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Larissa Nogueira Domingues 

Grande Guardiã 2019/2020 
Grande Conselho Guardião De Minas Gerais 

(35) 98879-5274 

Queridos Betheis Mineiros: 

 

Com muita alegria, apresento a Vocês, este breve estudo sobre 
atas, realizado pela Professora e Tia Valéria, a fim de facilitar o 
trabalho das Filhas Secretárias e das(os) Guardiãs(os) 
Secretária(os). 

Leiam as páginas a seguir, com bastante atenção e se dediquem, 

de modo que, consigam adotar em seus Betheis cada ponto 

abordado neste arquivo. 

Importante ressaltar que as atas são registros de tudo aquilo que é 
debatido em nossas reuniões e elas devem ser lavradas de 
maneira clara, proporcionando um bom entendimento para os 
futuros leitores. 

Sendo assim, rogo ao Pai Celestial que derrame as mais infinitas 
bênçãos sobre seus Betheis. 

Um fraternal abraço, 
 



 
 
 

 

             

                       MENSAGEM DA PROFESSORA VALÉRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Queridas Sobrinhas, 
 
 
Com gratidão e honra, coloco-me aqui como colaboradora neste arquivo, 
oferecendo-lhes as instruções necessárias para um eficiente estudo 
sobre atas. 
 
Gratidão, pela valorização do meu trabalho com a escrita, sendo este a 
minha eterna fonte de alegria de viver e o meu orgulho por tão preciosa 
vocação. 
 
Honra, por me sentir tão bem acolhida nesta Grande Família, a qual 
pertenço há bem tempo: por, aproximadamente, valiosos vinte e três 
anos, representada para mim, por meu saudoso esposo, Lásaro Alves 
Lacerda Filho, na Maçonaria; meus Filhos, Luidgi e Humberto, na Ordem 
DeMolay; e, minha Filha, Grazielli, no Bethel. 
 
Desejo que este seja um instrumento norteador de suas atividades, da 
forma mais prazerosa e satisfatória. 
 
Por fim, espero que abracem a escrita da mesma forma que deixamos a 
imaginação fluir, quando no instante da primeira paixão: com o brilho no 
olhar e alegria no coração! No entanto, com uma singela diferença: 
alimentem o amor pela leitura e pelo conhecimento, pois, as paixões 
passam, este digníssimo sentimento permanece e nos acompanha por 
toda a vida! 
 
                                                                                      Beijo grande! 
 

Valéria Sarto Silva Lacerda 

 
Mestra em Ciências da Linguagem; Pós-graduada em Gestão 
Educacional e em Língua Portuguesa; Graduada em Letras; Profissional 
na Área de Linguagens (Literatura, Língua Portuguesa, Intelecção 
Textual e Redação) com, aproximadamente, 30 anos de desempenho 
educacional nos Ensinos Fundamental II e Médio, e Cursos Pré-
Vestibulares. Professora Universitária, com experiência multidisciplinar 
nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de 
Produção e Sistemas de Informação. Palestrante, Cerimonialista em 
eventos diversos e escritora.  
 
 
 
 



REUNIÃO RITUALÍSTICA: 

Conforme o Ritual das Filhas de 

Jó Informa, as nossas reuniões 

ritualísticas precisam ser 

registradas, portanto, DEVE 

constar em ata tudo o que 

acontecer nas reuniões, 

seguindo a ordem do Ritual. 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA: 

DEVE ser constado em ata tudo o 

que foi realizado nessa 

cerimônia, sendo permitido 

anexar a cerimônia apresentada. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA: 

Não é uma reunião considerada 

oficial, e, por isso, não substitui 

nossas reuniões, mas é permitida 

a realização, para tratar de 

assuntos relacionados ao Bethel, 

por isso, DEVE ser realizada a ata 

dessa reunião. 

 
 

IMPORTANTE! 



 

 

 

 

 

 

FORMATAÇÃO 
 
 

 Formato: Indica-se o formato “.docx” para o arquivamento da ata ou “.doc” 

quando o editor de texto não suportar aquele formato. 

 Fonte: Arial 

 Tamanho: 12 

 Alinhamento: Justificado 

 Espaçamento entre linhas: Simples 

 Margens: O texto deve estar a 2,5 centímetros da margem esquerda, a 2 

centímetros da margem direita, a 5 centímetros da margem superior e a 2 

centímetros da margem inferior. 

