
 

 

 

 

 

MATERIAL EXPLICATIVO -  REUNIÃO VIRTUAL DAS GUARDIÃS 

Caxambu, 27 de abril de 2020 
 

Às Guardiãs de Bethéis Mineiros, 
 
 
No dia 22 de abril de 2020 realizamos nossa I Reunião Virtual com as 

Guardiãs de Bethéis.  Este material visa resumir os temas abordados para 

que todas possam ter acesso às informações que foram abordados: 

 

1) VACÂNCIAS NO CONSELHO GUARDIÃO  

 

Devido à prorrogação da gestão do Conselho Guardião até 10/07/2021 

entendemos que poderá existir a necessidade de alterações de tios e tias que 

foram nomeados e instalados em Julho/2019. Desta forma, a Guardiã do 

Bethel deverá comunicar todos os membros nomeados ao Conselho Guardião 

Executivo, Associado e Presidentes de Comitês sobre a extensão da gestão. 

Ressalto que sempre deverá ser enfatizada a importância de cada 

adulto dentro do Conselho Guardião e a sua manutenção é essencial 

para que vocês possam dar continuidade ao belíssimo trabalho 

realizado em nossos Bethéis Mineiros.  

Sendo assim, caso ainda seja necessário alguma alteração no seu 

Conselho, o procedimento abaixo deverá ser observado no caso de 

VACÂNCIAS: 

- GUARDIÃ DO BETHEL & GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL: 

Serão reconhecidos como Past`s somente se permanecerem no cargo até 

ABRIL/2020. Cartas de renúncias deverão ser acolhidas após essa data e o 

conselho deverá proceder com a VACÂNCIA no cargo, conforme descrito 

abaixo; 

- VACÂNCIAS NO CONSELHO GUARDIÃO EXECUTIVO OU 

ASSOCIADO: Os seguintes procedimentos deverão ser observados, 

conforme POP-CGB 6: 

 



 

 

 

 

 

a. A Guardiã Secretária do Bethel deverá recolher uma carta de 

renúncia do membro do Conselho que deseja renunciar ao 

seu cargo e comunicar à Guardiã do Bethel; 

b. A Guardiã do Bethel deve, imediatamente, convocar uma 

reunião virtual com os Membros Executivos do Conselho 

Guardião e deverão nomear um novo adulto para preencher o 

cargo vago e qualquer outra vacância que possa acontecer. 

(Ex.: Guardiã Secretária solicitou renúncia; a atual Guardiã 

Tesoureira foi escolhida para ocupar o cargo de Guardiã 

Secretária, na mesma reunião deverá ser nomeada uma nova 

Guardiã Tesoureira). 

c. A Guardiã do Bethel deverá encaminhar para o e-mail à 

grandeguardia.mg@gmail.coma carta de renúncia do membro 

do Conselho juntamente com a ata da reunião Conselho 

Executivo; 

d. A Grande Guardiã efetuará a nomeação do novo Conselho. 

Devido ao COVID19, assim que nomeados os novos membros 

serão considerados instalados em seus cargos, sem 

necessidade de realizar a Cerimônia de Instalação do 

Conselho; 

e. Se o cargo de Guardiã do Bethel ficar vago, o Guardião 

Associado deverá assumir todos os deveres e 

responsabilidades da Guardiã até que sua sucessora seja 

devidamente nomeada pela Grande Guardiã. 

  

2) VACÂNCIAS DAS FILHAS 

 

Devido à prorrogação da gestão das filhas que foram instaladas em 

dezembro/2019 até dezembro/2020 entendemos que poderão existir 

vacâncias nos cargos e, neste caso, o Conselho deverá seguir as seguintes 

instruções conforme E-BETHEL 4 da nossa Constituição: 
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- HONORÁVEL RAINHA: Devido o COVID19 o GCGMG comunica que 

todas as Honoráveis Rainhas instaladas em novembro/2019 serão 

consideradas Past`s Honoráveis Rainhas, independentemente de finalizar 

essa gestão ou ser necessário deixar o posto ao longo deste ano, 

ressaltamos a importância de cada Guardiã conversar com sua Honorável 

Rainha e demonstrar a sua relevância ao Bethel, para que todas possam 

finalizar sua gestão em dezembro/2020. 

