sendo omitido 

todos os trabalhos referente ao Exame de Proficiência na reunião 

virtual; 

c. O procedimento de sindicância deverá ser realizado completo, mas 

de forma virtual, seguindo as orientações do ofício nr.:44. 

 

5) Nas reuniões ritualísticas virtuais é obrigatório que: 

a. Todas as filhas, tios e tias presentes permanecem com seu VÍDEO 

ligado durante todos os momentos da reunião, para que a 

Guardiã e o Guardião Associado possam identificar que não 

existem pessoas não juramentadas e que a pessoa se encontra 

em ambiente fechado; 

b. Todos devem se identificar com nome + cargo + bethel nr. (ex: 

Júlia, capelã #01) 

c. É proibido o uso de fundos virtuais no zoom ou qualquer plataforma 

utilizada pelo Bethel, visando manter a visão do lugar que a filha 

se encontra; 

d. Fotos & Prints somente na cerimônia de abertura (até o Hino da 

Bandeira do Bethel) OU na cerimônia de encerramento; 

e. Instruções sobre o uso do microfone deverá ser informado antes  

do início da reunião ritualística que deverá seguir todos os seus 

trabalhos conforme ritual; 

f. O juramento de honra para adultos poderá ser realizado para 

adultos não juramentados, mas a Guardiã e o Guardião 

Associado deverão confirmar a elegibilidade de todos os 

presentes para iniciar a reunião; 

g. A ata deverá ser lavrada conforme estudo de atas disponibilizado 

pelo Grande Conselho Guardião; 

h. Demais orientações forneceremos no encontro virtual no dia 05/09 

às 15hrs, via ZOOM; 

 

ATENÇÃO:   

- TODAS as atividades virtuais do Bethel, mesmo os momentos de lazer 

informais (filmes, gincanas, etc.) é obrigatório a presença de, pelo 

menos, um membro do conselho guardião do bethel. 

- Escutem as filhas e utilizem sua criatividade para inovar as atividades 

virtuais e incentivar a união e a motivação do Bethel. 

- Ressaltamos que todas as reuniões, filantropias, eventos ou 

reuniões informais PRESENCIAIS permanecem SUSPENSAS em 

MINAS GERAIS, visando zelar pela segurança e saúde de toda a nossa 

família das Filhas de Jó.  

 



 

 

 

 

Contamos com a com sua compreensão e qualquer dúvida o Grande 

Conselho Guardião está à disposição. 

 

 

 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 


