
OFICIO 72 – AUTORIZAÇÕES PARA RETOMADA AO PRESENCIAL

Caxambu (MG), 11 de novembro de 2020

Conforme reunião realizada com as Guardiãs dos Bethéis de nossa jurisdição
em 10 de novembro de 2020, e visando complementar as diretrizes do Ofício
71, o Grande Conselho Guardião orienta que para viabilizar a retomada ao
presencial a Guardiã do Bethel é a responsável de apresentar e arquivar
a seguinte documentação:

- Autorização formal do Venerável Mestre da Loja Maçônica Patrocinadora do
Bethel que será utilizada para realizar a reunião presencial;

- O Venerável Mestre deverá ser consultado previamente à discussão
entre os adultos e filhas, uma vez que será necessária sua autorização
para  utilização  do  espaço  do  templo  maçônico  ou  salão  de  festas,
assim como realizar consulta sobre as regras do espaço para ciência
dos membros do Bethel;

-  O  Venerável  Mestre  deverá  preencher  e  assinar  a  autorização,
conforme ANEXO A, e encaminhar via e-mail/WhatsApp à Guardiã do
Bethel. Ressaltamos que poderá ser manuscrita, caso não tenha
os materiais necessários para sua impressão;

-  Ata  da  reunião  do  Conselho  Guardião  do  Bethel  de  novembro  com  a
apresentação  do  Ofício  71  e  72  e  votação  entre  os  adultos  presentes,
devendo ser consultada a opinião das filhas da diretoria presentes;

- Orientamos a divulgação prévia dos Ofícios 71 e 72 para leitura de 
todos os  membros do CGB via WhatsApp, por  se tratar  de ofícios  
longos não sugerimos sua leitura na reunião, apenas a discussão dos 
pontos fundamentais para a retomada das atividades presenciais;

- Ata da reunião administrativa OU ritualística com a moção sendo proposta
pelas filhas e votada por todas as filhas presentes;

- Orientamos a divulgação prévia dos Ofícios 71 e 72 para leitura de 
todas  as  Filhas  de  Jó  via  WhatsApp,  por  se  tratar  de  ofícios  
longos não sugerimos sua leitura na reunião, apenas a discussão dos 
pontos fundamentais para a retomada das atividades presenciais e  
esclarecimento de dúvidas;

- O Bethel poderá optar por realizar uma única reunião administrativa para a
discussão dos Ofícios 71 e 72 entre as filhas, os pais das filhas e os adultos
do Conselho Guardião do Bethel, devendo ser registrada ATA de tal decisão;

-  As  demais  reuniões  administrativas  devem  permanecer  sendo  
registradas  através  de  RELATÓRIO,  somente  esta  reunião  que  irá  
conter a decisão do Bethel que deverá ser elaborada ATA pela filha  
secretária;



- Autorização formal dos pais das filhas menores de idade, conforme ANEXO
B,  devendo  ser  encaminhada  via  e-mail/WhatsApp  à  Guardiã  do  Bethel.
Ressaltamos  que  poderá  ser  manuscrita,  caso  não  tenha  os  materiais
necessários para sua impressão;

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, o Grande Conselho Guardião
está sempre à disposição dos Conselhos Guardiões de Minas Gerais. 

Larissa Nogueira Domingues
GRANDE GUARDIÃ 2019/2021

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS



ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO VENERÁVEL MESTRE DA LOJA
PATROCINADORA DO BETHEL

Eu, ______________________________________________________(nome  completo),
Venerável  Mestre  da  Loja  ____________________________________________
n.:______  AUTORIZO a utilização do espaço físico da Loja Maçônica pelo Bethel
______________________(número do Bethel)  devendo este, obrigatoriamente, atender o
PROTOCOLO  DE  SEGURANÇA do  Grande  Conselho  Guardião  e  as  diretrizes
específicas da  LOJA MAÇÔNICA,  bem como demais diretrizes de Segurança em
Saúde. 

__________________________, _____ de _______________ de __________.

_______________________________

Venerável Mestre 

ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS – FILHAS MENORES DE IDADE

Eu, ______________________________________________________(nome  completo),
pai/mãe/responsável  legal  da  Filha  de  Jó   ____________________________
_____________________(nome  completo),  venho  por  meio  desta,  autorizar  a
participação das atividades presenciais do Bethel, ciente que sua presença não é
obrigatória e que sua eventual falta não trará nenhum prejuízo perante as Filhas de
Jó Internacional.

__________________________, _____ de _______________ de __________.

_______________________________

Responsável legal