 Numeração de linhas: 

o Inserir números de linha na ata e no extrato. 

o A numeração da linha deve estar a uma distância de 0,3 cm do texto. 

 Deverá ser formatada em editor de textos que não permita alterações, como o 

PDF, por exemplo. 

 Deverá ser sem parágrafos, alíneas e abreviações. 

 Deverá ser redigida com o verbo no pretérito perfeito do indicativo. 

 Deverá ser redigida com verbo de elocução para registrar as diferentes 

opiniões. 



 
 
 
 

 

 

COMPOSIÇÃO DA ATA 
 
 
 

 CABEÇALHO: 

O cabeçalho deve ser usado apenas na primeira página (A partir da 

segunda página, o cabeçalho deve estar em branco e o texto do documento 

deve estar a 3,5 cm da borda superior). 

DIMENSÕES DO BRASÃO/LOGOTIPO: Largura: 4,7 cm e Altura: 3,07 

cm. 

TEXTO: Deverá conter as informações de contato do Bethel. 

 TÍTULO: 

Deverá ser em negrito, contendo a natureza da sessão e a data. 

 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 

Informar a data, o horário do início e o local em que ocorreu a 

reunião. No local, sempre que possível, deve-se informar a sala ou templo 

em que aconteceu a reunião. 

 IDENTIFICAÇÃO DE MEMBROS: 

Identificar os membros presentes, membros ausentes com 

justificativa e convidados. Nas demais partes da ata, a presidente da 

reunião será mencionada como Honorável Rainha/ Guardiã do Bethel e não 

pelo nome. Ao se referir aos demais membros, deve-se mencionar o nome 

completo. 

 ABERTURA DA REUNIÃO: 

Deverá informar se há quórum. 

 TEXTO: 

Deverá conter tudo o que for abordado durante a reunião. 

 

 FECHO/ENCERRAMENTO: 

Deverá encerrar a ata, informando a hora do término da reunião. 



 
 
 

 
 
 

 ASSINATURAS: 

Após a aprovação da ata, somente os membros que possuem direito, 
assinam. 

A secretária que redigiu a ata não deverá assinar, a menos que esteja 

presente na reunião da aprovação, caso em que apenas rubricará. 

Para indicar a data da aprovação, a secretária presente na reunião da 
aprovação manuscreverá o texto “Apv.” seguido da data da aprovação da ata e 
de sua rubrica. 

Exemplo: 



 
 
 
 
 

 

ERROS E CORREÇÕES 
 

As atas devem ser redigidas de tal maneira que não seja possível 

qualquer modificação posterior. 

Se enquanto a ata estiver sendo redigida, houver algum erro, deverá 

ser empregada a partícula “DIGO”, como no exemplo: “Aos dezesseis dias do 

mês de outubro, digo, de novembro, de dois mil e dezenove...” 

Há, ainda, a possibilidade da correção da ata. Esse momento ocorre 

após a leitura das atas em nossas reuniões, que acontece de acordo com o 

descrito na página 61 do Ritual das Filhas de Jó Internacional. Caso haja 

alguma correção a ser feita, deverá ser usada a expressão “EM TEMPO”, 

como por exemplo: “Em tempo, onde se lê outubro, leia-se novembro.” Para 

essa correção, deverá ser usado o espaço que sobrar da ata, antes das 

assinaturas. Caso não tenha espaço, pode-se utilizar outra folha, fazer o 

adendo, retificando o que consta de errado e pegar as assinaturas de todos 

aqueles que assinaram a ata. 

PONTOS IMPORTANTES! 
 

 

 Datas 

As datas serão por extenso. 

Exemplo: “Dezesseis de novembro de dois mil e dezenove.” 

 Números 

Os números deverão ser escritos por extenso. 

 Valor Monetário 

Os valores monetários devem ser expressos em algarismos indo-

arábicos, seguidos de indicação por extenso entre parênteses. 

Exemplo: “R$ 1.000,00 (mil reais)” 



 
 
 
 
 

 

SOU SECRETÁRIA OU GUARDIÃ(O) SECRETÁRIA(O). 

