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Dispões sobre a atuação das Lojas Maçônicas 
junto aos Bethéis.  

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

“A maçonaria nos ensina que devemos levantar templos à virtude e cavar masmorras aos vícios.” 

(Ritual do REAA) 

 

O Grande Conselho Guardião da Bahia das Filhas de Jó Internacional, fazendo uso de suas 
atribuições e em cumprimento ao que determina a Constituição e Estatutos das Filhas de Jó 
Internacional, vem através desta Circular, promover o esclarecimento aos Bethéis a ele 
jurisdicionados, bem como às Lojas Maçônicas que patrocinam os referidos Bethéis quanto a 
atuação das Lojas Maçônicas junto aos Bethéis por elas patrocinados. 

A Loja Maçônica, ao demonstrar interesse em instalar um Bethel das Filhas de Jó sob o seu 
patrocínio, solicita da parte do Grande Loja Maçônica a que pertence e posteriormente ao 
Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó esta autorização, declarando, através de toda a 
documentação assinada e enviada, estar ciente de que a instituição possui legislação própria e 
aceita suas regras, reconhecendo a autoridade e competência do Conselho Guardião, Grande 
Conselho Guardião e Supremo Conselho Guardião nos assuntos concernentes à Ordem. 

Assim sendo, é importante ressaltar alguns pontos de extrema relevância, a saber: 

- A maior autoridade no Bethel é a Guardiã, cabendo a ela, e ao Guardião Associado do Bethel, 
em sua ausência, o poder de suspender as atividades do Bethel, bem como repreender, 
suspender e expulsar seus membros; 

- O Guardião Associado do Bethel é o elo de ligação entre o Bethel e a Loja Maçônica, atuando 
como representante da Loja no Bethel; 

- Nas situações de dificuldades envolvendo a Guardiã e o Guardião Associado do Bethel, 
respectivamente, poderá a Loja Maçônica ou qualquer outro integrante do Conselho Guardião 
do Bethel, notificar, por escrito, o Grande Conselho Guardião da Bahia sobre o assunto, a fim de 
que o mesmo tome as providências cabíveis, conforme ilumina o Capítulo XI do Estatuto do 
Grande Conselho Guardião da Bahia, disponível no site www.filhasdejobahia.org; 

- Cabe ressaltar que a Loja Maçônica não pode suspender as atividades do Bethel, por ser essa 
uma prerrogativa exclusiva da Guardião do Bethel, conforme explicado acima. Entretanto, 
poderá a Loja proibir o uso de suas instalações ou até deixar de promover o patrocínio ao 

http://www.filhasdejobahia.org/
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Bethel, porém essa iniciativa seria trágica por ferir no peito um dos mais belos e basilares 
princípios da Maçonaria: “Levantar templos à virtude e cavar masmorras aos vícios”. 

Por fim, o Grande Conselho Guardião da Bahia das Filhas de Jó Internacional é sempre grato às 
Lojas Maçônicas por patrocinarem os Bethéis, não desistindo da juventude, que é o amanhã de 
nossa nação. Os maçons devem e podem exigir das Filhas de Jó comportamentos exemplares, 
observando sempre a moral e os bons costumes. 

Os esclarecimentos acima prestados serviram para que tanto o Bethel, quanto a Loja Maçônica 
percebam, de forma clara, qual é o seu papel e a importância de atuação de cada uma das partes 
para que com isso se estabeleça uma relação cada vez mais harmoniosa e justa na família 
maçônica. 

Na certeza de ter promovido o esclarecimento necessário e de contar com a compreensão e 
colaboração de todos, despedimo-nos rogando ao Pai Celestial que derrame sobre todos nós as 
Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze. 
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