
 
 
 

 

 

Caxambu (MG), 27 de Maio de 2020 

 

Aos Bethéis Mineiros, 

O Grande Conselho Guardião de Minas Gerais em virtude do avanço do 

COVID19 e sem previsão de retorno para nossas atividades presencias, 

resolve: 

 REUNIÃO ADMINISTRATIVA VIRTUAL: O Bethel deverá 

realizar ao menos uma reunião administrativa virtual entre as 

Filhas de Jó ativas e membros do Conselho Guardião do Bethel 

para discutir assuntos pendentes do Bethel, realizar votações e 

incentivar a criatividade das filhas para tornar as reuniões 

interessantes e motivadoras para todos os membros; 

 REUNIÃO DO CONSELHO GUARDIÃO: Os Membros 

Executivos do CGB devem realizar uma reunião mensal virtual 

(exceto durante as férias) para discussão de todos os assuntos 

pertinentes ao Bethel e para o bem da Ordem. Os Membros 

Associados do CGB e os presidentes dos comitês podem ser 

convidados a participar das reuniões. As cinco oficiais eletivas do 

Bethel devem ser convidadas a reunirem-se com o CGB e discutir 

todos os assuntos pertinentes ao Bethel com exceção àqueles 

relacionados às ações disciplinares ou outros tópicos sensíveis 

determinados pelos Membros Executivos do CGB. 

 REUNIÃO RITUALÍSTICA: Opcionalmente, pode ser definido por 

votação entre as filhas e os membros do Conselho Guardião 

Executivo a substituição da reunião administrativa virtual por 

uma reunião ritualística virtual. Mantém-se, porém, a 

obrigatoriedade da reunião mensal do Conselho Guardião do 

Bethel. Caso optem pela realização da reunião ritualística virtual, 

é mandatório o cumprimento dos seguintes pontos: 



 

 

 

 

 

o Reuniões Ritualísticas Virtuais somente poderão 

acontecer mediante solicitação de dispensa especial à 

Grande Guardiã, sem taxa, conforme formulário de 

dispensa no site: www.filhasdejomg.com. 

o Os Betheis podem utilizar a plataforma de reuniões que 

achar conveniente. O Google Meet não tem limitação de 

tempo e está disponível gratuitamente até o fim deste ano.  

o Para Betheis Mineiros com dificuldade de criação de 

reuniões virtuais, o Grande Conselho Guardião cederá sua 

conta do ZOOM para a realização da Reunião Ritualística 

com mais segurança e tempo ilimitado. Devido ao limite de 

participantes suportados pela plataforma, as reuniões 

deverão ser agendadas, respeitando a data da solicitação, 

sendo os dados para acesso à sala, bem a confirmação do 

dia e horário, enviados juntamente com a Dispensa 

Especial. 

 Ex: Bethel #01 solicitou no dia 27/05 o 

agendamento de sala para uma Reunião 

Ritualística a ser realizada no sábado (30/05) às 

16h, será enviado à Guardiã do Bethel #01 o link da 

reunião; Se o Bethel #03 também enviar o pedido 

no dia 28/05 solicitando a Reunião Ritualística no 

sábado (30/05) às 16h, será solicitado à Guardiã do 

Bethel #03 alteração do horário para outro 

disponível.  

o O Guardião Associado do Bethel deverá certificar que 

todos os presentes na reunião virtual são juramentados e 

elegíveis a assistir uma Reunião Ritualística do Bethel; 

o A Reunião Ritualística deverá, obrigatoriamente, seguir o 

seguinte roteiro: 

http://www.filhasdejomg.com/


 

 

 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 

Ritual pgs. 27 à 37 

- Sem trabalho de solo; 

- Somente a musicista deverá tocar as músicas, as 

filhas devem cantar, com o microfone mudo; 

JURAMENTO DE HONRA 

Todos os adultos assistindo uma reunião virtual já 

deverão ter assistido uma reunião presencial e ter 

feito o juramento de honra para adultos. 

- Não deverá ser realizado  

POSTOS E DEVERES  
Ritual pgs. 38 à 47 

- Omitir os Sinais e Respostas 

APRESENTAÇÕES 

Ritual pgs. 51 à 53 

- Omitir Escolta; 

- Omitir Honrarias; 

- Realizar somente a apresentação; 

ORDEM DE TRABALHO 

Ritual pgs. 58 à 67 

- Deverão ser realizados SOMENTE: 

o Leitura da Dispensa Especial 

o Chamada 

o Cerimônias do Livro de Cerimônias 

(Opcional) 

o Leitura de Atas 

o Relatório da Tesoureira 

o Comunicações 

o Relatórios 

o Trabalhos Pendentes 

o Novos Trabalhos 

o Receitas 

o Contas 

o Relatório da Bibliotecária 

o Prece e Canção de Mães, Pais e 

Guardiões 

o Bem do Bethel: Comentários 

daqueles designados pela Honorável 

Rainha 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO 
Ritual pgs. 68 à 75 

- Realizar a benção de Mizpah sem trabalho de solo; 



 

 

 

 

o Nenhum trabalho de solo deverá ser realizado; 

o Músicas autorizadas: Abram as Portas; Doce Hora da 

Prece; Avante Soldados Cristãos. As demais músicas 

devem ser omitidas; 

o Não deverá ser realizada Cerimônia de Iniciação, caso 

excepcionais deverão ser relatados à Grande Guardiã para 

autorização. 

o Não deverá ser realizado o Exame das Lições de 

Proficiência. 

o A Guardiã do Bethel deverá comunicar às filhas e aos 

membros do Conselho Guardião sobre a necessidade de 

acessar à reunião virtual em um cômodo reservado de sua 

casa, garantindo que apenas aqueles autorizados a 

assistir a uma reunião de Bethel escutem a reunião. 

Todas essas ações foram necessárias devido à incerteza dos próximos 

meses em virtude do COVID19, tendo sido analisadas e decididas pelo Grande 

Conselho Guardião Executivo em reunião extraordinária realizada em 26 de 

maio de 2020. Informo que situações específicas e outras deliberações não 

contidas neste oficio deverá ser comunicado à Grande Guardiã.  

Contamos com a compreensão de todos e, qualquer dúvida, estamos 

sempre à disposição. 

 

Larissa Nogueira Domingues 

 


