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Introdução

Vivenciamos um tempo que nos convida a fazer uso diariamente
dos ensinamentos das Filhas de Jó Internacional, nos adaptarmos
a situações inimagináveis , onde temos que nos reinventar a cada
dia, buscando superar os inúmeros desafios inesperados que
surgem.

Diante desta realidade, onde lamentavelmente ainda não temos
perspectiva de retorno presencial das atividades das Filhas de Jó
na jurisdição baiana em função do COVID19, o Grande Conselho
Guardião Executivo, em reunião extraordinária realizada em 26
de janeiro de 2021, analisou e definiu por adotar medidas
necessárias para dar continuidade às atividades dos Betheis,
resguardando a segurança de nossas Filhas e membros dos
Conselhos Guardiões dos Betheis da Bahia.

Essas decisões divulgadas para a jurisdição baiana através do Ato
nº 24 de 28 de janeiro de 2021, estão detalhadas neste documento
que o Grande Conselho Guardião da Bahia apresenta aos Betheis
do estado, como norteador que orienta, unifica e fortalece as
ações a serem implementadas nos Betheis da Bahia.

Cientes de que as orientações aqui apresentadas poderão gerar
dúvidas tanto nas Filhas quanto dos membros dos Conselhos, nos
colocamos à inteira disposição, no intuito de auxiliar a se
adequarem ao novo contexto.

Sigamos recordando de que o segredo é a Fé! Que ela nos conduza
sempre pelo caminho da união de propósitos, prosperidade e
sabedoria!

Abraços fraternos com amor de Jó,

Tia Shirley   Moreno – Grande Guardiã 
Tio Aelton Rainer – Grande Guardião Associado                                3



Informes importantes

 O GCG – Ba relembra a necessidade de manter
cautela e bom senso no trato das demandas
atuais e futuras dentro dos Betheis, no intuito
de superar com maestria as dificuldades;

 Reforça que permanece sob a responsabilidade
do Conselho Guardião Executivo do Bethel a
definição de suas regras quanto:
• Pagamento ou isenção de mensalidades;
• Justificativas de faltas no decorrer da gestão 

2021.1;
• Definição da data e horário para a reunião 

extra. 

 Relembra que é necessária e indispensável a
presença de, pelo menos, um membro do
Conselho Guardião do Bethel em TODAS as
atividades virtuais do Bethel, mesmo os
momentos de lazer informais (filmes, gincanas,
etc.);

 Salienta a importância de continuar escutando as
Filhas, buscando juntos, alternativas para inovar as
atividades virtuais e incentivar a união e a
motivação do Bethel.
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Obrigatório  o cumprimento integral dos seguintes pontos:

a) A Guardiã e o Guardião Associado do Bethel deverão certificar que
todos os presentes na reunião virtual são juramentados e elegíveis a
assistir uma Reunião Ritualística do Bethel;
b) O juramento de honra para adultos poderá ser realizado para adultos

não juramentados, mas a Guardiã e o Guardião Associado deverão
confirmar a elegibilidade de todos os presentes para iniciar a reunião;
c) A Guardiã do Bethel deverá comunicar às filhas e aos membros do
Conselho Guardião sobre a necessidade de acessar à reunião virtual em
um cômodo reservado de sua casa, garantindo que apenas aqueles
autorizados a assistir a uma reunião de Bethel escutem a reunião.
d) Todas as filhas, tios e tias presentes permanecem com seu VÍDEO
ligado durante todos os momentos da reunião, para que a Guardiã e o
Guardião Associado possam identificar que não existem pessoas não
juramentadas e que a pessoa se encontra em ambiente fechado;
e) Para participar, todos devem se identificar com nome + cargo + nº
bethel (ex: Júlia, capelã #01)
f) É proibido o uso de fundos virtuais no zoom ou qualquer plataforma
utilizada pelo Bethel, visando manter a visão do lugar que a filha se
encontra;
g)  Fotos & Prints somente na cerimônia de abertura (até o Hino da 
Bandeira do Bethel) OU na cerimônia de encerramento;
h) Instruções sobre o uso do microfone deverá ser informado antes do 
início da reunião ritualística;
i)   A ata deverá ser lavrada. 5                                  

Reunião 

Ritualística 

Virtual
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Reunião Ritualística Virtual

A Reunião Ritualística deverá, 
obrigatoriamente, seguir o seguinte roteiro:

CERIMÔNIA DE ABERTURA Ritual págs: 27 à 37

- Sem trabalho de solo;

- Somente a musicista deverá tocar as músicas, as Filhas devem cantar, com 

o microfone mudo;

JURAMENTO DE HONRA Todos os adultos assistindo uma reunião virtual já deverão ter feito o 

juramento de honra para adultos.

POSTOS E DEVERES Ritual págs: 38 à 47

- Omitir os Sinais e Respostas

APRESENTAÇÕES Ritual págs: 51 à 53

- Omitir Escolta;

- Omitir Honrarias;

- Realizar somente a apresentação

ORDEM DE TRABALHO
Ritual págs: 58 à 67

- Deverão ser realizados SOMENTE:

. Chamada

. Cerimônias do Livro de Cerimônias (Opcional)

. Leitura de Atas

. Relatório da Tesoureira

. Comunicações

. Relatórios

. Trabalhos Pendentes

. Novos Trabalhos

. Receitas

. Contas

. Relatório da Bibliotecária

. Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões

. Bem do Bethel: 

- Comentários daqueles designados pela Honorável Rainha

- Anuncio da aprovação no Exame de Proficiência

- Instalação de Oficiais do Bethel (fevereiro ou primeira ritualística virtual de 

março de 2021)

- Instalação do Conselho Guardião do Bethel (fevereiro de 2021)

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO Ritual págs. 68 à 75

- Realizar a benção de Mizpah sem trabalho de solo
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Reunião Ritualística Virtual

A Reunião Ritualística deverá, 
obrigatoriamente, seguir o seguinte 

roteiro:

 Nenhum trabalho de solo deverá ser realizado;

 Músicas autorizadas: 
• Abram as Portas;
• Hino Nacional; 
• Hino à Bandeira do Bethel; 
• Doce Hora da Prece;
• Prece Canção de Mães, Pais e Guardiões
• Nosso trabalho acabou
• Acrescentar uma música solo apropriada somente na 

ocasião da Instalação das Oficiais do Bethel e do 
Conselho Guardião do Bethel (consultar playlist
divulgada pelo GCG-BA)
As demais músicas devem ser omitidas;

 Não deverá ser realizada Cerimônia de Iniciação;

Os Betheis podem utilizar a plataforma de reuniões que 
achar conveniente. O Google Meet não tem limitação de 
tempo e está disponível gratuitamente.
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Pauta da Reunião 

Ritualística Virtual

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- É obrigatória a participação de, pelo menos, um membro executivo do 
Conselho Guardião do Bethel, preferencialmente, a Guardiã do Bethel;
- A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Bethel são os responsáveis 
por averiguar a elegibilidade dos presentes;
- Todas as músicas e imagens para projeção devem estar baixadas nos 
aparelhos das Oficiais responsáveis, para evitar imprevistos com a internet;
- Não é permitido o uso do Paramento Oficial da Ordem. Todas as oficiais 
devem estar  utilizando uma blusa do Bethel/Ordem ou blusa adequada;
- Todos devem permanecer com as câmeras ligadas o tempo inteiro;
- Fotos e Prints da tela são permitidos apenas na Cerimônia de Abertura e de
Encerramento;
- NENHUM trabalho de solo deve ser realizado;
- No momento das músicas, todos devem desligar os microfones e apenas o da 
Musicista  deve estar ligado;
- Apenas a Capelã deve permanecer com o microfone ligado durante as 
orações;
- Enquanto dá o horário da Reunião e os participantes vão entrando na sala, a 
Musicista  pode reproduzir uma playlist adequada;
- As batidas de malhete serão mantidas para o encerramento de uma Ordem 
de Trabalho. Caso a HR não tenha como providenciar um, ela deve usar algum 
objeto que faça som ao ser batido numa superfície sólida.
- A quantidade mínima de Filhas de Jó para a Ritualística Virtual deve ser a 
mesma da Ritualística Presencial (7);
- Após o início da Cerimônia Ritualística, NINGUÉM mais poderá ser admitido 
na sala de reunião;
- Todos devem acessar a reunião em um local reservado e em silêncio. 
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Pauta da Reunião 

Ritualística Virtual

As falas que não estiverem especificadas com número da pág. devem ser faladas como consta nesse  
material. 

