
 
 
 

 

OFÍCIO 11 – RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO 

GUARDIÃO DO BETHEL 

Patos de Minas (MG), 13 de abril de 2022 

Queridas Filhas, Tias e Tios,  

Estamos próximos do início de um novo ciclo nos Bethéis Mineiros, através da 

recomendação dos tios e tias que ocuparão os cargos nos Conselhos Guardiões para 

a gestão que iniciará na Grande Sessão Anual 2022 (JULHO/2022 à JULHO/2023).  

Visando a divulgação dos procedimentos estabelecidos pela nossa Constituição e 

Estatuto das Filhas de Jó Internacional, bem como as orientações fornecidas pelo 

Supremo Conselho Guardião, solicito que esse ofício seja lido na íntegra na REUNIÃO 

RITUALÍSTICA DO MÊS DE ABRIL das Filhas de Jó, além de ser divulgado nos 

grupos de WhatsApp das Filhas e de todos os membros do Conselho Guardião do 

Bethel.  

A Recomendação do Conselho Guardião do Bethel deve ocorrer em DUAS etapas, 

que DEVEM ser realizadas de forma independente, isolada e sem comunicação 

entre elas, ou seja, os adultos NÃO devem ter ciência dos nomes recomendados pelas 

filhas e as filhas NÃO devem ter ciência dos nomes recomendados pelos adultos, 

devendo ser realizado PRIMEIRO a indicação dos adultos através do 

procedimento descrito no ANEXO A e DEPOIS a indicação das filhas através do 

procedimento descrito no ANEXO B, uma vez que as informações de cada etapa 

são sigilosas e enviadas diretamente à Vice Grande Guardiã.  

Ressalto que a data da reunião ritualística que ocorrerá a recomendação pelas filhas 

deverá ser NOTIFICADA a todos os membros do Bethel com um prazo mínimo de 

trinta (30) dias, juntamente com a leitura OBRIGATÓRIA de todas as orientações 

contidas no “ANEXO B” deste ofício para as Filhas de Jó.   

Devido ao grande número de documentos para serem analisados pela Vice Grande 

Guardiã, solicitamos que a RECOMENDAÇÃO DOS ADULTOS (222) & 

RECOMENDAÇÃO DAS FILHAS (LINK NO ANEXO B) ocorra até 31/05/2022. 

PRAZO MÁXIMO PARA ENVIO DAS RECOMENDAÇÕES DOS ADULTOS E 

FILHAS: 20/06/2022 – após essa data será aplicado multa de R$ 50,00 que deverá 

ser paga pelo atual Conselho Guardião Executivo do Bethel. 

Qualquer dúvida estou à disposição de vocês,  

 

 

Alyne Maria Aparecida Veloso Pereira Soares 

VICE GRANDE GUARDIÃ 2021/2022  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 



 
 

 

 

ANEXO A – RECOMENDAÇÃO DOS ADULTOS 

TODOS OS ADULTOS PRESENTES NA REUNIÃO DO CONSELHO GUARDIÃO DEVERÃO 

TER CIÊNCIA DO CONTEÚDO DESTE ANEXO. ASSIM, SUGERIMOS O ENVIO 

ANTECIPADO, SEJA POR E-MAIL, SEJA VIA GRUPO DE WHATSAPP DO CONSELHO 

GUARDIÃO. A LEITURA DESTE ANEXO TAMBÉM DEVE SER REALIZADA DURANTE A 

REUNIÃO DO CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL DO MÊS DE ABRIL, PARA QUE 

TODAS AS DÚVIDAS SEJAM ESCLARECIDAS. NESTE MOMENTO DA REUNIÃO, AS 

FILHAS PRESENTES DEVEM SER SOLICITADAS A SE RETIRAR. 

De acordo com nossa Constituição (E-CGB – ARTIGO XII):  

Seção 2. Reunião Anual  

(a) CGBs, incluindo Membros Executivos e Associados, de Bethéis 

subordinados ao Supremo, devem fazer sua Reunião Anual durante 

o mês de abril, mas em não menos que noventa (90) dias antes da 

Sessão Anual do SCG.  

(b) CGBs, incluindo Membros Executivos e Associados, de Bethéis 

subordinados a GCGs, devem fazer sua Reunião Anual pelo menos 

trinta (30) dias antes da Sessão Anual do GCG. 

Seção 3. Objetivo da Reunião Anual  

(a) Na Reunião Anual, os membros do CGB presentes devem 

recomendar, por voto secreto, os Membros Executivos e 

Associados do CGB para o ano subsequente, para consideração 

da Vice-Grande Guardiã ou Vice-Suprema Guardiã. As cédulas 

devem ser contadas na presença daqueles participando da reunião e 

votações adicionais devem ser feitas até que a maioria de 

recomendação seja obtida para cada cargo.  