COMO DEVO ME PREPARAR? 
 

 

Se você ocupa esse cargo e irá redigir uma ata, deverá ter a sua 
atenção redobrada, durante as reuniões do seu Bethel/Conselho. 

A seguir, algumas orientações para você se preparar, sentindo-se mais 

segura! 

 
 

 Se preferir redigir a ata diretamente no computador, certifique-se de que 
realmente você digita com rapidez, caso contrário, opte por anotar as 
informações à mão e, mais tarde, com calma, redigir no computador. 

 Leve papel e caneta em TODAS as reuniões, mesmo que faça uso do 
computador. Nunca se sabe quando o notebook deixará você na mão!! 

 Verifique a questão do barulho do teclado do computador. Acredite, ele 
pode tirar a sua e a concentração de todos durante a reunião! 

 Após salvar no computador, salve o arquivo em um pen drive do Bethel. 
Uma ótima opção também é encaminhar por e-mail. 

 Lembre-se: você deve ser IMPARCIAL! As pessoas devem saber o que foi 
discutido e decidido, independente do seu posicionamento sobre os fatos. 

 

ATENÇÃO, SECRETÁRIA e GUARDIÃ(O) SECRETÁRIA(O)! 
 

 

SECRETÁRIA DO BETHEL, não se esqueça de que você deverá 
enviar a ata para a(o) Guardiã(o) Secretária(o) analisar, antes da mesma 

ser lida em reunião. 

GUARDIÃ(O) SECRETÁRIA(O), não se esqueça de que, de 

acordo com o Estatuto do CGB, é seu dever supervisionar o trabalho da 
Secretária do Bethel. 

 

 

IMPORTANTE! 
 

 

É válido ressaltar que a ata deverá ser um documento sucinto, de 
fácil leitura e identificação das decisões tomadas, não havendo brechas 
para causar dúvidas nos futuros leitores. 



REUNIÃO RITUALÍSTICA - BETHEL 
 
 
 

 
COMPOSIÇÃO DA 

ATA 

 
FRASE EXEMPLO 

 
PÁG. RITUAL DAS 

FDJI 

 

CABEÇALHO 
  

 

BRASÃO/ 
LOGOTIPO: 

 

Composto pelo brasão do Bethel ou logotipo das Filhas de Jó 
Internacional em preto e branco, que deverá estar a 3 cm da 
margem esquerda e sua base deverá estar alinhada com a última 
linha do campo de identificação do texto. 

 
 

TEXTO: 

 

Filhas De Jó Internacional; Bethel Nome #XX; Endereço, Bairro – 
CEP – Cidade – UF; E-mail do Bethel (caso não haja, usar o e-mail 
da(o) atual Guardiã Secretária(o)), respectivamente. 

 
 

TÍTULO 

 

“Ata da XXª reunião ritualística do Bethel XXXXXX, nº XX, das 
Filhas de Jó Internacional, realizada em dezesseis de 
novembro de dois mil e dezenove.” 

 

 

DATA, HORÁRIO E 
LOCAL: 

 

“Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezenove, às nove horas, no templo da A.R.L.S. XXXXXXX, na 
cidade de XXXXXXXXX, UF, reuniu-se o Bethel XXXXXXXXX”. 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DE 
MEMBROS: 

 

“Presentes as seguintes Filhas de Jó: XXXXX. Presentes também 
os seguintes Membros do Conselho Guardião: XXXXX. Presentes 
ainda os Convidados: XXXXX. Justificaram sua ausência os 
seguintes membros: XXXXX.” 

 

 

ABERTURA DA 
REUNIÃO 

 

“Havendo quórum, a Guardiã do Bethel saudou a todos e iniciou a 
reunião passando o malhete à Honorável Rainha, conforme o Ritual 
das Filhas de Jó Internacional.” 

 

Pág. 28 do Ritual das 
FDJI. 

 

TEXTO: 
  

Escolta das 
Bandeiras 

“Foram escoltadas e apresentadas juntamente com seus hinos, as 
bandeiras Nacional e do Bethel, respectivamente.” 

Págs. 33 e 35 do 
Ritual das FDJI. 

 

Juramento de 
Honra para Adultos 

 

“Ethel Thereza Wead Mick, prestou o Juramento de Honra para 
Adultos.” 