Nas falas, todas as instruções para que os presentes ‘levantem-se’ devem ser omitidas ou 
substituídas  por “se prepararão”.

As instruções para que a Capelã compareça ao Altar, devem ser substituídas por “Capelã, você nos 
conduzirá em oração”.

Após a oração, todas devem desfazer a atitude de prece após a Honorável Rainha, com o microfone  
aberto, responder o “amém”.

As projeções das Bandeiras devem ser retiradas após a batida de malhete.

GUARDIÃ DO BETHEL: Bom dia/Boa tarde/Boa noite a todos!  Antes  de 
iniciarmos os nossos trabalhos, gostaria de passar algumas orientações. 
Por favor, ouçam com muita atenção:
Permaneçam o tempo inteiro com as câmeras ligadas. Já os microfones 
devem ser  ligados apenas em seu momento de uso da palavra. Durante   
as músicas e orações, permaneçam com ele desligados.
Não  utilizem   o  chat   em  nenhum  momento  e,  após  o  início   desta 
cerimônia, mais ninguém poderá ser admitido, ao menos que a conexão
de algum dos já presentes seja  perdida.

❖ ENTRADA DAS OFICIAIS E CORAL DO BETHEL:
GUARDIÃ DO BETHEL: (*). Fala das págs. 28/29.

Música 01 – Abram as Portas do Bethel. (Apenas a 1ª parte).

GUARDIÃ DO BETHEL: fala da pág. 31.

HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 31.

❖ CERIMÔNIA DA BANDEIRA:
HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 33.

A Dirigente de Cerimônias deve projetar a imagem do Emblema Nacional.

Música 02 – Hino Nacional
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HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 34. A instrução para colocar a Bandeira 
no Oriente deve ser omitida.

HONORÁVEL RAINHA: fala 1 da pág. 36.

A Porta-Bandeira do Bethel deve projetar a imagem da Bandeira do 
Bethel.

HONORÁVEL RAINHA: fala 2 da pág. 36.
Música 03 – Hino à Bandeira do Bethel.

HONORÁVEL RAINHA: (*) 

JURAMENTO DE HONRA PARA ADULTOS:

HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 37/38.
HONORÁVEL RAINHA: Todos os adultos que nunca assistiram a uma 
reunião de Bethel, por favor se manifestem.

Caso ninguém se manifeste e/ou os membros do Conselho Guardião do Bethel não
tenham identificado, a Honorável Rainha deve soar um golpe de malhete (*).

Se houver, deve se seguir:

HONORÁVEL RAINHA: Oficiais, vocês se prepararão. Capelã, você 
transmitirá o juramento.

CAPELÃ: Por favor, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, 
permaneçam  com os microfones abertos.
Fala da pág. 38.

HONORÁVEL RAINHA: (*).

❖ POSTOS E DEVERES DAS OFICIAIS:
A Honorável Rainha somente solicitará os postos e deveres dos cargos presentes.

HONORÁVEL RAINHA: fala das págs. 38/39.
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O diálogo entre a Honorável Rainha e a Guarda Interna da pág. 39 deve ser omitido.
A Honorável Rainha procederá chamando apenas o cargo presente, e este falará seu 
posto e deveres, seguindo a ordem do Ritual.
Os sinais e respostas, após o posto e deveres da Honorável Rainha, devem ser 
omitidos (pág. 45/46).

Oração do Pai Nosso ou Prece de Abertura:
HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 46.

Música 04 – Doce Hora da Prece.

CAPELÃ: fala da pág. 46 ou 46/47.

HONORÁVEL RAINHA: fala 2 da pág. 47. (*).
O diálogo entre a Honorável Rainha e Guardas das págs. 47/48 deve ser omitido.

❖ ESCOLTAS, APRESENTAÇÕES E HONRARIAS
Não devem acontecer escoltas e honrarias.
A ordem das apresentações deve ser de acordo com o Ritual, págs. 51/52/53.

HONORÁVEL RAINHA: Apresentações.
HONORÁVEL RAINHA: Peço que as Honoráveis Rainhas (ou título) se 
apresentem seguindo a ordem alfabética.

HONORÁVEL RAINHA: saudação pessoal de boas-vindas – exemplos na 
pág. 56. (*).

Após todos serem apresentados:

HONORÁVEL RAINHA: Isto conclui as apresentações. (*).

❖ ORDEM DE TRABALHO
Ficar atenta às instruções contidas na pág. 58.
Todas as Ordens de Trabalho listadas a seguir devem ser realizadas exatamente 
como consta no Ritual. Se atentar às orientações e falas.

Um golpe de malhete (*) deve ser soado ao fim de cada Ordem de 
Trabalho.

2. Chamada – obrigatório;
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4. Cerimônia – só anuncia se houver;

5. Leitura de Atas – obrigatório;

6. Relatório da Tesoureira – se não houver, a Honorável Rainha anuncia 
e soa um golpe de malhete (*);

7. Comunicações – se não houver, a Secretária responde “Honorável 
Rainha, não há”;

9. Relatórios; - se não houver, a Honorável Rainha anuncia e soa um 
golpe de malhete (*);

10. Trabalhos Pendentes - se não houver, a Honorável Rainha anuncia e 
soa um golpe de malhete (*);

11. Novos Trabalhos – a eleição das oficiais é realizada nessa Ordem de 
Trabalho (págs. 10 a 15 do material do GCG) / se não houver, a Honorável 
Rainha anuncia e soa um golpe de malhete (*);

12. Receitas - se não houver, a Secretária responde “Honorável Rainha, 
não há”;

13. Contas - se não houver, a Secretária responde “Honorável Rainha, 
não há”; 

14. Relatório da Bibliotecária – se não tiver Bibliotecária, outras oficiais 
podem fazer em sistema de rodízio;

15. Prece e Canção de Mães, Pais e Guardiões – obrigatório;
HONORÁVEL RAINHA: fala da pág. 66.

Música 04 – Doce Hora da Prece

CAPELÃ: fala da pág. 66.
Música 05 – Prece Canção de Mães, Pais e Guardiões
HONORÁVEL RAINHA: (*).
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16. Bem do Bethel:
Só anuncia, dentre os itens a seguir, o que for realizar na reunião em 
questão:

d) Exame das Lições de Proficiência
Prestar atenção no material fornecido pelo GCG (pág. 9).
Se houver aprovadas:
HONORÁVEL RAINHA: No dia __________, foi realizado o Exame de 
Proficiência e ____________ foi aprovada com excelência. Em momento 
oportuno, realizaremos a entrega de seu certificado. Por favor, juntem-se 
a mim parabenizando esta filha! (*).
Palmas com os áudios desligados.

f) Comentários.
HONORÁVEL RAINHA: (*).

❖ CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO:
HONORÁVEL RAINHA: fala 1 da pág. 68.
HONORÁVEL RAINHA: fala 2 da pág. 68.

Música 04 – Doce Hora da Prece.

CAPELÃ: fala da pág. 68.
HONORÁVEL RAINHA: (*).

A fala da Honorável da pág. 69 e o diálogo entre Honorável Rainha e 
Guarda Interna e fala da Guarda Interna da pág. 70 devem ser omitidos.
HONORÁVEL RAINHA: Filhas, vocês assumirão a atitude de prece e farão 
a Bênção de Mizpah.
Apenas a Honorável Rainha faz a Bênção com o microfone ligado. As 
demais oficiais também fazem, porém com o microfone desligado.

GUARDIÃ DO BETHEL: fala da pág. 82. (*) 



Reunião  Administrativa  Virtual
O Bethel deverá realizar ao menos uma reunião administrativa

virtual entre as Filhas de Jó ativas e membros do Conselho Guardião
do Bethel em 2021.1 para discutir assuntos pendentes do Bethel,
realizar votação e incentivar a criatividade das filhas para tornar as
reuniões interessantes e motivadoras para todos os membros.

Opcionalmente, pode ser definido por votação entre as filhas e os
membros do Conselho Guardião Executivo a substituição da reunião
administrativa virtual por uma reunião ritualística virtual.

