
 
 

 

 

OFÍCIO 51 – COVID 19 

Caxambu, 02 de abril de 2020 
 

- Este ofício deverá ser aplicado em sua totalidade à todos os Bethéis Mineiros, solicitamos a sua 
divulgação a todas as filhas, tios e tias vinculados às Filhas de Jó, ressaltamos que situações 
particulares deverão ser encaminhadas para a Grande Guardiã, Tia Larissa – 
 

 
Aos Bethéis Mineiros, 

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

COVID19 em Minas Gerais e agindo em conformidade com as 

recomendações do Supremo Conselho Guardião, da Organização Mundial de 

Saúde e das Potências Maçônicas mineiras, RESOLVE:  

 ADIAR a Reunião Anual do Grande Bethel de Minas Gerais e a 

visita da Suprema Deputada, Marcy, para 22/05/2021 em Belo 

Horizonte/MG; 

o Todas as inscrições serão canceladas e os valores pagos 

serão devolvidos; 

 ADIAR a Grande Sessão Anual de Minas Gerais para 09/07/2021 

à 11/07/2021 em Caxambu/MG; 

o Inscrições não pagas:O pagamento está suspenso e sua 

vaga está garantida, será divulgado futuramente o novo 

processo de pagamento; 

o Inscrições pagas:Sua vaga está reservada para a nova 

data da nossa Grande Sessão Anual, sem possibilidade de 

aumento de preço; 

o Novas Inscrições: Estamos analisando a possibilidade 

mediante a desistência de inscritos; 

o Cancelamento de Inscrições: Solicitamos que aguarde 

orientações futuras; 

 AUMENTAR a idade de maioridade das Filhas de Jó para 21 

anos no período de 15/03/2020 até 31/12/2021, se for vontade da 

Filha, conforme previsto pelo Supremo Conselho Guardião; 

 



 

 

 

 

 

 AUMENTAR a idade máxima dos Membros do Grande Bethel de 

Minas Gerais para 26 anos no período de 15/03/2020 até 

31/12/2021, se for vontade do membro do Grande Bethel de 

Minas Gerais; 

 ADIAR o vencimento da Taxa Anual, no valor de um salário 

mínimo, que deverá ser paga ao GCGMG até setembro/2020. 

 MANTER a concessão do Grau Púrpura Real, conforme ofício 48, 

sendo mantido o prazo de indicação até o dia 15/04/2020 e 

comunicação do comitê até o dia 15/05/2020; 

o A futura detentora poderá escolher receber o Grau na 

Grande Sessão Anual (Julho/2021) ou em uma reunião 

especial do seu Bethel com data a ser combinada com o 

Grande Conselho Guardião; 

o O processo de concessão do Grau Púrpura Real será 

reaberto em 2021, seguindo os prazos previstos em nosso 

Manual de Regras e Regulamentos; 

 MANTER todos os oficiais eleitos, os oficiais nomeados e os 

comitês do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais até a 

Grande Sessão Anual (Julho/2021); 

 MANTER a Miss Filha de Jó Minas Gerais, Giovanna, até a 

Grande Sessão Anual (Julho/2021) estando ADIADO o Concurso 

Miss Filha de Jó Minas Gerais para Julho/2021; 

 MANTER todas as oficiais, eleitas ou nomeadas, do Grande 

Bethel de Minas Gerais até a Grande Sessão Anual (Julho/2021); 

o Eleição das oficiais SOMENTE será realizada na Reunião 

Anual do Grande Bethel em 22/05/2021. 

 MANTER todos os adultos nomeados em Conselho Guardião 

Executivo do Bethel, Conselho Guardião Associado do Bethel e 

Comitês até a Grande Sessão Anual (Julho/2021); 

o Nova recomendação do Conselho Guardião deverá ser 

feita somente em maio/2021, estando revogado o ofício 49; 

 



 

 

 

 

 

 MANTER todas as filhas eleitas e nomeadas para a gestão 

2020/01, primeiro semestre deste ano, para que realizem suas 

atividades em 2020/02, segundo semestre deste ano, 

observando: 

o Eleição das oficiais SOMENTE será realizada na primeira 

ou segunda reunião de novembro/2020; 

o Instalação das oficiais SOMENTE será realizada na 

primeira ou segunda reunião de dezembro/2020; 

 SUSPENDER todas as atividades presenciais das Filhas de Jó 

por prazo indeterminado, até deliberação contrária por este 

Grande Conselho Guardião.  

o A gestão 2020/01, referente ao primeiro semestre deste 

ano, não possui a exigência de realizar reuniões 

ritualísticas, eleições, homenagem à Mãe Mick, eventos, 

filantropias, iniciação, culto, cerimônia de maioridade e 

qualquer outra atividade exigível para a gestão; 

 ORIENTAR a realização de UMA reunião mensal virtual para 

discussão de assuntos pendentes do Bethel, abordar novos 

trabalhos futuros do Bethel e manter a união entre as filhas e os 

adultos. 

o A Honorável Rainha deverá designar uma filha para 

elaborar um relatório sobre cada reunião virtual realizada 

para manter no arquivo do Bethel; 

o Essa reunião deverá ser realizada para aprovação de 

contas e futuros gastos do Bethel (Ex:.  Doações); 

o A Reunião poderá ser realizada via chama de vídeo de 

aplicativos como: Skype, Hangout ou através de uma 

conversa no WhatsApp no grupo restrito do Bethel; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ORIENTAR a realização de UMA reunião mensal virtual para 

discussão de assuntos pendentes do Conselho Guardião 

Executivo do Bethel:  

o A Guardiã Secretária deverá registrar ata da reunião; 

o Essa reunião deverá ser realizada para aprovação de 

contas e futuros gastos do Bethel (Ex:.  Doações); 

o A Reunião poderá ser realizada via chama de vídeo de 

aplicativos como: Skype, Hangout ou através de uma 

conversa no WhatsApp no grupo restrito do Bethel; 

 

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 

01/04/2020.  

 Visando solucionar todas as dúvidas dos Bethéis Mineiros no dia 

05/04/2020 (domingo) às 20hrs iremos realizar uma LIVE no instagram do 

@grandeconselhomg  em conjunto com o @grandebethelmg, além disso, 

estamos sempre à disposição de todos os Bethéis Mineiros através do email: 

grandeguardia.mg@gmail.com e WhatsApp: (35) 98879-5274 (Tia Larissa). 

 Contamos com a compreensão de todos e rogamos ao Pai Celestial 

que ilumine e guie os caminhos de todas as filhas e adultos envolvidos no 

trabalho para as Filhas de Jó Internacional. 

 

 

 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ 2019/2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 

 