(b) Os presidentes de Comitês não são elegíveis para votar nas 

recomendações para quaisquer membros do CGB na Reunião 

Anual.  

(c) Os nomes daqueles que receberem uma maioria de 

recomendações devem ser listados no Formulário 222 e 

enviados para a Vice-Grande Guardiã pelo menos vinte (20) dias 

antes da Sessão Anual do GCG.  

 

Sendo assim, solicitamos que os CGB realizem a REUNIÃO ANUAL DO 

CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL no mês de ABRIL/2022, observando os 

seguintes procedimentos abaixo:  

1. A reunião anual deverá ser presidida pela atual Guardiã do Bethel; 

 

2. TODOS os NOVE membros do Conselho Guardião do Bethel 

Executivo e Associado presentes, deverão recomendar, por votação 

secreta, os Membros Executivos e Associado do Conselho Guardião do 

Bethel para a próxima gestão – julho/2022 a julho/2023 – para serem 

considerados pela Vice Grande Guardiã. Os adultos nomeados como 

PRESIDENTES DE COMITÊS não são elegíveis para VOTAR na 

recomendação. 



 

 

 

 

3. Os requisitos de elegibilidade e os deveres de cada cargo do Conselho 

Guardião do Bethel estão definidos no ANEXO C deste ofício. 

Destacamos que: 

a. Todos aqueles nomeados como MEMBROS EXECUTIVOS, 

possuem o DEVER de comparecer à todas as reuniões do 

Bethel e reuniões do Conselho Guardião do Bethel. Conforme 

POP-CGB 5 um Membro Executivo que falte a TRÊS reuniões do 

Bethel OU TRÊS reuniões do CGB é destituído automaticamente 

do cargo, exceto em caso de doença ou falta inevitável.  

b. Aprendizes ou companheiros NÃO podem ser recomendados 

como Membros do Conselho Guardião do Bethel. Homens 

recomendados deverão ser MESTRES MAÇONS ou pai, avô, 

padrasto, tutor legal de um membro do Bethel. Ressaltamos 

que o Guardião Associado do Bethel, obrigatoriamente, 

deverá ser um MESTRE MAÇOM. A elegibilidade para mulheres 

está no ANEXO C deste ofício. 

 

4. ATENÇÃO: SE A QUANTIDADE DE MEMBROS DO SEU CONSELHO 

GUARDIÃO DE BETHEL FOR INFERIOR À 3 (TRÊS) MEMBROS, 

POR FAVOR, PROCURE O GRANDE CONSELHO GUARDIÃO. 

 

5. Se a quantidade de membros do seu Conselho Guardião do Bethel for 

superior a 9 (nove) membros, os demais tios/tias serão nomeados 

APÓS JULHO/2022, pela Guardiã do Bethel instalada na Grande 

Sessão Anual, como PRESIDENTES DE COMITÊS. Ressaltamos que 

devem ser nomeados como membros EXECUTIVOS e ASSOCIADOS 

aqueles adultos que poderão estar presentes nas reuniões do 

Bethel e nas reuniões do Conselho Guardião do Bethel. 

 

 

6. O Conselho Guardião do Bethel deverá definir qual será o QUINTO 

MEMBRO EXECUTIVO, antes da recomendação, entre as seguintes 

opções:  

a. Diretor(a) de Épocas 

b. Diretor(a) de Músicas 

c. Diretor(a) de Promoção 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. O Conselho Guardião do Bethel deverá definir quais serão os QUATRO 

MEMBROS ASSOCIADOS do Conselho Guardião do Bethel, antes da 

recomendação, entre as seguintes opções: 

 

a. Cargos para recomendação como Membros Associados: 

i. Promotor(a) de Sociabilidade; 

ii. Zelador(a) de Paramentos; 

iii. Diretor(a) de Música; 

iv. Diretor(a) de Épocas; 

v. Promotor(a) de Finanças; 

vi. Promotor(a) de Hospitalidade; 

vii. Diretor(a) do Time de Competição; 

viii. Promotor(a) de Atividades Juvenis; 

ix. Promotor(a) de Boa Vontade; 

x. Promotor(a) de Relações Fraternais; 

xi. Diretor(a) de Promoção; 

xii. Apicultor(a) do Bethel 

 

b. Ressaltamos que conforme POP CGB 5: 

i. Um membro ASSOCIADO que seja convidado a 

comparecer à todas as reuniões do Conselho Guardião e 

falte a TRÊS reuniões do bethel OU TRÊS reuniões do 

CGB é destituído automaticamente do cargo, exceto em 

caso de doença ou falta inevitável.  

ii. Um membro ASSOCIADO que NÃO seja convidado a 

comparecer à todas as reuniões do Conselho Guardião e 

falte a TRÊS reuniões do bethel é destituído 

automaticamente do cargo, exceto em caso de doença ou 

falta inevitável.  