14



Exame das Lições de Proficiência

1 - Não poderá ser enviado cópia digital do Exame das Lições de
Proficiência, a Guardiã do Bethel é responsável de entregar e
recolher o material na casa da Filha, sempre tendo em mente a
necessidade da utilização de todo o protocolo de segurança;

2 - A Guardiã do Bethel deverá agendar uma data e horário com
a filha que deseja realizar o exame das lições de proficiência;

3 - Somente a Guardiã do Bethel, um segundo membro do
Conselho Guardião do Bethel, a Honorável Rainha e a filha deverão
estar presentes nesta reunião;

4 - Na reunião a Honorável Rainha presidirá todos os cargos
definidos no ritual págs: 111 à 114, sendo realizado apenas esse
momento do ritual com a Filha tendo memorizado toda as lições
de proficiência;

5 - A Guardiã do Bethel deverá se assegurar que todos os
participantes estão em ambiente fechado e sem pessoas próximas;
6 - A Guardiã do Bethel definirá a aprovação da Filha no Exame das
Lições de Proficiência e a mesma estará apta à eleição.

7 – Na primeira Reunião Ritualística Virtual, posterior à aprovação
da Filha no Exame de Proficiência, a Honorável Rainha, apenas
anunciará em Bem do Bethel, que no dia tal, do mês, foi realizado
o Exame de Proficiência da Filha ( fala o nome completo da Filha)
com excelência.

15

Poderá ser realizado seguindo, 
obrigatoriamente, as seguintes orientações:



 Procedimento padrão obrigatório de eleição nas reuniões virtuais das
Filhas de Jó da Bahia, objetivando dar continuidade aos trabalhos da
jurisdição com segurança para todos os membros, aplicando
corretamente as disposições da nossa Constituição e Estatuto das Filhas
de Jó Internacional.

 Excepcionalmente para gestão 2021.1 será facultado aos Betheis
permanecer com o mesmo quadro vigente de Oficiais eletivas e
nomeadas.

 Todos os Bethéis da jurisdição baiana que optarem por realizar eleição
virtual, deverão informar a decisão até o dia 15 de fevereiro 2021 à
Grande Guardiã pelo email (shirleymorenolima@hotmail.com) e à
Grande Secretária pelo email (secretaria.gcgba@gmail.com) e realizar
sua eleição virtual seguindo as orientações deste documento.

 A Instalação das Oficiais eleitas e nomeadas para a próxima gestão,
ocorrerá em fevereiro ou na primeira reunião de março, a fim de que a
gestão 2021.1 não seja prejudicada.

 A Guardiã do Bethel e/ou Guardião Associado do Bethel realizará a leitura
do ANEXO A na reunião de eleição.

16
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Anexo A – instruções sobre a Eleição
- DEVERÁ SER LIDO PELA GUARDIÃ E/OU GUARDIÃO-

➔ De acordo com a Constituição e Estatuto das Filhas de Jó, 
POP BETHEL 4 E POP BETHEL 5 as filhas elegíveis são:
. Qualquer filha que tenha passado satisfatoriamente no 
Exame das Lições de Proficiência;
. Que tenha frequência regular durante toda a gestão na qual a eleição ocorrer                        ( 
considerar a participação da Filha nas atividades que foram desenvolvidas pelo Bethel em 
2020).
. O pagamento das mensalidades, somente deve ser exigido no momento da instalação da 
oficial em seu cargo, sendo eletivo ou não. Estar em dia com as mensalidades não é requisito 
para ser elegível para um cargo.
➔ Só poderão ser eleitos membros que estiverem presentes, exceto em caso de doença ou 
ausência inevitável. Os membros Executivos do CGB devem decidir e anunciar a elegibilidade 
do membro ausente.
➔ ATENÇÃO: Observe as novas regras de maioridade
o Filha com 20 anos e maioridade aos 20: Possui o direito ao voto, mas não poderá ser 
votada;
o Filha com 20 anos e maioridade aos 21: Possui todos os direitos de uma Filha de Jó ativa;
o Filha com 21 anos e maioridade aos 21: Possui o direito ao voto, mas não poderá ser 
votada;
➔ Todos os membros do Bethel possuem o direito de votar e somente membros presentes na 
reunião possuem direito ao voto, não é permitido voto por procuração.
➔ A Guardiã do Bethel deverá apresentar uma listagem das filhas elegíveis em Ordem 
Alfabética.
➔ A eleição iniciará pelo cargo de Honorável Rainha, seguindo pela 1ª Princesa, 2ª Princesa, 
Guia e Dirigente de Cerimônias. 
➔ A eleição deverá ser repetida até que alguma filha atinja a maioria (50% + 1) dos votos. 
Quando número de votantes for ímpar (ex.: 13) deverá ser 50% + próximo número inteiro par. 
(Ex.: 7). Quando existir votos nulos/brancos deverá ser diminuída a quantidade de votos 
necessários para a filha ser eleita.
. Exemplo:
▪ 20 votantes                    ▪ 19 votos válidos                       ▪ 1 voto branco
▪ 10 votos necessários (50% dos votos válidos + próximo número inteiro par)
➔ Se em algum turno de eleição existir um número maior ou  menor que o número de 
votantes, a eleição deverá ser anulada.
➔ Se existir EMPATE, não deve ser realizada uma eleição somente entre as filhas empatadas, 
deverá ser iniciada uma nova eleição. 
➔ A eleição deverá ser  por Voto Secreto ( Cada filha irá votar de forma secreta através dos 
aplicativos e site de enquetes) .
➔ Caso uma filha não aceite o cargo para qual foi eleita, deverá ser feita a votação 
novamente. O sistema de votação será o mesmo para todos os cargos.                                     17



Anexo B –Procedimento de Eleição
- SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES -

HONORÁVEL RAINHA: Novos Trabalhos.
(A eleição deverá ser o primeiro trabalho a ser realizado)
HONORÁVEL RAINHA: Eleição das Oficiais do Bethel.
HONORÁVEL RAINHA: Guardiã e Guardião Associado vocês divulgarão as orientações e 
a lista das filhas elegíveis.
GUARDIÃ DO BETHEL/GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL:
➔ Ler o ANEXO A.
➔ Existe alguma dúvida sobre a eleição? (aguarda)
➔ As filhas eleitas são: Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa, Guia e 
Dirigente de Cerimônias.
➔ As filhas elegíveis são: (A Guardiã deverá ter uma listagem em ordem alfabética de 
todas as filhas elegíveis e deverá compartilhar esta listagem na tela da reunião).
GUARDIÃ DO BETHEL: Filha Secretária, por favor, realize a contagem na lista de 
chamada para verificar a quantidade de filhas presentes.
SECRETÁRIA: Existem ______ (número) filhas de jó presentes nesta reunião.
HONORÁVEL RAINHA: Existem ______ (número) membros habilitados a votar. Todas as 
filhas presentes na reunião tem o direito de votar. É necessária a maioria dos votos, 
metade mais um, para que ocorra eleição, dessa forma, são necessários ____ (número).
HONORÁVEL RAINHA: Anfitriã da Reunião, você explicará os procedimentos
corretos para utilização da enquete virtual
ANFITRIÃ: (Explica os procedimentos da enquete)
A Anfitriã que irá controlar o aplicativo de votação, obrigatoriamente uma adulta, 
deverá explicar como é realizada a votação no aplicativo utilizado. 

