
 
 

 

 

OFICIO 71 – Minas Gerais seguindo adiante 

Caxambu (MG), 07 de novembro de 2020 

Os membros executivos do Grande Conselho Guardião compreendem toda 
ansiedade e expectativas por orientações de nossos membros no intuito de 
viabilizar o retorno das atividades presenciais de forma segura e consciente, 
continuamos tendo como prioridade zelar pela saúde e segurança das Filhas 
de Jó de Minas Gerais e por consequência todos os adultos envolvidos, sendo 
assim as atividades virtuais continuam para nossa jurisdição e são altamente 
incentivadas as suas realizações pelo GCG. 

Considerando o Manual de Recomendações para o COVID19 e as 
orientações do Conselho de Curadores das Filhas de Jó Internacional; 

Considerando o plano “Minas Consciente” do Governo do Estado de Minas 
Gerais e a classificação de todo os municípios com Bethéis na “onda verde” ou 
“onda amarela”; 

Considerando a liberação das potências maçônicas regulares mineiros para a 
retomada das atividades presenciais; 

Considerando a pesquisa efetuada com as filhas, tios e tias da jurisdição que 
manifestaram a vontade e a segurança para a retomada das atividades 
presenciais dos Bethéis; 

RESOLVE autorizar a retomada das atividades presenciais das Filhas de Jó 
em Minas Gerais a partir de dezembro/2020, observando, obrigatoriamente as 
orientações e informações contidas neste ofício. 

 

 

▪ A retomada das atividades presenciais é OPCIONAL, o GCG permanece 
incentivando prioritariamente as reuniões virtuais; 

▪ Todas as diretrizes e resoluções municipais deverão ser observadas, 
além disso, obrigatoriamente, o Bethel deve ser de cidade pertencente 
a região classificada na “onda verde” no plano “Minas Consciente”  - 
https://www.mg.gov.br/minasconsciente - do Governo do Estado de 
Minas Gerais, caso sua cidade não tenha aderido ao Minas Consciente, 
deverá seguir as orientações municipais; 

▪ Durante o mês de novembro o Conselho Guardião do Bethel deverá 
discutir e analisar os próximos passos do Bethel com os adultos, as filhas 
e seus pais, não sendo obrigatória a retomada das atividades 
presenciais, podendo o Bethel: 
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o Permanecer com as atividades virtuais em dezembro e: 
▪ Realizar UMA ritualística virtual da gestão atual; 
▪ Realizar UMA atividade extra; 
▪ Realizar UMA reunião do CGB; 
▪ Realizar a Instalação das Oficiais virtual em dezembro, que 

irá substituir a atividade extra OU manter a gestão atual 
até janeiro/2021 e aguardar a possibilidade da Instalação 
presencial, mantendo a gestão atual até a instalação da 
futura gestão;  

• O GCG orienta que a gestão atual realize UMA 
ritualística presencial antes da Instalação das 
Oficiais da futura gestão, mas a decisão das filhas 
e dos adultos deverá ser priorizada visando não 
causar prejuízos à gestão futura. 

o Retomar às atividades presenciais, atendendo, obrigatoriamente, 
as orientações do ANEXO A e: 

▪ Realizar UMA ritualística presencial da gestão atual em 
dezembro; 

▪ Realizar a Instalação das Oficiais presencial em dezembro 
OU janeiro/2021; 

▪ Realizar UMA reunião do Conselho Guardião do Bethel 
presencial OU virtual; 

 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, o Grande Conselho 
Guardião está sempre a disposição de todos os Bethéis Mineiros para que 
juntos possamos levar nossa jurisdição adiante.  

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2021 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO A – PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

 A retomada das atividades presenciais dos Bethéis Mineiros somente poderá 

ocorrer, observando as seguintes diretrizes: 

▪ O cumprimento deste ofício na integra e a decisão da retomada por: 

o Maioria dos votos dos membros executivos do Conselho Guardião do 

Bethel; 

o Maioria dos votos das Filhas de Jó do Bethel e autorização por escrito 

de seus pais; 

▪ Adultos e filhas considerados do grupo de risco do COVID19 em virtude de 

idade ou comorbidades anteriores, não recomendamos a sua presença nas 

atividades presenciais; 

▪ Qualquer filha, tio e tia com sintomas do COVID19 não devem estar presentes 

na reunião e devem relatar imediatamente à Guardiã do Bethel; 

▪ Se uma filha e/ou adulto não se sentir confortável/seguro com o retorno das 

atividades presenciais ou estiver com algum dos sintomas do COVID19, este 

não poderá ser prejudicado e não deverá ser computada suas ausências; 

o UM equipamento poderá ser utilizado para transmitir a reunião 

SOMENTE aos membros do Bethel que não conseguirem estar 

presentes pelos motivos acima, através de videoconferência; 

▪ O ambiente da reunião deverá ser corretamente higienizado ANTES de 

qualquer filha estar presente no local; 

▪ Todos os robes e paramentos das Filhas deverão ser lavados e higienizados 

ANTES de qualquer reunião; 

▪ Deverá ser disponibilizado copos de plástico descartáveis para água e toalhas 

de papel para a secagem das mãos; 

▪ A filha tesoureira não deverá ter contato com papel-moeda, todas as 

movimentações financeiras deverão ser realizadas através de meios 

eletrônicos, em casos inevitáveis, a guardiã(o) tesoureira(o) deverá manusear 

o dinheiro utilizando luvas descartáveis; 