 

c. Recomendações do GCG aos Bethéis Mineiros:  

i. Recomendar uma TIA como Zeladora de Paramentos para 

cuidar das vestes das filhas e paramentos do Bethel  

ii. Recomendar uma TIA como Diretora de Épocas, caso não 

esteja no executivo, de preferência um Membro de 

Maioridade, para servir de ponto para as oficiais nas 

ritualísticas; 

iii. Recomendar um TIO/TIA como Diretor(a) de Promoção, 

caso não esteja no executivo, visando divulgar o Bethel e 

suas atividades; 

iv. Recomendar um TIO/TIA como Diretor(a) de Músicas, 

caso não esteja no executivo, que tenha conhecimento 

musical, para auxiliar a Musicista; 



 

 

 

 

 

 

v. Recomendar um TIO/TIA como Promotor(a) de 

Sociabilidade para auxiliar o Comitê de Preparação das 

Peregrinas na Iniciação. 

vi. O cargo Apicultura do Bethel é OBRIGATÓRIO se o seu 

Bethel possuir uma COLMÉIA, e poderá ser feita através 

de recomendação à um dos quatro cargos ASSOCIADOS 

neste momento ou, futuramente, através de nomeação 

da futura guardiã do bethel instalada em 10/07/2022 

como PRESIDENTE DE COMITÊ. 

 

8. A votação da recomendação dos adultos deverá ser SECRETA e poderá 
ser utilizado os seguintes aplicativos: 

a. Enquete ZOOM: Deverá ocorrer na conta paga do ZOOM, irá 
aparecer a opção ENQUETE no ZOOM. Quando a anfitriã clicar, 
irá abrir uma página na internet para preparar a enquete, quando 
a enquete estiver pronta com os nomes dos adultos + opção 
BRANCO, a Anfitriã compartilha a enquete no ZOOM para 
permitir que todos votem, quando declarar a votação encerrada, 
a Anfitriã irá compartilhar o resultado. Uma nova enquete 
deverá ser criada à cada nova rodada de recomendação. 

b. Google Forms: A Anfritiã deverá criar um link de votação no 
GOOGLE FORMS e compartilhar no CHAT da reunião, todas os 
adultos devem clicar no link e votar uma ÚNICA vez, quando 
declarar a votação encerrada a Anfitriã irá compartilhar o 
resultado. Uma nova enquete deverá ser criada à cada nova 
rodada de recomendação, podendo ser utilizado o mesmo link 
zerando os resultados e alterando as opções. 
 
 

9. Após definir o QUINTO CARGO EXECUTIVO e os QUATRO CARGOS 

ASSOCIADOS, a Guardiã do Bethel irá iniciar a recomendação, 

seguindo a seguinte sequência de cargos: 

a. Guardiã do Bethel 

b. Guardião Associado do Bethel 

c. Guardiã(o) Secretária(o) 

d. Guardiã(o) Tesoureira(o) 

e. QUINTO MEMBRO EXECUTIVO 

f. PRIMEIRO MEMBRO ASSOCIADO 

g. SEGUNDO MEMBRO ASSOCIADO 

h. TERCEIRO MEMBRO ASSOCIADO 

i. QUARTO MEMBRO ASSOCIADO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATENÇÃO:  

i. Essa sequência de cargos deverá ser repassada as 

filhas em sua reunião ritualística de recomendação 

para que elas possam realizar a sua recomendação 

para os mesmos cargos; 

ii. Nenhum cargo de tio/tia pode ser repassado às filhas, 

toda a recomendação dos adultos é secreta e não pode 

influenciar a recomendação das filhas, 

iii. Ressaltamos que é aceitável que seja informado uma 

LISTA ALFABÉTICA dos adultos que estão se 

voluntariando a servir na próxima gestão, mas NÃO É 

ACEITÁVEL informar os cargos desejados por estes 

adultos. 

iv. EXEMPLO DE LISTA A SER REPASSADA ÀS FILHAS:  

Quinto Membro Executivo – Diretor(a) de Épocas 

Primeiro Membro Associado – Diretor(a) de Músicas 

Segundo Membro Associado – Diretor(a) de Promoção 

Terceiro Membro Associado – Zeladora de Paramentos 

Quarto Membro Associado – Promotor(a) de Sociabilidade 

ADULTOS VOLUNTÁRIOS PARA A PRÓXIMA GESTÃO EM 

ORDEM ALFABETICA: ANA; BIANCA; CARLOS; 

FERNANDO; KARLA; LÍDIA; MARIANA; MARINA; 

ROBERTO; SABRINA; SANDRA; THELMA. 