 

Pág. 37 do Ritual das 
FDJI. 

Oração 
  



 
 

Escoltas, 
Apresentações e 

Honrarias 

 
 
 
 
 
 

 
Ordem de Trabalho 
(Dispensa Especial; 

Chamada; 
Relatório de Votação 

de Petições; 
Cerimônias; 

Leitura de Atas; 
Relatório da 
Tesoureira; 

Comunicações; 
Petições para 
Associação; 
Relatórios; 
Trabalhos 

Pendentes; 
Novos Trabalhos; 

Receitas; 
Contas; 

Relatório da 
Bibliotecária; 

Prece e Canção de 
Mães, Pais e 
Guardiões; 

Bem do Bethel); 

“A Capelã guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as bênçãos 
iniciais.” 

 

“A Past Honorável Rainha do Bethel XXXXXX, nº XX, Ethel Thereza 
Wead Mick, foi escoltada e apresentada. As Princesas, Ethel Mick, 
do Bethel XXXXXX, nº XX, e Ruth Mick, do Bethel XXXXXX, nº XX, 
foram devidamente apresentadas.” 

 
 

“A dispensa especial foi lida e segue em anexo.” 
 

“A chamada foi realizada, totalizando X Filhas e X Membros do 
Conselho Guardião presentes.” 

 

“O relatório de Votação de Petições foi lido e segue anexado nesta 
ata.” 

 

“A Cerimônia de Iniciação/Maioridade/Juramento/Outra, da(s) 
seguinte(s) Filha(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX foi realizada.” 

 

“A ata da reunião do dia XXXXXXXXXXXXXXX foi lida, 
aprovada/corrigida e assinada por aqueles que possuem direito.” 

 

“O Relatório da Tesoureira foi lido e assinado por aqueles que 
possuem direito.” 

 

“Em Comunicações foram lidas as(os) XXXXXXXXXXXXXXX.” 

“As Petições para Associação de XXXXXXXXXXXXX foram lidas.” 

“Os Relatórios foram lidos.” 

“Em Trabalhos Pendentes, foram abordados os seguintes assuntos: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

“Em Novos Trabalhos, aconteceu a Eleição das Oficiais para a XXª 
Gestão Administrativa do Bethel. Os seguintes assuntos foram 
discutidos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

 
“As receitas foram lidas.” 

 

“As contas foram lidas.” OU “As contas foram auditadas pelo Comitê 
de Auditoria na presente reunião.” 

 
 

“O Relatório da Bibliotecária foi lido e segue em anexo.” 
 

“A Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões foi realizada.” 
 

“Em Bem do Bethel, foram apresentados os pais dos novos 
membros.” OU “Em Bem do Bethel, foi realizada a Instalação das 
Oficiais do Bethel.” OU “Em Bem do Bethel, foi realizada a 
Instalação  do  Conselho  Guardião  do  Bethel.  OU  “Em  Bem do 
Bethel, foi realizado o Exame de Proficiência das Filhas 
XXXXXXXXXXXX.”  OU  “Em  Bem  do  Bethel,  foram  entregues 

Pág. 46 do Ritual das 
FDJI. 

 
 

Pág. 49 e seguintes 
do Ritual das FDJI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 58 e seguintes 
do Ritual das FDJI. 



 presentes a(ao) XXXXXXXXXXXX.” OU “Em Bem do Bethel, os 
seguintes comentários foram realizados: XXXXXXXXXXXXX 
(NOME COMPLETO) disse 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;” OU “Em Bem do Bethel, 
a Marcha da Moeda foi realizada, totalizando o valor de R$ XX,XX 
(número por extenso).” 

 

 

FECHO/ 
ENCERRAMENTO: 

 
Oração 

 
 
 

Encerramento 

 
 
 

“A Capelã guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as 
bênçãos finais.” 

 

“Nada mais havendo a tratar, a Honorável Rainha agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às XX 
horas e XX minutos, da qual eu, XXXXXXXXXXX, Secretária 
do Bethel, lavrei a presente ata, que após ser lida e 
aprovada, será assinada por todos aqueles de direito.” 

 
 
 

Pág. 68 do Ritual 
das FDJI. 

