
 
 

 

 

OFICIO 73 – diretrizes 2021 

Caxambu (MG), 20 de janeiro de 2021 

 

O Grande Conselho Guardião Executivo após realizar reunião virtual no dia 14 

de janeiro de 2021 sendo um dos assuntos em pauta a continuidade em 

priorizar e zelar pela saúde e segurança da nossa família das Filhas de Jó de 

Minas Gerais, estabeleceu as seguintes diretrizes que, obrigatoriamente, 

deverão ser seguidas por todos os Bethéis de Minas Gerais: 

1. RELATÓRIO ANUAL 2020 foi enviado para as Guardiãs e Guardiãs 

Secretárias em 11/01/2021 e deverá ser devidamente preenchimento e 

enviado para correção à GRANDE SECRETÁRIA até 25/01/2021 

ressaltamos que a taxa do relatório anual SOMENTE deverá ser paga 

após a confirmação dos dados.  

a. Grande Secretária - Aline Camurate  

Email: grandesecretaria.gcgmg@gmail.com  

Dúvidas: (31) 9.8734-5845 (WhatsApp) 

 

2. TAXA ANUAL 2021 para fins de REGULARIDADE DO BETHEL junto 

ao Grande Conselho Guardião deverá ser paga até 31/05/2021 no 

valor de R$ 500.00 (quinhentos reais). 

a. Devido os impactos do COVID-19, a paralização das atividades 

presenciais do Bethéis Mineiros e a dificuldade financeira, o GCG 

reduziu a TAXA ANUAL do ano de 2021 excepcionalmente; 

b. Ressaltamos que a entrega do Relatório Anual no prazo, o 

pagamento da taxa do Relatório Anual e pagamento da Taxa 

Anual resultam na REGULARIDADE DO BETHEL, a ausência de 

qualquer um desses atos torna o Bethel IRREGULAR. 

 

3. REUNIÕES VIRTUAIS continuam sendo a prioridade para nossa 

jurisdição e altamente incentivadas pelo GCG & SCG, ressaltamos 

que REUNIÕES PRESENCIAIS somente poderão ser realizadas 

atendendo, OBRIGATORIAMENTE, todas as diretrizes do Ofício 71 & 

declarações assinadas do Ofício 72; 

a. RESSALTAMOS que conforme Ofício 71 para realizar reuniões 

presenciais OBRIGATORIAMENTE a região do Bethel deverá 

se enquadrar na ONDA VERDE no plano MINAS 

CONSCIENTE divulgado pelo Governo de Minas Gerais, 

permanecendo PROIBIDAS as regiões na ONDA AMARELA ou 

ONDA VERMELHA. Consulte o status da sua região no site: 

www.mg.gov.br/minasconsciente 

http://www.mg.gov.br/minasconsciente


 

 

 

 

 

 

b. A realização de atividades presenciais em regiões na ONDA 

AMARELA OU VERMELHA é PROIBIDA e o Conselho Guardião 

Executivo do Bethel que autorizar a sua realização poderá sofrer 

multa por este Grande Conselho Guardião. 

 

4. INSTALAÇÃO DAS OFICIAIS E CORAL DO BETHEL da gestão 

2021/01 deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, até 07 de fevereiro de 

2021 devendo ser utilizada a cerimônia adaptada para o virtual divulgada 

às Guardiãs de Bethéis; 

 

5. PLANO DA GESTÃO 2021/01 deverá ser MENSAL e elaborado pelo 

Honorável Rainha, com aprovação do Conselho Guardião Executivo do 

Bethel, e compreender, obrigatoriamente, a realização das seguintes 

atividades: 

a. UMA reunião ritualística virtual; 

b. UMA atividade extra virtual (Ex. gincana, ritualística, pública ...) 

c. UMA reunião do Conselho Guardião e 5 filhas eleitas do Bethel 

d. FILANTROPIAS PRESENCIAIS NÃO devem ser realizadas, o 

Conselho Guardião deverá providenciar meios para possibilitar a 

sua realização (Ex.: doação de cestas básicas através de APP) 

e. CONFRATERNIZAÇÕES PRESENCIAIS SÃO PROIBIDAS 

 

Desejamos que o Pai Celestial nos guie e nos proteja neste serviço de amor 

para que possamos juntos finalizar a gestão 2021/01. Qualquer dúvida ou 

esclarecimento adicional, o Grande Conselho Guardião está sempre à 

disposição dos Bethéis de Minas Gerais.  

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2021 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 
 

 

 