 

10.  Nossa Constituição prevê que devemos seguir as Regras da Ordem de 

Robert (E-BETHEL, Artigo XVI, j), um manual para procedimentos 

parlamentares, pelos seus regulamentos a recomendação dos adultos 

deverá sempre considerar a maioria 50% + 1. Caso nenhum adulto atinja 

a maioria dos votos válidos, é feita uma nova recomendação para o 

cargo. A recomendação deverá ser repetida até que algum adulto atinja 

a maioria (50% + 1) dos votos.  

 

11.  Se em algum turno de recomendação existir um número maior ou menor 

que o número de votantes, a recomendação deverá ser anulada; 

 

12. Se existir EMPATE, não deve ser realizada uma recomendação 

somente entre os adultos empatados, deverá ser iniciada uma nova 

recomendação; 

 

13. Quando número de votantes for ímpar (ex.: 9) deverá ser 50% + próximo 

número inteiro par. (Ex.: 5). Quando existir votos nulos/brancos deverá 

ser diminuída a quantidade de votos necessários para o adulto ser eleito.  

 

 



 

 

 

 

 

a. Exemplo: 

i. 9 votantes 

ii. 6 votos válidos 

iii. 3 votos brancos 

iv. 4 votos necessários (50% dos votos válidos + próximo 

número inteiro par) 

 

14. A Guardiã do Bethel deverá anunciar o cargo que será recomendado 

(Ex.: Guardiã do Bethel) e solicitar para que os adultos elegíveis, 

conforme elegibilidade do ANEXO C, se manifestem no CHAT. O 

formulário de recomendação deverá ser preenchido com os nomes 

que se manifestarem no CHAT e somente os 9 membros atuais do 

Conselho Guardião Executivo e Associado do Bethel devem votar.  

 

15. O procedimento deverá ser o mesmo para todos os 9 cargos do 

Conselho Guardião do Bethel.  

 

16. Os nomes daqueles que receberem a recomendação majoritária 

deverão ser listados no FORMULÁRIO 222, VERSÃO ATUALIZADA 

E EDITÁVEL enviada no WhatsApp e disponível no site: 

https://www.filhasdejomg.com/formularios  

a. a via digitalizada deverá ser enviada pela GUARDIÃ DO BETHEL, 

com cópia para a GUARDIÃ SECRETÁRIA DO BETHEL, 

diretamente à VICE GRANDE GUARDIÃ – TIA ALYNE no e-mail: 

vicegrandeguardia.gcg.mg@gmail.com  

b. Devido a pandemia não será necessário o envio de cópia IMPRESSA 

ou assinatura no formulário pela Guardiã e/ou Guardiã(o) Secretária(o), 

somente o envio do formulário digital corretamente preenchido  

 

17.  IMPORTANTE: O resultado da recomendação dos ADULTOS ao 

Conselho Guardião do Bethel é SIGILOSO e NÃO deverá ser informado 

às filhas, uma vez que é uma RECOMENDAÇÃO e NÃO NOMEAÇÃO. 

Este representa a vontade dos adultos, que será analisada 

exclusivamente pela VICE GRANDE GUARDIÃ, TIA ALYNE, em 

conjunto com a recomendação e vontade das filhas. As DUAS 

recomendações (adultos e filhas) possuem o mesmo peso e são 

analisadas em conjunto. A simples RECOMENDAÇÃO DO NOME 

NÃO confere ao adulto o cargo. AGUARDEM a NOMEAÇÃO da VICE 

GRANDE GUARDIÃ. 

 

 

 

https://www.filhasdejomg.com/formularios
mailto:vicegrandeguardia.gcg.mg@gmail.com


 
 

 

 

18. Os adultos NOMEADOS pela Vice Grande Guardiã, através de ofício, para a 

próxima gestão do Conselho Guardião do Bethel serão instalados 

VIRTUALMENTE no dia 10/07/2021.  

 

Qualquer dúvida estou à disposição de vocês,  

 

 

Alyne Maria Aparecida Veloso Pereira Soares 

VICE GRANDE GUARDIÃ 2021/2022  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO B – RECOMENDAÇÃO DAS FILHAS 

AS INSTRUÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER LIDAS PELA GUARDIÃ DO 

BETHEL DURANTE A REUNIÃO RITUALÍSTICA DE ABRIL 

Os membros do Bethel devem ter o privilégio de submeter por voto secreto 

recomendações de pessoas para serem escolhidas como Membros Executivos 

e Associados do CGB. 