➔ A Guardiã do Bethel deverá ler o nome de todas as filhas elegíveis na primeira 
rodada e todas, obrigatoriamente, devem passar pela eleição na primeira rodada, caso 
ocorra uma segunda rodada devido a não existência de maioria dos votos, a Guardiã 
do Bethel apresenta a listagem das filhas elegíveis, então a Honorável Rainha solicita 
que as filhas que não desejam passar pela eleição que retirem o seu nome no CHAT da 
Sala Virtual. Quando uma filha retira seu nome a Honorável Rainha diz:
Obrigada (Nenhum outro tipo de manifestação é permitido). A Guardiã realiza a leitura 
dos nomes que irão participar da eleição. Esse procedimento é repetido até alguma 
filha atingir a maioria dos votos;

PRIMEIRA ELEIÇÃO DE CADA CARGO – TODAS ELEGIVÉIS                                                    
18                     



Anexo B –Procedimento de Eleição
- SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES -

HONORÁVEL RAINHA: Novos Trabalhos.
(A eleição deverá ser o primeiro trabalho a ser realizado)
HONORÁVEL RAINHA: Eleição das Oficiais do Bethel.
HONORÁVEL RAINHA: Guardiã e Guardião Associado vocês divulgarão as orientações e 
a lista das filhas elegíveis.
GUARDIÃ DO BETHEL/GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL:
➔ Ler o ANEXO A.
➔ Existe alguma dúvida sobre a eleição? (aguarda)
➔ As filhas eleitas são: Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa, Guia e 
Dirigente de Cerimônias.
➔ As filhas elegíveis são: (A Guardiã deverá ter uma listagem em ordem alfabética de 
todas as filhas elegíveis e deverá compartilhar esta listagem na tela da reunião).
GUARDIÃ DO BETHEL: Filha Secretária, por favor, realize a contagem na lista de 
chamada para verificar a quantidade de filhas presentes.
SECRETÁRIA: Existem ______ (número) filhas de jó presentes nesta reunião.
HONORÁVEL RAINHA: Existem ______ (número) membros habilitados a votar. Todas as 
filhas presentes na reunião tem o direito de votar. É necessária a maioria dos votos, 
metade mais um, para que ocorra eleição, dessa forma, são necessários ____ (número).
HONORÁVEL RAINHA: Anfitriã da Reunião, você explicará os procedimentos
corretos para utilização da enquete virtual
ANFITRIÃ: (Explica os procedimentos da enquete)
A Anfitriã que irá controlar o aplicativo de votação, obrigatoriamente uma adulta, 
deverá explicar como é realizada a votação no aplicativo utilizado. 

➔ A Guardiã do Bethel deverá ler o nome de todas as filhas elegíveis na primeira 
rodada e todas, obrigatoriamente, devem passar pela eleição na primeira rodada, caso 
ocorra uma segunda rodada devido a não existência de maioria dos votos, a Guardiã 
do Bethel apresenta a listagem das filhas elegíveis, então a Honorável Rainha solicita 
que as filhas que não desejam passar pela eleição que retirem o seu nome no CHAT da 
Sala Virtual. Quando uma filha retira seu nome a Honorável Rainha diz:
Obrigada (Nenhum outro tipo de manifestação é permitido). A Guardiã realiza a leitura 
dos nomes que irão participar da eleição. Esse procedimento é repetido até alguma 
filha atingir a maioria dos votos;

PRIMEIRA ELEIÇÃO DE CADA CARGO – TODAS ELEGIVÉIS                                                  
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Anexo B –Procedimento de Eleição
- SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES -

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você lerá a lista de Filhas                                        
elegíveis.
GUARDIÃ DO BETHEL: (Lê a listagem de todas as Filhas elegíveis)
HONORÁVEL RAINHA: Todas as filhas elegíveis são candidatas ao cargo.
Vocês agora votarão para o cargo _____________.
HONORÁVEL RAINHA: (Depois do tempo concedido para votar) Todas votaram naquela 
que desejaram? Se assim foi feito, eu declaro a votação para este cargo encerrada.
HONORÁVEL RAINHA: Anfitriã você compartilhará o resultado.
A Anfitriã compartilha na Sala Virtual os resultados da enquete.

➔ COM MAIORIA DOS VOTOS:
HONORÁVEL RAINHA: Por seus votos vocês elegeram _____________ (nome) como 
_________ (cargo) . (nome) ___________você aceita?
(Depois do tempo concedido para a Filha responder.)
HONORÁVEL RAINHA: Eu declaro ___________ (nome) eleita como _________ (cargo) 
para a próxima gestão. 

➔ SEM MAIORIA DOS VOTOS:
HONORÁVEL RAINHA: Não existe a maioria de votos, nós votaremos novamente.
➔ Realiza novamente todo o procedimento de eleição para o cargo, sendo possível a 
filha retirar seu nome da próxima rodada.

SEGUNDA ELEIÇÃO DE CADA CARGO – NOME PODE SER RETIRADO

HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você apresentará a lista de Filhas  elegíveis.
GUARDIÃ DO BETHEL: (Compartilha a tela com a listagem das filhas)
HONORÁVEL RAINHA: Aquelas que não desejam passar pela eleição ao cargo de 
_______________, por favor, escreva o seu nome no CHAT, nenhum outro comentário 
deverá ser realizado.
(Aguarda as filhas se manifestarem no CHAT)
HONORÁVEL RAINHA: Guardiã do Bethel você lerá as filhas que são elegíveis
e participarão da eleição para o cargo de _____________.
GUARDIÃ DO BETHEL: (Lê a listagem das filhas elegíveis, excluindo todas as que se 
manifestaram no CHAT)
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Anexo B –Procedimento de Eleição

- SEGUIR ESSE PROCEDIMENTO EM TODAS AS ELEIÇÕES -

HONORÁVEL RAINHA: Vocês agora votarão para o cargo ________.
HONORÁVEL RAINHA: (Depois do tempo concedido para votar) 
Todas votaram naquela que desejaram? Se assim foi feito, eu 
declaro a votação para este cargo encerrada.
HONORÁVEL RAINHA: Anfitriã você compartilhará o resultado.
A Anfitriã compartilha na Sala Virtual os resultados da enquete.

➔ COM MAIORIA DOS VOTOS:
HONORÁVEL RAINHA: Por seus votos vocês elegeram _____________
(nome) como _________ (cargo) . (nome) ___________você aceita? (Depois do tempo 
concedido para a Filha responder)
HONORÁVEL RAINHA: Eu declaro ___________ (nome) eleita como
_________ (cargo) para a próxima gestão. (*)

➔ SEM MAIORIA DOS VOTOS:
HONORÁVEL RAINHA: Não existe a maioria de votos, nós votaremos novamente.

➔ Realiza novamente todo o procedimento de eleição para o cargo, sendo possível a 
filha retirar seu nome da próxima rodada.

*Esse procedimento deverá ser realizado para todos os CINCO cargos elegíveis, 
ao final da eleição, uma filha deverá propor uma MOÇÃO para que todos as 
enquetes virtuais sejam excluídas, a Anfitriã deverá providenciar a exclusão da 
enquetes.
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Instalação das Oficiais e Coral do Bethel

– INSTRUÇÕES GERAIS –

1. Este material DEVE ser utilizado impreterivelmente para Instalações Virtuais.
2. As Oficiais Instaladoras devem ser Past Honoráveis Rainhas ou Membros de
Maioridade das FJI, exceto a Musicista. A Oficial Instaladora deve ser a Honorável
Rainha que está entregando o cargo. Se o Bethel não tiver membros suficientes
para assumir como Instaladoras, deve solicitar apoio ao Grande Bethel.
3. Crianças não devem ser usadas em qualquer parte da Cerimônia de Instalação.
4. Esta cerimônia foi aprovada pelo GCG-BA e não pode ser modificada.
5. Todo o trabalho de solo será omitido na Cerimônia virtual.
6. Nenhuma parte do Ritual, Lições de Proficiência ou Honrarias devem ser feitas
durante uma instalação aberta ou outra cerimônia aberta.
7. Durante Apresentações, em uma Instalação Aberta, os membros não concedem
honrarias.
8. Os Paramentos Oficiais não devem ser usados na Cerimônia virtual. É
recomendado o uso do uniforme do Bethel (camisa do Bethel/da Ordem)..
9. Se o CGB for instalado na ocasião, a Instalação deve ocorrer em seguida à
Instalação das Oficiais e Coral do Bethel.
10. Nenhum presente deve ser dado presencialmente durante a Instalação virtual.
11. O Bethel deverá adotar os itens de projeção (imagens das Bandeiras) contidos no
drive disponibilizado (clique aqui).
12. A lista de músicas apropriadas estão disponíveis no drive (clique aqui).
13. Durante a Cerimônia de Instalação, todos os participantes devem permanecer
com as câmeras ligadas o tempo inteiro.
14. A Guardiã do Bethel deve providenciar a entrega da Constituição e Estatuto das
Filhas de Jó Internacional, Constituição, Estatuto e Manuais de Regras e
Regulamentos do GCG da Bahia e Código Uniforme do Bethel para os pais ou
responsáveis da HR eleita, para que estes façam a entrega no momento apropriado.
15. Se o Bethel for presentear a HR que está deixando o cargo com a joia de PHR,
esta deve ser entregue previamente aos seus pais ou responsáveis para que façam a
entrega no momento apropriado.
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Instalação das Oficiais e Coral do Bethel
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(Música 1 - Lista Especial Instalação Virtual)

GUARDIÃ DO BETHEL:(*) - um golpe de malhete

GUARDIÃ DO BETHEL:O Bethel número _____, de _____________________________, 
Bahia, Brasil, das Filhas de Jó Internacional iniciará a Cerimônia de Instalação das 
Oficiais do Bethel e do Coral do Bethel.