Porém, se a Honorável Rainha não conseguir continuar no cargo, ela 

deverá solicitar sua renúncia à Guardiã do Bethel que comunicará aos demais 

Membros Executivos do Conselho Guardião na reunião virtual do Conselho 

para que escolham uma Past Honorável Rainha ativa que deverá substituir a 

Honorável Rainha até o retorno das atividades presenciais do Bethel. 

As filhas devem ser comunicadas da vacância no cargo e substituição, 

durante sua próxima reunião virtual, e serão avisadas sobre a eleição 

especial para preencher a vacância. A eleição deverá ser realizada seguindo 

os procedimentos do OFÍCIO 33 e deverá ocorrer na primeira reunião 

ritualística, após o retorno das atividades do Bethel. Todas as filhas são 

elegíveis conforme os critérios de elegibilidade descritos no ofício 33. 

A filha eleita ao cargo de Honorável Rainha será instalada na mesma 

reunião da eleição, dentro da Ordem de Trabalhos em BEM DO BETHEL, 

conforme pg. 59 do Ritual. 

 

- PRINCESAS/GUIA/DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: A renúncia ao 

cargo deverá ser solicitada à Guardiã do Bethel que comunicará às filhas e ao 

Conselho Guardião sobre vacância no cargo  durante a próxima reunião 

virtual do  Bethel, avisando-as sobre a eleição especial para preencher a 

vacância. A eleição deverá ser realizada seguindo os procedimentos do 

OFÍCIO 33 e deverá ocorrer na primeira reunião ritualística, após o retorno 

das atividades do Bethel, todas as filhas são elegíveis conforme os critérios 

de elegibilidade descritos no ofício 33. 

 

 



 

 

 

 

 

As filhas eleitas serão instaladas na mesma reunião da eleição, dentro 

da Ordem de Trabalhos em BEM DO BETHEL, conforme pg. 59 do Ritual. 

 

- FILHAS NOMEADAS: A renúncia ao cargo deverá ser solicitada à 

Guardiã do Bethel que comunicará à Honorável Rainha para que realize uma 

nova nomeação ao cargo vago. Essa nomeação deverá ser aprovada pelo 

Conselho Executivo do Bethel, durante sua próxima reunião virtual e 

comunicada as alterações às filhas. 

A filha nomeada será instalada na primeira reunião ritualística. 

 

3) REUNIÃO VIRTUAL DO BETHEL 

 

É obrigatória a realização de uma reunião virtual mensal com todas as 

filhas, tios e tias para a discussão dos assuntos pendentes do Bethel, 

aprovação de atividades e uso do dinheiro do Bethel. Esta reunião deverá ser 

registrada através de um relatório por uma filha nomeada pela Honorável 

Rainha, não deverá ser realizada chamada, mas a Guardiã deve incentivar a 

presença de todos. 

A Guardiã do Bethel deverá rever e aprovar o relatório elaborado, que 

não possui um formato específico, sendo um breve relato sobre os assuntos 

discutidos na reunião. Este relatório deverá ser lido pela filha que redigiu na 

próxima reunião virtual mensal do Bethel e arquivado em pasta física 

especifica para os relatórios do Bethel. 

O GCGMG orienta que as Guardiãs incentivem a criatividade e 

originalidade das filhas nesse período de quarentena, visando tornar a 

reunião agradável à todos os membros do seu Bethel. 

 

4) REUNIÃO VIRTUAL DO CONSELHO GUARDIÃO 

 

É obrigatória a realização de uma reunião virtual mensal com os 5 

membros executivos do Conselho Guardião do Bethel e quaisquer outros 

tios(as) ou filhas que sejam necessários à reunião do Conselho. 



 

 

 

 

 

A reunião deverá ter chamada e ser registrada através de ata elaborada 

pela(o) Guardiã(o) Secretária(o) do Bethel. A ata da reunião anterior deverá 

ser lida e aprovada na próxima reunião virtual do Conselho Guardião.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Qualquer dúvida estou sempre à disposição de todos os Bethéis Mineiros 

para que juntos possamos continuar com o belíssimo trabalho das Filhas de 

Jó. 

 

 

 

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

 