A recomendação das filhas será analisada juntamente com a recomendação 

dos adultos pela Vice Grande Guardiã. As filhas não devem ter nenhuma 

influência externa nos nomes que irão indicar, cada filha é livre para manifestar 

a sua vontade.  

Ressaltamos que o resultado da recomendação dos ADULTOS ao Conselho 

Guardião do Bethel é SIGILOSO e NÃO deverá ser informado às filhas, uma 

vez que é uma RECOMENDAÇÃO e NÃO NOMEAÇÃO, este representa a 

vontade dos adultos que será analisada exclusivamente pela VICE GRANDE 

GUARDIÃ, TIA ALYNE, em conjunto com a recomendação e vontade das 

filhas. As DUAS recomendações (adultos e filhas) possuem o mesmo peso 

e são analisadas em conjunto. A simples RECOMENDAÇÃO DO NOME 

NÃO confere ao adulto o cargo. AGUARDEM a NOMEAÇÃO da VICE 

GRANDE GUARDIÃ. 

A recomendação do nosso Bethel será realizada na Reunião Ritualística de 

Maio no dia: ____/____/_________. Neste prazo de um mês até a realização 

da recomendação, as filhas podem e devem conversar abertamente com 

adultos que elas acreditam que possam desempenhar as funções necessárias 

de cada cargo, e não deverá existir nenhuma interferência dos adultos ou 

orientação de recomendar qualquer pessoa específica para os membros 

executivos do Conselho Guardião. 

Além disso, ressalto novamente, as filhas NÃO devem saber ou ser orientadas 

sobre a recomendação realizada internamente pelo Conselho Guardião do 

Bethel, uma vez que são etapas autônomas. 

As filhas irão recomendar os seus adultos através de um link de formulário que 

será disponibilizado pela Guardiã do Bethel na Reunião Ritualística de Maio. 

As filhas não devem realizar a sua recomendação antes da reunião de maio, 

uma vez que precisam ser informadas as instruções especificas da 

recomendação durante a reunião.  

 

 



 

 

 

 

Qualquer comentário adicional poderá ser feito pela filha e a única pessoa que 

possui acesso as respostas da filha e seus comentários é a Vice Grande 

Guardiã, informamos que o e-mail da filha não será compartilhado e seu 

formulário será anônimo para análise. 

Ressaltamos que os adultos, após a análise conjunta da recomendação das 

filhas e dos adultos, serão NOMEADOS pela Vice Grande Guardiã, através de 

ofício, para a próxima gestão do Conselho Guardião do Bethel e serão 

instalados VIRTUALMENTE no dia 10/07/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AS INSTRUÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER SEGUIDAS E LIDAS PELA 

GUARDIÃ DO BETHEL DURANTE A REUNIÃO RITUALÍSTICA DE MAIO 

1) Em NOVOS TRABALHOS a Honorável Rainha deverá passar a palavra 

à Guardiã do Bethel que irá informar: 

a. O cargo do QUINTO MEMBRO EXECUTIVO e os cargos dos 

QUATRO MEMBROS ASSOCIADOS definidos na 

recomendação dos adultos realizada na reunião do conselho 

guardião de abril; 

b. É aceitável que seja informado uma LISTA ALFABÉTICA dos 

adultos que estão se voluntariando a servir na próxima gestão, 

mas NÃO É ACEITÁVEL informar os cargos desejados por 

estes adultos, as filhas são livres para escolher o adulto que 

considerar mais apto aos 5 cargos executivos e 4 cargos 

associados; 

i. EXEMPLO DE LISTA A SER REPASSADA ÀS FILHAS:  

Quinto Membro Executivo – Diretor(a) de Épocas 

Primeiro Membro Associado – Diretor(a) de Músicas 

Segundo Membro Associado – Diretor(a) de Promoção 

Terceiro Membro Associado – Zeladora de Paramentos 

Quarto Membro Associado – Promotor(a) de Sociabilidade 

ADULTOS VOLUNTÁRIOS PARA A PRÓXIMA GESTÃO EM 

ORDEM ALFABETICA: ANA; BIANCA; CARLOS; FERNANDO; 

KARLA; LÍDIA; MARIANA; MARINA; ROBERTO; SABRINA; 

SANDRA; THELMA. 

c. A Guardiã do Bethel deverá enviar o link do formulário no CHAT 

da reunião de MAIO ou no grupo do whatsapp se reunião 

presencial para que todas as filhas possam recomendar os 

adultos  https://forms.gle/mH2JNBWk7cBAHfRn7 

d. SOMENTE as filhas de jó presentes na reunião virtual ou 

presencial poderão recomendar os adultos. O e-mail da filha 

deverá ser informado para acessar o formulário, as respostas 

serão enviadas de formas anônimas e exclusivas à Vice Grande 

Guardiã; 

e. As filhas deverão enviar sua recomendação de adultos sem 

nenhuma interferência externa e são livres para expressar 

qualquer comentário no campo destinado do formulário. 