GUARDIÃ DO BETHEL: Guardião Associado do Bethel, você apresentará a Oficial
Instaladora.

GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL: Guardiã do Bethel, eu tenho a honra de
apresentar _________________________, Honorável Rainha do Bethel, que presidirá
como Oficial Instaladora nesta manhã/tarde/noite.

GUARDIÃ DO BETHEL: Passo o malhete da autoridade à __________________,
Honorável Rainha do Bethel, que presidirá como Oficial Instaladora nesta
manhã/tarde/noite.

OFICIAL INSTALADORA: Bom dia/Boa tarde/noite a todos, antes de iniciar com nossa
cerimônia de instalação, gostaria de solicitar a todos que apenas liguem seus
microfones quando solicitados e mantenham suas câmeras ligadas.

OFICIAL INSTALADORA: Na instalação das Oficiais deste Bethel, serei assistida por:
Apresentar o nome e títulos de todas as Oficiais Instaladoras, TODAS devem ser PHR
e/ou MM, com exceção da MUSICISTA INSTALADORA.
_________________________________,como Guia Instaladora (acena com a cabeça).
_________________,como Dirigente de Cerimônias Instaladora (acena com a cabeça).
____________________________, como Secretária Instaladora (acena com a cabeça).
_____________________________, como Capelã Instaladora (acena com a cabeça).
_____________________________,como Musicista Instaladora (acena com a cabeça).

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe do malhete.

OFICIAL INSTALADORA:  Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora, vocês 
apresentarão a Bandeira do nosso País. 
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A Dirigente de Cerimônias Instaladora projeta a imagem da Bandeira Nacional para a
visualização de todos da reunião.
A Musicista então toca o Hino Nacional (versão cantada). (Música 2 - Lista Especial
Instalação Virtual)
Todos devem cantar o hino, porém com os microfones DESLIGADOS.

OFICIAL INSTALADORA: Eu apresento a Bandeira de nosso País, nascida na liberdade,
embalada em independência pelos pioneiros de um país glorioso. Ela tem sido o
símbolo de uma nação em suas vicissitudes tanto quanto em suas glórias. Ela tem sido
uma inspiração para os corações, mentes e almas de todos aqueles que desejam ser
livres. Que ela possa ser sempre levada para o alto na defesa de toda causa justa.
Nossos corações ficam repletos de tudo que ela significa quando nos reunimos ao seu
apoio, e possamos nós, como cidadãos desta nação, sempre segui-la com honra e em
paz. (*)

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora, Dirigente de Cerimônias Instaladora, vocês
apresentarão a Bandeira do Bethel.
A DC Instaladora projeta a imagem da Bandeira do Bethel para a visualização de todos
da reunião.

OFICIAL INSTALADORA: Filhas e Membros de Maioridade vocês cantarão o Hino à
Bandeira do Bethel.
A Musicista toca o Hino da Bandeira do Bethel (versão cantada). (Música 3 - Lista
Especial Instalação Virtual)
Todas as Filhas cantam, porém com seus microfones DESLIGADOS.

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe de malhete.

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora, você lerá a Dispensa Especial.

SECRETÁRIA INSTALADORA: Leitura da Dispensa

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe de malhete.

OFICIAL INSTALADORA: Membros e amigos das Filhas de Jó, nós lhes damos as boas
vindas aqui para testemunhar a Instalação das Oficiais do Bethel e do Coral do Bethel
número _______ de ________________, Bahia, das Filhas de Jó Internacional. Elas
foram eleitas ou nomeadas para servirem na gestão que se inicia. Antes de instalá-las
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em seus cargos, pediremos as bênçãos de nosso Pai Celestial. Capelã Instaladora, você
nos conduzirá em oração.
A Musicista toca música de Altar. (Música 4 - Lista Especial Instalação Virtual)
Todas as Filhas assumem atitude de prece.

CAPELÃ INSTALADORA: Oh, Misericordioso e Amoroso Pai, nós nos dirigimos a Ti com
fé,certas de que ouvirás e responderás nossa prece. Sê bem próximo a nós nesta hora e
deixa Tuas bênçãos e derramem sobre nós enquanto, humildemente, procuramos fazer
a Tua vontade. Concede àquelas que serão investidas com autoridade, o espírito do
amor e da caridade. Ajuda-as a ver claramente o poder e a influência de uma vida bela
e feminina. Possam a união e a harmonia prevalecer, e enquanto lutarem pelos mais
altos ideais de vida, possam elas se tornar mais graciosas e bondosas, mais fiéis e
pacientes dia a dia, e então completem a fundamentação de uma vida útil e perfeita.
Nós pedimos em Teu nome. Amém.

Todos os membros das Filhas de Jó respondem dizendo “Amém”, porém com seus
microfones desligados, apenas a Honorável Rainha com o microfone ligado.
Após a resposta, a Capelã Instaladora e todas as Filhas desfazem a atitude de prece.

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe de malhete.

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora, você lerá os nomes das Oficiais do
Bethel e do Coral do Bethel, eleitas ou nomeadas, que servirão a este Bethel na gestão
que se inicia.
As Oficiais devem reconhecer o anúncio de seus nomes fazendo um leve aceno com a
cabeça.

SECRETÁRIA INSTALADORA: 

CORAL DO BETHEL:
____________________________
____________________________

OFICIAIS:
GUARDA EXTERNA: ____________________________
GUARDA INTERNA: ____________________________
PRIMEIRA ZELADORA: ____________________________
SEGUNDA ZELADORA: ____________________________
CAPELÃ: ___________________________
BIBLIOTECÁRIA: ____________________________
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TESOUREIRA: ____________________________
SECRETÁRIA: ____________________________
MUSICISTA: ____________________________
PRIMEIRA MENSAGEIRA: ____________________________
SEGUNDA MENSAGEIRA: ____________________________
TERCEIRA MENSAGEIRA: ____________________________
QUARTA MENSAGEIRA: ____________________________
QUINTA MENSAGEIRA: ____________________________
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: ____________________________
GUIA: ____________________________
SEGUNDA PRINCESA: ____________________________
PRIMEIRA PRINCESA: ____________________________
HONORÁVEL RAINHA: ____________________________

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora,
vocês apresentarão as Oficiais do Bethel e o Coral do Bethel para o Juramento. 

GUIA INSTALADORA: Oficial Instaladora, todas estão prontas. 

OFICIAL INSTALADORA: Vocês colocarão a mão direita sobre o coração e farão esta 
promessa.  

Somente a futura HR faz o juramento com seu microfone ligado. 
Todas as outras Filhas devem repetir o juramento com seus microfones desligados.

OFICIAL INSTALADORA: Vocês prometem que o Bethel nunca será aberto sem a
presença de um Membro Executivo do Conselho Guardião do Bethel? (Resposta:
Sim, eu prometo)
Que vocês serão guiadas pelas orientações do Conselho Guardião do Bethel em
todos os assuntos concernentes ao trabalho e bem estar do Bethel? (Resposta: Sim,
eu prometo)
Vocês assumirão o seguinte Juramento:  
Na presença de Deus Todo-Poderoso – e destas testemunhas – eu prometo 
obedecer às leis – das Filhas  de  Jó  Internacional  – que me  aconselharei  com  os 
Guardiões  do meu Bethel – e  serei  cortês  e obediente para com eles  – que  serei 
fiel aos deveres do meu  cargo – como prescrito no Ritual – que me empenharei 
para viver de acordo com seus ensinamentos – na esperança de que eu possa ser 
considerada digna – de ser uma das “Mais justas da Terra” – que me esforçarei para 
ser sempre fiel a esta promessa – que se eu violar este Juramento – eu concordo em 
deixar meu cargo – a pedido – ou por declaração – da Guardiã do Bethel.  