 



REUNIÃO - CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL 
 
 
 

 
COMPOSIÇÃO DA 

ATA 

 
FRASE EXEMPLO 

 
CABEÇALHO 

 
 

BRASÃO/ 
LOGOTIPO: 

 
 
 

TEXTO: 

 
 
 

Composto pelo brasão do Bethel ou logotipo das Filhas de Jó 
Internacional em preto e branco, que deverá estar a 3 cm da 
margem esquerda e sua base deverá estar alinhada com a 
última linha do campo de identificação do texto. 

 
 

Filhas De Jó Internacional; Bethel XXXXXX #XX; Endereço, 
Bairro, CEP – Cidade – UF; Email do Bethel (caso não haja, 
usar o e-mail da(o) atual Guardiã Secretária(o)), 
respectivamente; 

 
 

TÍTULO 

 

“Ata da XXª reunião do Conselho Guardião do Bethel 
XXXXXXXXX, nº XX das Filhas de Jó Internacional, 
realizada em dezesseis de novembro de dois mil e 
dezenove.” 

 
 

DATA, HORÁRIO 
E LOCAL: 

 

“Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezenove, às nove horas, na A.R.L.S. XXXXXXX, na cidade 
de XXXXXXXXX, UF, reuniu-se o Conselho Guardião do 
Bethel XXXXXXXXX.” 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 DE MEMBROS:  

 

“Presentes os seguintes Membros do Conselho Guardião: 
XXXXXXXX. Presentes ainda: XXXXX. Justificaram sua 
ausência os seguintes membros: XXXXX.” 

 
ABERTURA DA 

REUNIÃO 

 

“Havendo quórum, a Guardiã do Bethel saudou a todos e deu 
início a reunião realizando uma oração.” 

 
TEXTO: 

 
 

Relatórios 

 
 
 

“Foram lidos os relatórios da Honorável Rainha e das Oficiais 

de Linha.” 



 
 

Atas 

 
 

Relatório da(o) 
Guardiã(o) 

Tesoureira(o) 
 

Comunicações 

 
 

Petições para 
Associação 

 
Relatórios dos 

membros 
Associados do 
Conselho e dos 
Presidentes dos 

Comitês 

 
 

Trabalhos 

Pendentes 

 
 

Novos Trabalhos 

 
 

“A ata da reunião do dia XXXXXXXXXXXXXXX foi lida, 
aprovada/corrigida e assinada por aqueles que possuíam 
direito.” 

 
 

“O Relatório da(o) Guardiã(o) Tesoureira(o) foi lido e segue 
em anexo.” 

 
 

“Em Comunicações foram lidas as(os) 
XXXXXXXXXXXXXXX.” 

 

“As Petições para Associação de XXXXXXXXXXXX, foram 
lidas a fim de que atitudes fossem tomadas.” 

 
 

“O Relatório do Comitê XXXXXXXXXXX foi lido e segue em 
anexo.” 

 
 
 
 

“Em Trabalhos Pendentes, foram abordados os seguintes 
assuntos: XXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
 

“Em Novos Trabalhos, os seguintes assuntos foram 
discutidos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

 
FECHO/ 

ENCERRAMENTO: 
 

Oração 

 
 
 

Encerramento 

 
 
 

“A Guardiã do Bethel guiou-nos em oração ao Pai Celestial 
para as bênçãos finais.” 

 

“Nada mais havendo a tratar, a Guardiã do Bethel agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às XX 
horas e XX minutos, da qual eu, XXXXXXXXXXX, Guardiã(o) 
Secretária(o), lavrei a presente ata, que após ser lida e 
aprovada, será assinada por todos aqueles de direito.” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
 

 

MODELO DE ATA – BETHEL – RITUALÍSTICA 

MODELO DE ATA – BETHEL – PÚBLICA DE INSTALAÇÃO 



 

 

FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 
BETHEL XXXXXXXXXXX, nº XX 

Endereço, Bairro, CEP 
Cidade – UF 

bethelxxxxx@xxxxx.com.br 
 

 

1 Ata da XXª reunião ritualística do Bethel XXXXXXXXX, nº XX, das Filhas de Jó 

2 Internacional, realizada em dezesseis de novembro de dois mil e dezenove. 

3 “Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às nove horas, 

4 no templo da A.R.L.S. XXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX, UF, reuniu-se o Bethel 