 

Alyne Maria Aparecida Veloso Pereira Soares 

VICE GRANDE GUARDIÃ 2021/2022  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 

 

https://forms.gle/mH2JNBWk7cBAHfRn7


 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – ELEGIBILIDADE E DEVERES DO CONSELHO GUARDIÃO  

ARTIGO I 
DEVERES GERAIS DOS MEMBROS EXECUTIVOS 

 
Seção 1. Deveres dos Membros Executivos do CGB são como segue: 
(a) Ensinar e apoiar os membros do Bethel no planejamento e na execução de 
todas as reuniões, eventos e atividades. 
(b) Familiarizar-se com e guiar-se pela à Constituição, Estatuto e POPs das FJI 
no desempenho e execução de todos as funções e responsabilidades de apoio 
ao Bethel. 
(c) Comparecer em todas as reuniões do Bethel e do CGB a menos que 
impedido por motivos razoáveis. 
(d) Revisar e oferecer um feedback sobre as oficiais nomeados do Bethel antes 
de sua nomeação pela Honorável Rainha. 
(e) Decidir por maioria de votos dos presentes qualquer questão relativa à 
elegibilidade de uma Filha para ocupar um cargo eletivo no Bethel. 
(f) Preencher e enviar anualmente um Relatório Anual do Bethel usando o 
Formulário 110 (vide POP-SGC-2), como determinado pela empresa 
responsável pelo seguro do Bethel, para o Supremo Escritório ou Grande 
Secretário(a) até 31 de janeiro. 
(g) Atualizar e devolver a lista de membros fornecida pelo(a) Gerente 
Executivo(a) com o Relatório Anual. 
(h) Desempenhar todos os outros deveres a eles designados pelas leis do SCG 
e/ou GCG. 
 

ARTIGO II 
DEVERES DOS MEMBROS EXECUTIVOS 

 
Seção 1. A Guardiã do Bethel deve: 
(a) Convocar todas as reuniões do CGB, presidir as mesmas e comparecer a 
todas as reuniões do Bethel. 
(b) Supervisionar o funcionamento do Bethel e certificar-se de que as oficiais 
são proficientes em seu trabalho ritualístico. 
(c) Ensinar os princípios da Ordem. 
(d) Manter boa ordem em todas as convocações do Bethel. 
(e) Certificar-se de que todas as reuniões do Bethel são pontualmente abertas 
e encerradas em um horário razoável. 
(f) Certificar-se de que as candidatas à associação são apropriadamente 
visitadas, aconselhando-se com o Guardião Associado do Bethel e membros 
do Comitê de Visitação em relação a este assunto. 
(g) Servir como zeladora da Carta Constitutiva do Bethel e de todas as cópias 
das Lições de Proficiência. 
(h) Manter-se profundamente familiarizada com a Constituições, Estatutos e 
Procedimentos Operacionais Padrão da Ordem e, se subordinado à jurisdição 
de um GCG, com o Manual. 
 



 

 
 
 
 
 
 

(1) Certificar-se de que o Bethel possui no mínimo duas (2) cópias das 
Constituições, Estatutos, Procedimentos Operacionais Padrão e Código 
Uniforme do Bethel e, quando aplicável, do Manual de Regras e 
Regulamentos, para uso da Guardiã do Bethel e da Honorável Rainha. 
(2) Estas cópias são de propriedade do Bethel e devem ser repassadas 
às suas sucessoras no momento da instalação. 
(3) Certificar-se de que estas cópias são mantidas atualizadas pela 
inserção de emendas recebidas do(a) Gerente Executivo(a) ou Grande 
Secretário(a). 
(4) Cópias adicionais podem ser providas aos Membros Executivos e 
membros do Bethel como a Guardiã do Bethel designar. 