▪ O Bethel deverá disponibilizar Álcool em gel a todos os presentes, o uso de 

máscara é OBRIGATÓRIO em todos os momentos, o uso de FACESHIELD é 

opcional e poderá ser utilizado com o paramento das Filhas de Jó; 

▪ As Filhas deverão realizar a troca da veste em ambiente arejado e com 

distanciamento; 

▪ Abraços e qualquer contato físico direto entre filhas/tios permanece proibido, 

devendo ser mantido o distanciamento físico adequado durante a 

atividade/reunião; 

▪ Sugerimos evitar cantar as músicas do Bethel, todas deverão ser utilizadas na 

reunião, mas mantendo apenas o som mecânico; 

 

 

 



 
 

 

 

 

▪ Recomendamos que as reuniões/atividades presenciais ocorram em 

ambiente arejados, conforme abaixo: 

o Sugerimos a utilização dos salões de festas das Lojas Maçônicas ou 

ambientes ao ar livre, devendo ser observada a acústica e a privacidade 

do local para que a reunião não seja prejudicada e nem que pessoas 

não juramentadas tenham acesso; 

o O Templo Maçônico poderá ser utilizado, devendo manter todas as 

portas abertas e a correta higienização do local, não sendo 

recomendado o uso de ar condicionado; 

▪ O Bethel deverá ter em mente a logística de transporte para as 

reuniões/atividades, devendo ocorrer, preferencialmente, com membros da 

mesma casa, não sendo permitidas caronas entre filhas/tios ou filhas/filhas; 

▪ É proibido servir lanches ou qualquer momento de alimentação, visando a 

segurança de todos e a manutenção do uso da máscara em todos os 

momentos; 

▪ É proibido compartilhar qualquer material de uso pessoal entre filhas/tios ou 

filhas/filhas (Ex.: Canetas); 

▪ Para a realização de reuniões presenciais: 

o As cadeiras das oficiais deverão ser posicionadas com distanciamento, 

isso inclui as cadeiras da tríade e guia/dirigente de cerimônias; 

o SOMENTE as filhas regulares e os tios/tias do Conselho Guardião 

poderão estar presentes, a presença de qualquer convidado é 

desencorajada; 

o Os tios do Conselho Guardião e coral deverão sentar com espaçamento 

entre os presentes, deixando o máximo de cadeiras vagas entre os 

presentes; 

o No caso da Guardiã e do Guardião Associado serem do grupo de risco, 

um outro membro do Conselho Guardião Executivo deverá abrir/fechar 

a reunião, a saúde de nossos membros deverá sempre ser a prioridade; 

o Qualquer modificação do PLANO DE SOLO que vise o distanciamento 

social é permitida e deverá ser aplicada, por exemplo, a marcha de 

abertura, encerramento e cruz poderão ser omitidos se o local não 

comportar o distanciamento necessário nestes momentos; 

o O malhete deverá ser higienizado com álcool 70% e utilizado 

EXCLUSIVAMENTE pela Honorável Rainha, a Guardiã do Bethel não 

deverá entregar o malhete, apenas declarar a reunião aberta; 

o A marcha da moeda não deve ser realizada; 

o A Escolta não deve ser realizada, somente a apresentação e honrarias 

das autoridades; 

o As Bandeiras deverão ser posicionadas no oriente antes da Reunião e 

não deverá ser feita escolta das bandeiras; 

o Fotos ao final da reunião deverão observar o distanciamento, sendo 

proibido aglomeração em qualquer momento da reunião; 

 



 
 

 

 

 

▪ Na instalação das oficiais: 

o É proibido o convite e presença de membros de outros Bethéis, 

as oficiais instaladoras deverão ser MM/PHR do próprio Bethel, 

podendo uma Instaladora desempenhar mais de uma função/cargo. 

(Ex.: A Guia Instaladora atuar como Capelã Instaladora), caso o Bethel 

não tenha MM/PHR os cargos de instaladoras poderão ser ocupados 

por qualquer Filha de Jó do Bethel; 

o A capa e coroa das princesas deverão ser investidas por 

membros da família da filha (Ex.: Mãe vestir sua filha), evitando o 

contato entre as filhas; 

o A capa e a coroa da Honorável Rainha deverá ser higienizada 

enquanto as princesas estão sendo instaladas em seus postos, a HR 

atual deverá retirar e repassar à Guardiã do Bethel que com o uso de 

luvas irá higienizar a capa e a coroa com produto adequado, tendo todo 

o cuidado com o veludo, mas sendo completamente higienizado o seu 

tecido interno antes de ser entregue à um membro da família da filha 

para investir suas honrarias; 

o A Oficial Instaladora deverá manter o distanciamento físico da 

futura Honorável Rainha, não descendo até o altar, permanecendo no 

oriente durante toda a reunião e com as cadeiras do oriente com o 

correto distanciamento; 

o A disposição das cadeiras para o Juramento deverá atender o 

distanciamento necessário, podendo ser realizada alteração necessária 

no diagrama para possibilitar o distanciamento; 

o A escolta das oficiais ao redor do Altar deverá ser eliminada, as 

filhas deverão ser chamadas e caminhar diretamente à ocidente do 

altar, sem realizar a volta em torno do Altar e mantendo o 

distanciamento físico entre as filhas.  

As considerações acima devem ser seguidas OBRIGATORIAMENTE por todos os 

Bethéis Mineiros que concordem com a retomada das atividades presenciais, 

ressaltando sempre a necessidade do distanciamento social, o uso de máscara, a boa 

higiene e a higienização adequada de todas as superfícies do Bethel. 

 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2021 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 
 

 

 