5 XXXXXXXXX”. Presentes as seguintes Filhas de Jó: XXXXXXXXXXX. Presentes 

6 também os seguintes Membros do Conselho Guardião: XXXXX. Presentes ainda os 

7 Convidados: XXXXX. Justificaram sua ausência os seguintes membros: XXXXX. 

8 Havendo quórum, a Guardiã do Bethel saudou a todos e iniciou a reunião passando o 

9 malhete à Honorável Rainha, conforme Ritual das Filhas de Jó Internacional. Foram 

10 escoltadas e apresentadas juntamente com seus hinos, as bandeiras Nacional e do 

11 Bethel, respectivamente. XXXXXXXXXXX, prestou o Juramento de Honra para Adultos. 

12 A Capelã guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as bençãos iniciais. Em Escoltas, 

13 Apresentações e Honrarias, a Past Honorável Rainha do Bethel XXXXXX, nº XX, 

14 XXXXXXXXXXXX, foi escoltada e apresentada. As Princesas, XXXXXXXX, do Bethel 

15 XXXXXX, nº XX, e XXXXXXXX, do Bethel XXXXXX, nº XX, foram devidamente 

16 apresentadas. Em Ordem Trabalho, a dispensa especial  foi lida e segue  em anexo.  A 

17 chamada  foi  realizada,  totalizando  X  Filhas  e  X  Membros  do  Conselho  Guardião 

18 presentes. O relatório de Votação de Petições foi lido e segue anexado nesta ata. Em 

19 Cerimônias, a Cerimônia de Maioridade, da(s) seguinte(s) Filha(s) 

20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX foi realizada. A ata da reunião do dia XXXXXXXXXXXXXXX 

21 foi lida, aprovada/corrigida e assinada por aqueles que possuem direito. O Relatório da 

22 Tesoureira foi lido e assinado por aqueles que possuem direito. Em Comunicações foram 

23 lidas as(os) XXXXXXXXXXXXXXX. As Petições para Associação de 

24 XXXXXXXXXXXXXX foram lidas. Os Relatórios foram lidos e seguem em anexo. Em 

25 Trabalhos Pendentes, foram abordados os seguintes assuntos: 

26 XXXXXXXXXXXXXXXXX. Em Novos Trabalhos, aconteceu a Eleição das Oficiais para 

27 a XXª Gestão Administrativa do Bethel. E os seguintes assuntos foram discutidos: 

28 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. As receitas foram lidas. As contas foram auditadas pelo 

29 Comitê de Auditoria na presente reunião. O Relatório da Bibliotecária foi lido e segue em 

30 anexo. “A Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões foi realizada. Em Bem do Bethel, 

31 os seguintes comentários foram realizados: XXXXXXXXXXXXX (NOME COMPLETO) 

32 disse  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;”  Além disso,  a  Marcha  da  Moeda foi 

33 realizada,  totalizando  o  valor  de  R$  XX,XX  (número  por  extenso).  Na  Marcha de 

34 Encerramento, a Capelã guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as bênçãos finais. 

35 Nada mais havendo a tratar, a Honorável Rainha agradeceu a presença de todos e 

36 declarou encerrada a reunião às XX horas e XX minutos, da qual eu, XXXXXXXXXXX, 

37 Secretária do Bethel, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada 

38 por aqueles de direito. 
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DO BETHEL 
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FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 
BETHEL XXXXXXXXXXX, nº XX 

Endereço, Bairro, CEP 
Cidade – UF 

bethelxxxxx@xxxxx.com.br 
 

 

1 Ata da XX reunião pública de Instalação das Oficiais e do Coral do Bethel nº XX, 
2 das Filhas de Jó Internacional, realizada em quinze de dezembro de dois mil e 
3 dezenove. 

