
 
 

 

 

Caxambu (MG), 20 de agosto de 2019 

 

 Venho por meio deste ofício esclarecer os procedimentos necessários 

para a verificação e a futura remoção da reorganização do seu Bethel. É 

importante ressaltar que o seu Bethel deve funcionar na forma estabelecida 

para todos os demais Bethéis ativos e observar: 

 

1. FUNCIONAMENTO GERAL 

a. Deverá ser nomeado e estar em funcionamento os COMITÊS 

OBRIGATÓRIOS (Juramento, Proficiência e Auditoria) sendo 

composto por 3 (três) filhas cada comitê; 

b. Deverá ser realizado um documento registrando o inventário de 

todos os paramentos do Bethel com o original registrado ou 

anexado no Livro de Atas do Bethel e uma cópia enviada à 

grandeguardia.mg@gmail.com ; 

c. A Veste Oficial das Filhas deverá estar conforme descrito na 

Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional; 

d. As filhas recentemente iniciadas devem ser aprovadas no 

Exame das Lições de Proficiência em tempo razoável; 

e. Deverá ser realizado um PLANO DE GESTÃO que deverá 

conter iniciação, projetos de serviços sociais, eventos para 

arrecadação de fundos, culto e projetos de diversão; 

f. O Bethel deverá estabelecer uma regularidade para a realização 

de seus reuniões (Ex.: 1º. e 3º. Sábado ás 15hrs) e todas as 

reuniões que forem realizadas fora desse prazo deverá ser 

solicitada uma DISPENSA ESPECIAL; 

g. Um Membro de Maioridade pode preencher um cargo vago 

somente se existir um número inferior à 7 (sete) filhas para 

realizar a reunião ritualística; 
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h. NÃO deve ser realizada eleição de oficiais, se ocorrer uma 

vacância os membros Executivos do CGB podem nomear uma 

substituta. Se a vacância for em um cargo nomeado, a 

Honorável Rainha recomenda uma filha que deverá ser 

aprovada pelo Conselho Executivo do Bethel. 

i. A carta constitutiva do bethel deverá ser guardada e somente 

deverá ser utilizada a DISPENSA PARA REORGANIZAÇÃO 

para a abertura do Bethel; 

 

2. REUNIÃO RITUALÍSTICA 

a. Deverá ser realizada, no mínimo, 1 (uma) reunião ritualística 

mensal e sempre buscando realizar as 2 (duas) reuniões 

ritualísticas mensais conforme for aumentando o número de 

membros; 

b. Uma reunião ritualística somente pode ocorrer com no mínimo 7 

(sete) filhas, devendo estar presente pelo menos 1 (uma) filha 

da tríade e 1 (um) Membro Executivo do CGB ou oficial do GCG; 

c. A Honorável Rainha deve conduzir as reuniões de acordo com o 

Ritual, Constituição e Estatuto e Procedimentos Operacionais 

Padrão; 

d. A Sala do Bethel deverá ser preparada conforme o Ritual; 

e. As atas do Bethel devem ser mantidas pela filha Secretária do 

Bethel ou Substituta, lidas a cada reunião e assinadas pela 

Honorável Rainha e pela Secretária ou substituta; 

f. O relatório da Tesoureira (formulário ) deve ser lido em todas as 

reuniões e assinado pela Tesoureira do Bethel ou substituta; 

g. O comitê de auditoria deverá estar em pleno funcionamento, 

com todas as auditadas e assinadas pelo Comitê e sendo lidas 

em todas as reuniões do Bethel; 

 

 

 



 

 

 

 

 

h. Deverá ser realizado e apresentado por uma Filha um relatório 

em BEM DO BETHEL de todas as demais atividades que forem 

realizadas pelo Bethel (Ex.: Eventos, filantropias, 

confraternizações) 

i. Deverá ser realizada a chamada das Oficiais e Coral do Bethel e 

dos membros do Conselho Guardião do BEthel; 

j. Deverá ser realizada Escolta, Apresentações e Honrarias em 

todas as reuniões ritualísticas; 

k. Deverá ser realizada moções para decidir os assuntos entre os 

membros do Bethel; 

l. Oficiais proficientes no trabalho ritualístico de seus cargos 

 

3. CONSELHO GUARDIÃO DE BETHEL 

a. Deverá ser realizada uma reunião mensal, com ata registrada e 

assinada pela Guardiã do Bethel e a(o) Guardiã(o) Secretária(o). 

Uma cópia da ata DEVERÁ ser enviada à 

grandeguardia.mg@gmail.com  

b. A Guardiã Tesoureira deverá cuidar dos livros caixa do Bethel e 

do depósito das receitas do Bethel em tempo hábil; 

c. A Guardiã do Bethel deverá todo dia 30 do mês preencher um 

relatório sobre o funcionamento do Bethel e enviar no email 

grandeguardia.mg@gmail.com , juntamente com cópia da ata da 

reunião do Conselho Guardião do Bethel, conforme exigência do 

POP BETHEL 17 (b)(k), devendo ser informado os seguintes 

itens no relatório: 

- Atividades realizadas no mês; 

- Quantidade de filhas e membros do CGB presentes em cada 

reunião/evento; 

- Quantidade de Petições lidas; 

- Dúvidas gerais sobre a reorganização; 
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 O objetivo do Grande Conselho Guardião é ajudar o Bethela ter sua 

carta constitutiva restituída e seu quadro de membros regular, contamos com 

o trabalho incessante, entusiasmo e dedicação de todos os Membros do 

Conselho Guardião deste Bethel e Filhas de Jó. 

 Qualquer dúvida estou a disposição. 

 

 

  

 

Larissa Nogueira Domingues 

  