Todas retiram a mão direita do coração.
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OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe de malhete.

OFICIAL INSTALADORA: É um grande prazer para mim apresentar as Filhas do Coral do
Bethel. (o Coral acena) Filhas do Coral do Bethel, sua parte nas cerimônias do Bethel é
igualmente tão importante quanto a das outras Oficiais. A arte da música é uma das
maiores conquistas. Deixem que seus corações sejam tão repletos de amor e alegria,
que a melodia de suas músicas ecoará nos corações e vidas das Filhas deste Bethel e
de todos aqueles que entrarem neste Lugar Sagrado, nosso Bethel.

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Guarda Interna;
____________________________, Guarda Externa.
OFICIAL INSTALADORA: Filhas Guardas, observem cuidadosamente as portas de nosso
Bethel, e estejam alertas, guardando contra o pecado que está sempre forçando sua
entrada em corações e mentes puras. (*).

OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Primeira Zeladora;
____________________________,Segunda Zeladora.
OFICIAL INSTALADORA: Filhas Zeladoras, vocês são as Zeladoras da Pomba e da Urna
de Incenso, emblemas de nossa Ordem. Sempre deixem que suas vidas simbolizem a
pureza e a oração que elas representam. (*).

OFICIAL INSTALADORA: ________________,Capelã; __________________, Musicista;
____________________________, Bibliotecária.
OFICIAL INSTALADORA: Filha Capelã, você lidera as devoções do Bethel e transmite o
Juramento de Honra para Adultos. Possa você liderar também na reverência pelas
coisas sagradas, as luzes do farol da vida. Filha Musicista, seu dever é presidir no
instrumento durante a parte musical de nossas cerimônias. Possa a harmonia de sua
música soar tão verdadeiramente que nenhuma discórdia entrará aqui. Filha
Bibliotecária, seu dever é encorajar o gosto pelas artes e ciências oferecendo um
relatório sobre tema educacional. Deixe sua vida ser um livro aberto cujas páginas
sejam repletas de conhecimento e verdade. (*).

OFICIAL INSTALADORA: ________________, Secretária; _______________, Tesoureira. 
OFICIAL INSTALADORA: Filha Secretária, é seu dever registrar todas as ações do Bethel
de forma apropriada, receber todo o dinheiro devido ao Bethel, repassá-lo à Tesoureira 
do Bethel e obter um recibo. Filha Tesoureira, seu dever é receber, da Secretária, todos 
os fundos do Bethel, manter uma acurada contabilidade sobre eles, e repassá-los a(o) 
Guardiã(o) Tesoureira(o). (*).
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OFICIAL INSTALADORA: ____________________________, Primeira Mensageira; 
____________________________, Segunda Mensageira; 
____________________________, Terceira Mensageira; 
____________________________, Quarta Mensageira; 
____________________________, Quinta Mensageira; 
OFICIAL INSTALADORA: Filhas Mensageiras, a vocês foi dado o privilégio de contar às
Peregrinas a história da vida cheia de acontecimentos de Jó, seus prazeres, suas
provações, suas tentações e seu triunfo final e paz. Portanto sejam específicas, que
suas próprias interpretações sejam diligentes e sinceras, que suas próprias vidas sejam
um exemplo de paciência e fé, que a sua recompensa possa ser a maior conquista da
vida. (*).

OFICIAL INSTALADORA: Guia e a Dirigente de Cerimônias.
OFICIAL INSTALADORA: Filha Guia, seu dever é guiar as Peregrinas em suas jornadas
através das diversas épocas. Familiarize-se com os ensinamentos desta Ordem, para
que possa estar apta a guiar outros e direcionar seus passos nos caminhos da paz,
verdade, e retidão na vida. Filha Dirigente de Cerimônias, seu dever é cuidar e
apresentar o Emblema Nacional, verificar a preparação adequada para nossas
cerimônias, e ajudar a Guia na condução das Peregrinas.
OFICIAL INSTALADORA: Eu tenho o prazer de apresentar ________________________, 
que foi instalada como Guia e ____________________________,que foi instalada 
como Dirigente de Cerimônias para a gestão que se inicia. (*).

Todos aplaudem, porém com os microfones desligados.

OFICIAL INSTALADORA: Primeira Princesa e Segunda Princesa.
OFICIAL INSTALADORA: Filhas Princesas, vocês foram eleitas para ajudar a Honorável
Rainha em tudo o que ela possa requerer de vocês. Vocês devem conduzir a si mesmas
em todos os momentos com dignidade condizente com seus altos cargos. Sejam
graciosas, corteses e gentis, expressando através de suas vidas diárias os princípios de
religião, virtude e honra.
OFICIAL INSTALADORA: Filhas Princesas, sempre se empenhem pela beleza de caráter
que brilhará mais que a beleza e o esplendor de suas vestes.
OFICIAL INSTALADORA: É com prazer que eu apresento
____________________________, que foi instalada como Primeira Princesa e
____________________________, que foi instalada como Segunda Princesa para a
gestão que se inicia.

Todos aplaudem, porém com os microfones desligados.

OFICIAL INSTALADORA: (*).
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OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, você repetirá depois de mim: Eu serei fiel às
Leis – das Filhas de Jó Internacional – respeitarei o Supremo, Grande e o Conselho
Guardião do Bethel – e me esforçarei para ser digna de meu cargo – assim Deus me
ajude. Aquela eleita para o cargo de Honorável Rainha deve ser generosa de caráter,
bondosa, tolerante, e possuir a habilidade de presidir de forma justa e graciosa. Suas
palavras devem ser agradáveis e inspiradoras. Seu gosto por literatura, artes e ciências
deve ser tal que guiará os pensamentos dos outros em direção às coisas mais elevadas
e puras na vida. A atenção educada e cortês com os conselhos dos pais e guardiões e a
consideração com a felicidade alheia fortalecerá tanto sua própria vida que a beleza de
sua feminilidade juvenil será observada por todos aqueles com quem você se
relacionar, e a prece de todos que a conhecem e amam será que o nosso Pai Celestial a
guie e a dirija em seu serviço do amor.

OFICIAL INSTALADORA: O manto de púrpura real é um emblema de seu alto posto e
simboliza o amor dos Membros do Bethel que a escolheram como sua Honorável
Rainha.

OFICIAL INSTALADORA: A coroa que pousará sob sua cabeça é um emblema de
liderança, e um símbolo de sua alta posição. Possa você sempre usá-la com dignidade,
graça e humildade.

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, deixe que a sabedoria e a compreensão
coroem seus julgamentos, e a beleza e a glória de seu reinado será tão brilhante
quanto o resplendor de seu manto real. Empenhe-se sempre para usar estas honrarias
com dignidade real enquanto for Honorável Rainha desta linda Ordem.
(Música instrumental pode ser tocada durante a instalação da HR).

OFICIAL INSTALADORA: É com prazer que eu apresento ________________________,  
que foi instalada como Honorável Rainha para a gestão que se inicia. 
Todos aplaudem, porém com os microfones desligados.

OFICIAL INSTALADORA: Honorável Rainha, eu lhe presenteio o malhete, o emblema de 
sua autoridade, sabendo que em suas mãos ele será usado bem e com sabedoria. 
A Honorável Rainha recém instalada soa um golpe de malhete (*).

OFICIAL INSTALADORA: Você agora será presenteada com uma cópia do Estatuto deste 
Bethel, uma cópia da Constituição e do Estatuto das Filhas de Jó Internacional, e  uma
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cópia do Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião. Eles serão
seus para você estudar para a gestão que se inicia. Eles definem seus deveres e
responsabilidades. Eles também estabelecem os direitos e privilégios de todos os
membros da Ordem. Examine-os cuidadosamente para que seus deveres sejam bem
realizados, e os direitos e privilégios dos membros protegidos.

(Os pais ou responsáveis da HR eleita devem entregar esses materiais a ela neste
momento).

OFICIAL INSTALADORA: Secretária Instaladora, você fará a Proclamação. 

SECRETÁRIA INSTALADORA: Por direção da Oficial Instaladora e do Grande Conselho
Guardião, eu proclamo as Oficiais e o Coral do Bethel número ______ de
_____________________, Bahia, das Filhas de Jó Internacional, legalmente instaladas
para a realização de trabalhos sob as leis das Filhas de Jó Internacional e do Grande
Conselho Guardião.