4 Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, às XXXX horas, no 

5 templo  da A.R.L.S. XXXXXXXXX, situada à XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XX,  XXXXXX, 

6 na cidade de XXXXXXXXXX, Minas Gerais, reuniu-se o Bethel n.: XX. Estando presentes 

7 as seguintes Filhas de Jó: XXXXXXXXXXXX; Presentes também os seguintes Membros 

8 do Conselho Guardião: XXXXXXXXXXXXX. Presentes ainda os Convidados. Havendo 

9 quórum, a Guardiã do Bethel saudou a todos e iniciou a reunião passando o malhete à 

10 Oficial Instaladora, XXXXXXXXXX, que deu prosseguimento à cerimônia. Foram 

11 escoltadas e apresentadas juntamente com seus hinos, as bandeiras Nacional e do 

12 Bethel, respectivamente. A dispensa especial foi lida. Em escoltas e apresentações 

13 foram devidamente apresentados: NOME COMPLETO e LOJA / BETHEL / CAPÍTULO / 

14 INSTITUIÇÃO. A Capelã Instaladora guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as 

15 bençãos iniciais. Após o juramento de todas as Oficiais, a Oficial Instaladora realizou a 

16 cerimônia de Instalação sendo instaladas: Ethel como XXXXXXXXX; A Secretária 

17 Instaladora realizou a proclamação. As Oficiais Instaladoras se retiraram. O malhete foi 

18 passado para a Honorável Rainha, XXXXXX, que deu seguimento aos trabalhos. Em 

19 presentes, foram entregues a Joia e o certificado de Past Honorável Rainha a Filha 

20 XXXXXXXXX. A família da Honorável Rainha foi apresentada. Em Homenagens, 

21 XXXXXXXXXXXXX. Os comentários foram abertos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Na 

22 Cerimônia de Encerramento, a Capelã guiou-nos em oração ao Pai Celestial para as 

23 bênçãos finais. Nada mais havendo a tratar, a Honorável Rainha agradeceu a presença 

24 de todos e declarou encerrada a reunião às XXXXXX horas e XXXXXXX minutos, da 

25 qual eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secretária Instaladora, lavrei a presente ata, que 

26 após ser lida e aprovada, será assinada por aqueles de direito. 

 
 

BRASÃO/LOGO 

DO BETHEL 

mailto:bethelxxxxx@xxxxx.com.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 

 

MODELO DE ATA – CGB 



 

 

FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 
BETHEL XXXXXXXXXXX, nº XX 

Endereço, Bairro, CEP 
Cidade – UF 

bethelxxxxx@xxxxx.com.br 
 

 

1 Ata da XXª reunião do Conselho Guardião do Bethel XXXXXXXXX, nº XX das Filhas 

2 de Jó Internacional, realizada em dezesseis de novembro de dois mil e dezenove. 

3 Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às nove horas, na 

4 A.R.L.S. XXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX, UF, reuniu-se o Conselho Guardião do 

5 Bethel  XXXXXXXXX.  Presentes  os  seguintes  Membros  do  Conselho  Guardião: 

6 XXXXXXXX.   Presentes   ainda:   XXXXX.   Justificaram   sua   ausência   os seguintes 

7 membros: XXXXX. Havendo quórum, a Guardiã do Bethel saudou a todos e deu início a 

8 reunião realizando uma oração. Em Relatórios, foram lidos os relatórios da Honorável 

9 Rainha e das Oficiais de Linha. A ata da reunião do dia XXXXXXXXXXXXXXX foi lida, 

10 aprovada/corrigida e assinada por aqueles que possuíam direito. O Relatório da(o) 

11 Guardiã(o) Tesoureira(o) foi lido e segue em anexo. Em Comunicações foram lidas 

12 as(os) XXXXXXXXXXXXXXX. As Petições para Associação de XXXXXXXXXXXX, foram 

13 lidas a fim de que atitudes fossem tomadas. O Relatório do Comitê XXXXXXXXXXX foi 

14 lido e segue em anexo. Em Trabalhos Pendentes, foram abordados os seguintes 

15 assuntos: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Em Novos Trabalhos, os seguintes assuntos foram 

16 discutidos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Para finalizar, a Guardiã do Bethel guiou-nos 

17 em oração ao Pai Celestial para as bençãos finais. Nada mais havendo a tratar, a 

18 Guardiã do Bethel agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às XX 

19 horas e XX minutos, da qual eu, XXXXXXXXXXX, Guardiã(o) Secretária(o), lavrei a 

20 presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por aqueles de direito. 
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DO BETHEL 
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