(i) Esforçar-se para ser companheira das Filhas em suas alegrias e diversões 
e um abrigo seguro em momentos de aflição. 
(j) Entrar em contato com os pais ou tutores legais de um membro cujas taxas 
não tenham sido pagas antes de tomar a atitude de suspender este membro. 
(k) Entrar em contato com os membros do Bethel suspensos por não 
pagamento de taxas, explicando a elas e a seus pais ou tutores as vantagens 
de sua reintegração antes do final de um (1) ano. Esta tarefa pode ser 
designada a outro Membro Executivo do CGB quando necessário. 
(l) Garantir que os Membros Executivos do CGB estabeleçam e forneçam à 
Honorável Rainha os títulos e a ordem para Escolta, Apresentações e 
Honrarias, Categoria 20, Outros (Vide Ritual pág. 53). Isto será de acordo com 
as diretivas da Suprema Guardiã.  
(m) Desempenhar outros deveres legitimamente pertinentes ao seu cargo. 
 
Seção 2. O Guardião Associado do Bethel deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do CGB e do Bethel. 
(b) Auxiliar a Guardiã do Bethel na realização de seus deveres e assumi-los em 
sua ausência. 
(c) Familiarizar-se com as Constituições, Estatutos e Procedimentos 
Operacionais Padrão da Ordem e, quando aplicável, com o Manual, e auxiliar 
a Guardiã do Bethel a verificar que eles sejam obedecidos pelos membros do 
CGB e do Bethel. 
(d) Investigar o parentesco Maçônico de todas as candidatas. 
(e) Certificar-se que os livros do Bethel sejam auditados no final de cada gestão 
e que um relatório seja apresentado ao Bethel na primeira reunião após a 
Instalação. 
(f) Desempenhar outras atividades que sirvam aos melhores interesses do 
Bethel. 
 
Seção 3. A(O) Guardiã(o) Secretária(o) deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do CGB e do Bethel. 
(b) Fazer registro apropriado de todas as reuniões do CGB. 
(c) Supervisionar o trabalho da Secretária do Bethel. 
(d) Verificar se é mantido registro apropriado das receitas do Bethel e se os 
livros são fechados e disponibilizados junto com outros papéis necessários ao  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Guardião Associado do Bethel não menos que dez (10) dias antes da primeira 
reunião depois da instalação. 
(e) Relatar à(o) Grande Secretária(o), ou à(o) Gerente Executiva(o) para 
Bethéis subordinados ao Supremo, os nomes e endereços de: 

(1) Todos os novos Membros de Maioridade. 
(2) Membros de Maioridade que tenham se mudado. 
(3) Membros e colaboradores adultos que tenham se mudado para fora 
da jurisdição. 
 

Seção 4. A(O) Guardiã(o) Tesoureira(o) deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do CGB e do Bethel. 
(b) Supervisionar o trabalho da Tesoureira do Bethel e receber todo o dinheiro 
da mesma, repassando-lhe um recibo. 
(c) Supervisionar o trabalho da Bibliotecária, lendo cuidadosamente seu 
relatório, antes que este seja apresentado na reunião do Bethel. 
(d) Verificar se é mantido registro apropriado dos gastos do Bethel e se os livros 
são fechados e disponibilizados junto com outros papéis necessários ao 
Guardião Associado do Bethel, não menos que dez (10) dias antes da primeira 
reunião depois da instalação. 
 
Seção 5. A(O) Guardiã(o) Diretor(a) de Música deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel, e se for um Membro Executivo 
do CGB, também comparecer a todas as reuniões do CGB (Vide POP-CGB-5, 
Seç. 3). 
(b) Ter parceria com a Guardiã do Bethel para verificar a disponibilidade e 
execução das músicas durante todas as Reuniões do Bethel e cerimônias como 
necessário. 
 
OU O(A) Guardiã(o) Diretor(a) de Épocas deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel, e se for um Membro Executivo 
do CGB, também comparecer a todas as reuniões do CGB (Vide POP-CGB-5, 
Seç. 3). 
(b) Ter parceria com a Guardiã do Bethel nas instruções das oficiais em seus 
trabalhos Ritualísticos. 
(c) Servir de ponto para as oficiais durante as reuniões do Bethel, ou designar 
uma das Filhas para fazer isto. 
 
OU O(A) Guardiã(o) Diretor(a) de Promoção deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel, e se for um Membro Executivo 
do CGB, também comparecer a todas as reuniões do CGB (Vide POP-CGB-5, 
Seç. 3). 
(b) Ter parceria com os membros e o CGB no desenvolvimento e realização de 
campanhas de divulgação e promoção, projetos e eventos destinados a 
aumentar o número de membros do Bethel e a participação nas atividades do 
Bethel. 
(c) Se não houver Promotor(a) de Atividades Juvenis, assumir todas as funções 
e responsabilidades desta posição. 
 