OFICIAL INSTALADORA: (*).

OFICIAL INSTALADORA: Passo o malhete para a Honorável Rainha recém instalada e
desejo que conduza com ele este Bethel com sabedoria e amor, honrando sempre
aquelas que nela confiaram como líder para essa gestão.

A Honorável Rainha recém eleita assume seu posto presidindo a reunião.

INSTALAÇÃO DO CGB (se houver).

HONORÁVEL RAINHA: PRESENTES
• Entrega da Jóia e Certificado de Past Honorável Rainha (devem ser entregues pelos 

pais da PHR, ou posteriormente no retorno das atividades presenciais).
• Concessão de Honras do Bethel/Prêmios - opcional (os certificados devem ser 

virtuais e podem ser projetados).
• Todas as homenagens devem ser realizadas nesse momento.

APRESENTAÇÃO DOS PAIS E DA FAMÍLIA DA NOVA HONORÁVEL RAINHA: Apenas os 
parentes diretos podem ser apresentados se aprovado pelos Membros Executivos do 
CGB.

HONORÁVEL RAINHA: APRESENTAÇÃO DA GESTÃO (música/frase/mascote da gestão, 
etc) .
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HONORÁVEL RAINHA: COMENTÁRIOS
A Honorável Rainha deve listar previamente quem fará uso da palavra, com a
aprovação dos Membros Executivos do Conselho Guardião. e deverá estabelecer uma
média de tempo para cada comentário - ex: 1min)

HONORÁVEL RAINHA: Neste momento, passo a palavra para: 

Sugestão:
• REPRESENTANTE DE ORDEM PARAMAÇÔNICA
• VENERÁVEL MESTRE OU SEU REPRESENTANTE
• HRGB E/OU REPRESENTANTE DO GRANDE BETHEL
• MISS FILHA DE JÓ BAHIA E/OU MISS SIMPATIA
• GRANDE DEPUTADA 
• GRANDE GUARDIÃ E/OU GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO
• PAST HONORÁVEL RAINHA (OFICIAL INSTALADORA)
• GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL
• GUARDIÃ DO BETHEL
• HONORÁVEL RAINHA

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO:

HONORÁVEL RAINHA: Capelã, você nos conduzirá em oração.

A Capelã recém instalada ou a Capelã Instaladora deve oferecer a prece de
encerramento.

A Musicista toca música de Altar. (Música 5 - Lista Especial Instalação Virtual)

Todas as Filhas assumem atitude de prece.

CAPELÃ: Nosso Pai que está no Céu, nós Vos agradecemos pelas Filhas de Jó
Internacional. Possamos sempre ser “As Mais Justas Em Toda a Terra”. Dê a estas
Oficiais que foram investidas com autoridade, a valorização e sabedoria de seus cargos,
de forma que sejam sempre fiéis à nossa Ordem. Abençoe nosso Bethel, nossas Filhas
e nossos líderes. Nós pedimos em Vosso nome. Amém. Todas as Filhas respondem
dizendo “Amém”.

Todos os membros das Filhas de Jó respondem dizendo “Amém”, porém com seus 
microfones desligados.
A Capelã Instaladora e todas as Filhas desfazem a atitude de prece
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HONORÁVEL RAINHA:(*).

HONORÁVEL RAINHA: Quando as atividades presenciais retornarem, a Past Honorável 
Rainha registrará o seu nome na história de nosso Bethel através de sua assinatura na 
Bíblia Sagrada.

HONORÁVEL RAINHA: Filhas, vocês assumirão a atitude de prece e farão a Bênção de 
Mizpah.

Apenas a HR faz a Bênção de Mizpah com o microfone ligado. As demais Oficiais
também repetem, porém com seus microfones desligados.

GUARDIÃ DO BETHEL: Em nome do Bethel _______________, de _______________, 
Bahia, das Filhas de Jó Internacional, agradeço a presença de todos e espero que 
possamos nos encontrar em breve. Isto conclui nossa cerimônia. (*)

. 
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Instalação do Conselho Guardião do Bethel

– INSTRUÇÕES GERAIS –

1. Cerimônia adaptada pelo GCG-BA, para ser utilizada na ÍNTEGRA nas
Instalações Virtuais dos membros dos Conselhos Guardiões, de TODOS
os Betheis do estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional.
2. Oficiais Instaladores devem ser Deputadas, membros do GCG, Past
Guardiãs ou Past Guardião Associado. Se o Bethel não tiver membros
suficientes para assumir como Instaladoras, deve solicitar o apoio da
Deputada do Distrito.
3. Um Oficial Associado Instalador é opcional e se não houver um, a
Oficial Instaladora deve fazer toda a Instalação.
4. O Oficial Associado Instalador instala os Maçons que servirão no
Conselho.
5. Todo o trabalho de solo será omitido na Cerimônia virtual.
6. É recomendado o uso do uniforme do Bethel (camisa do Bethel/da
Ordem) na Cerimônia virtual.
7. Se a instalação do CGB for realizada em uma reunião regular,
deverá ser feita em ¨Bem do Bethel”, como está no Ritual.
8. Se o CGB for instalado na ocasião da instalação das Oficias do
Bethel, deve ocorrer em seguida à Instalação das Oficiais e Coral do
Bethel.
9. Nenhum presente deve ser dado presencialmente durante a
Instalação virtual.
10. Antes da Instalação a Deputada do Distrito providenciará uma lista
de todos aqueles que serão instalados.
11. As músicas apropriadas estão disponíveis no drive. O Bethel
escolherá entre quatro opções, uma música para utilizar.
12. Durante a Cerimônia de Instalação, todos os participantes devem
permanecer com as câmeras ligadas o tempo inteiro.
13. A Deputada do Distrito deve providenciar o envio dos certificados
para os membros do CGB instalados.
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Instalação do Conselho Guardião do Bethel
HONORÁVEL RAINHA – Neste momento iniciaremos a instalação do
Conselho Guardião do Bethel. Passo o malhete para
__________________, (Deputada do Distrito, Past Guardiã), que
presidirá como Oficial Instaladora nesta manhã/tarde/noite.

OFICIAL INSTALADORA: Na instalação dos membros do Conselho
Guardião do Bethel, serei assistida por:

Na medida em que os nomes são lidos, as pessoas se identificam com um leve
aceno de cabeça.

________________ (título) como Oficial Associado Instalador
________________ (título) como Guia Instaladora
________________ (título) como Dirigente de Cerimônias Instaladora
________________ (título) como Secretário(a) Instalador(a)
________________ (título) como Capelã(o) Instalador(a)
________________ (título) como Musicista Instalador(a)

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe do malhete.

OFICIAL INSTALADORA: Secretário(a) Instalador(a) , você lerá os nomes
dos membros do Conselho Guardião do Bethel que servirão a este Bethel
na gestão que se inicia.
A medida que os nomes forem lidos, vão se identificando com um leve aceno de
cabeça.

OFICIAL INSTALADORA: Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias
Instaladora, vocês apresentarão os membros do Conselho Guardião do
Bethel.

GUIA INSTALADORA: Oficial Instaladora, todos estão prontos.

OFICIAL INSTALADORA: Antes de instalar os membros do Conselho
Guardião do Bethel em seus postos, pediremos as bênçãos de nosso Pai
Celestial. Um golpe de malhete (*).

Música de Altar. Capelã assume atitude de prece.
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A(O) CAPELÃ(O)INSTALADOR(A) - Oh, Deus pedimos que conceda Tuas
bênçãos sobre estas pessoas que estão prestes a assumir a liderança
destas Filhas. Faça seus corações tão, puros e seus propósitos
verdadeiros como “As mais justas de toda terra”. Afasta todos os
pensamentos egoístas, dê a cada um força e coragem para resistirem
ao egoísmo do mundo, e para seguir mais de perto nosso Deus.
Abençoa, nós Te suplicamos, as Mães, Pais e Guardiões destas Filhas, e
nos mantenha perto Ti. Nós pedimos isto e Teu nome. Amém

(O)Capelã (o)Instalador(a) desfaz a atitude de prece.

OFICIAL INSTALADORA: (*) Um golpe de malhete.