 

 
 
 
 
 
 

ARTIGO III 
DEVERES DOS MEMBROS ASSOCIADOS 

 
Seção 1. O(A) Promotor(a) de Sociabilidade deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Criar uma atmosfera de boa receptividade cumprimentando visitantes e 
encorajando a socialização em reuniões e eventos do Bethel. 
(c) Ajudar o Comitê de Preparação na preparação das candidatas como no 
Ritual. 
(d) Se não houver Promotor(a) de Hospitalidade, assumir as funções e 
responsabilidades desta posição. 
 
Seção 2. O(A) Zelador(a) de Paramentos deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Verificar se todos os paramentos do Bethel são cuidadosamente 
contabilizados e preservados. 
(c) Conduzir um inventário anual dos pertences do Bethel fornecendo um 
relatório para o CGB. 
(d) Treinar e apoiar a Dirigente de Cerimônias, a Primeira e a Segunda 
Zeladoras a cuidar apropriadamente dos Paramentos do Bethel e a posicioná-
los durante as reuniões do Bethel, como especificado no Ritual. 
(e) Prover instruções apropriadas de cuidado e limpeza das vestes a novos 
membros e seus pais ou guardiões quando necessário. 
 
Seção 3. O(A) Promotor(a) de Finanças deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Ter parceria com o Bethel e a Guardiã Tesoureira para entender as finanças 
e necessidades do Bethel. 
(c) Auxiliar na auditoria dos livros do Bethel ao final de cada gestão. 
(d) Ter parceria com os membros e o CGB no planejamento e promoção de 
atividades e eventos de arrecadação de fundos para o Bethel 
 
Seção 4. O(A) Diretor(a) de Épocas ou Diretor(a) de Música ou Diretor(a) 
de Promoção deve: (Vide E-CGB Art. II Seç.5). 
 
Seção 5. O(A) Promotor(a) de Hospitalidade deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Criar uma atmosfera de boa receptividade cumprimentando visitantes e 
encorajando a participação em reuniões e eventos do Bethel. 
(c) Auxiliar o Comitê de Hospitalidade no planejamento e preparação de 
lanches quando solicitado(a). 
(d) Se não houver Promotor(a) de Sociabilidade, assumir as funções e 

responsabilidades desta posição. 



 

 

 

 

 

Seção 6. O(A) Diretor(a) do Time de Competição deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Ter parceria com os membros e o CGB para estabelecer e/ou promover um 
time de competição. 
(c) Comparecer a todas as reuniões do time de competição provendo 
orientações e supervisão. 
 
Seção 7. O(A) Promotor(a) de Atividades Juvenis deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Ter parceria com os membros, CGB e Diretor(a) de Promoção para 
estabelecer e/ou promover um programa para potenciais membros. 
(c) Ter parceria com os membros, CGB e Diretor(a) de Promoção no 
planejamento e promoção de eventos e atividades que encorajem a 
participação no Bethel, especialmente de membros potenciais e mais jovens. 
(d) Encorajar e gerenciar a participação das Filhas em todas as competições. 
 
Seção 8. O(A) Promotor(a) de Boa Vontade deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Criar e/ou manter uma lista de aniversários dos membros do Bethel e do 
CGB e de outras datas especiais, garantindo que o Bethel celebre ou 
reconheça momentos que criam conexões pessoais. 
(c) Garantir que o Bethel reconheça apropriadamente quando membros, 
membros do CGB e outras pessoas especiais estejam doentes ou passando 
por uma perda pessoal. 
 
Seção 9. O(A) Promotor(a) de Relações Fraternais deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Servir como emissário(a) do Bethel, estabelecendo e mantendo um 
relacionamento próximo com todos os corpos Maçônicos e afiliados que 
apoiam o Bethel. 
(c) Prover regularmente aos corpos Maçônicos e afiliados apoiadores as 
informações e convites para eventos do Bethel para encorajar a interação entre 
as organizações e promover entendimento. 
(d) Ter parceria com os membros e CGB no planejamento e promoção de 
exemplificações de trabalho Ritualístico a corpos Maçônicos e afiliados. 
 
Seção 10. O(A) Apicultor(a) do Bethel (Beekeeper)deve: 
(a) Comparecer a todas as reuniões do Bethel e comparecer a todas as 
reuniões do CGB quando convidado(a) (Vide POP-CGB-5 Seç.3) 
(b) Supervisionar o desenvolvimento, programação e promoção de uma 
introdução ao programa "Colmeia" ("Beehive") para meninas interessadas que 
ainda não atingiram a idade para associação às Filhas de Jó (também 
conhecidas como Abelhinhas (Jobie to Bee, JD to Bee, ou Bee). 