OFICIAL INSTALADORA: Para se qualificarem como membros do
Conselho Guardião do Bethel, vocês devem prometer assistir todas as
reuniões do Bethel e do Conselho Guardião do Bethel ao menos que
sejam impedidos por motivos razoáveis. Vocês prometem? (Resposta:
Sim, eu prometo). Vocês colocarão sua mão direita sobre o coração e
repetirão o seguinte juramento:

A Oficial Instaladora coloca a mão direita sobre o coração também.

Na presença de Deus e destas testemunhas – Eu prometo obedecer as
Leis – das Filhas de Jó Internacional – que me aconselharei com a
Suprema Guardiã (Grande Guardiã) – ou com o Supremo Conselho
Guardião (Grande Conselho Guardião) – no trabalho para o bem das
Filhas de Jó – que realizarei os deveres de meu cargo – de acordo com a
Constituição e Estatuto – do Supremo Conselho Guardião – Manual de
Regras e Regulamentos – do Grande Conselho Guardião (se em
Jurisdição de um Grande Conselho Guardião) – e Estatuto deste Bethel.
– Que me empenharei para viver – de acordo com os ensinamentos –
do Ritual das Filhas de Jó Internacional – na esperança de que eu possa
ser digno – de ser Guardião das “Mais justas em toda terra” – a este
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juramento, – eu prometo fielmente obedecer – concordando em deixar
meu posto – por declaração da Suprema Guardiã (Grande Guardiã) – se
eu violar meu juramento.

A Oficial Instaladora abaixa a mão e acena para os membros do Conselho
removerem as mãos dos corações e deixá-las em posição normal.
A Oficial Instaladora prossegue com a Instalação do CGB. O Oficial Associado
Instalador instala os Maçons que servirão no Conselho.

OFICIAL INSTALADORA: Guardiã do Bethel.
É seu dever convocar todas as reuniões do Conselho Guardião do
Bethel, presidir as mesmas, e assistir a todas as reuniões do Bethel.
Supervisionar as atividades do Bethel e verificar se as oficiais estão
proficientes em seus trabalhos ritualísticos. É seu dever ensinar os
princípios da Ordem, manter boa ordem em todas as convocações do
Bethel, e assegurar que todas as reuniões do Bethel sejam prontamente
abertas e encerradas em horário razoável. Verificar se todas as
candidatas a associação são devidamente visitadas, aconselhando-se
com o Guardião Associado do Bethel e membros do Comitê de
Sindicância em relação às mesmas. Servir como zeladora da Carta
Constitutiva do Bethel e de todas as cópias das Lições de Proficiência.
Familiarizar-se com a Constituição e Estatuto da Ordem e o Manual de
Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião (se em Jurisdição
de um Grande Conselho Guardião) e Estatuto deste Bethel. Você deve
ser uma companheira para as Filhas em suas alegrias e um porto seguro
em momentos difíceis. De você, portanto, em grande parte, depende o
sucesso do Bethel. Você está disposta a assumir essas
responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: Guardião
Associado do Bethel.
Você foi nomeado como Guardião Associado do Bethel pela razão
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específica de ser um Mestre Maçom, a fonte de nossa herança e um
símbolo de nossos ideais. Sua associação na Fraternidade Maçônica, o
qualifica altamente para esta honra especial. É seu dever investigar o
parentesco Maçônico de todas as candidatas. Familiarizar-se com a
Constituição e Estatuto da Ordem, o Manual de Regras e Regulamentos
do Grande Conselho Guardião (se em Jurisdição de um Grande
Conselho Guardião) e o Estatuto deste Bethel, assim você pode ajudar
apropriadamente a Guardiã do Bethel na realização de seus deveres, e
assumi-los na ausência dela. Verificar se os livros do Bethel são
auditados no final de cada gestão e que um relatório seja apresentado
na reunião regular seguinte do Bethel. Você está disposto a assumir
estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Guardiã(o) Secretária(o).                                                                                                    
É seu dever supervisionar o trabalho da Secretária do Bethel e fazer as
atas das reuniões do Conselho Guardião do Bethel. É, portanto, seu
dever comparecer regularmente a todas as reuniões do Bethel, e a
todas as reuniões do Conselho Guardião do Bethel. Você está
disposta(o) a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

A OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Guardiã(o) Tesoureira(o).                                                                                                    
É seu dever supervisionar o trabalho da Tesoureira do Bethel e receber
dela todo o dinheiro, dando-lhe um recibo. Supervisionar o trabalho da
Bibliotecária lendo cuidadosamente seu relatório antes de ser
apresentado. É, portanto, seu dever comparecer regularmente a todas
as reuniões do Bethel, e a todas as reuniões do Conselho Guardião do
Bethel. Você está disposta(o) a assumir estas responsabilidades?
(Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:
Guardiã(o) Diretor(a) de Música.                                                               
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O seu é um cargo importante, pois a parte musical de nossas cerimônias é
tão importante quanto o trabalho em si. É seu dever comparecer a todas
as reuniões do Bethel e do Conselho Guardião do Bethel. Você deve ter
uma Musicista proficiente em todos os momentos, um Coral do Bethel
preparado para todas as cerimônias e programas musicais que possam ser
para o bem da Ordem. Você está disposta(o) a assumir estas
responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OU
OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: Guardiã(o)  
Diretor(a) de Épocas.                                                                                                        
É seu dever ajudar a Guardiã do Bethel a instruir as Oficiais em suas falas,
que as lições que elas passam para as Peregrinas sejam de uma forma
impressionante e reverente. Isso é importante, pois percebemos que a
primeira impressão é normalmente a que fica. Você está disposta(o) a
assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OU
OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Guardiã(o)Diretor(a) de Promoção.                                                                                            
É seu dever ajudar os membros do Bethel e do Conselho Guardião do
Bethel a promover o aumento de interesse nas atividades do Bethel,
especialmente com relação ao aumento de membros e alertar pais e
adultos elegíveis que eles podem assistir as reuniões do Bethel. Você está
disposta(o) a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

PARA INSTALAÇÃO DE MEMBROS ASSOCIADOS DO CONSELHO

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: Promotor(a) 
de Sociabilidade.                                                                                                            
É seu dever verificar se os visitantes são elegíveis a estarem presentes em 
uma reunião  de  Bethel e, cordialmente, r ecebê-los. Ajudar  o  comitê 
nomeado pela Honorável Rainha na preparação das Candidatas, e executar 
outras tarefas para incrementar as  atividades sociais do Bethel. Você está 
disposta(o) a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou). 
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OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Zeladora(o) de Paramentos.                           
É seu dever verificar se os paramentos são cuidadosamente
conservados, instruir a Dirigente de Cerimônias, Primeira Zeladora e
Segunda Zeladora como colocar e guardar apropriadamente os
paramentos e supervisionar o cuidado e a aparência das vestes. Você
está disposta(o) a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim,
estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:
Promotor(a) de Finanças.                                                                                                     
É seu dever supervisionar cuidadosamente a situação financeira do
Bethel, ajudar a Honorável Rainha ou o comitê nomeado por ela no
planejamento e promoção de atividades de arrecadação de fundos e
auxiliar na auditoria dos livros do Bethel. Você está disposta(o) a
assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

Instalar: Diretor(a) de Épocas, Diretor(a) de Música ou Diretor(a) de 
Promoção.

Verificar antecipadamente a escolha feita pelo Bethel no quadro de 
membros executivos. 

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Promotor(a) de Hospitalidade.                                                                                                
É seu dever ajudar o comitê nomeado pela Honorável Rainha a prover
refrescos e auxiliar os membros deste Bethel a estender hospitalidade a
membros e convidados. Você está disposta(o) a assumir estas
responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Promotor(a) do Time de Competição.                                                                                           
É seu dever supervisionar as atividades e comparecer a todas as
reuniões do time de competição, e fornecer um relatório detalhado de
tais atividades quando solicitado(a) a fazê-lo pelos membros Executivos
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do Conselho Guardião do Bethel. Você está disposta(o) a assumir estas 
responsabilidades? (Resposta: Sim, estou). 

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Promotor(a) de Atividades Juvenis.                 
É seu dever aconselhar e orientar os membros do Bethel como um grupo
social e encorajar e estimular o interesse em todas as atividades do
Bethel, auxiliando, deste modo, a Honorável Rainha na realização de seus
deveres. Você está disposta(o) a assumir estas responsabilidades?
(Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Promotor(a) de Boa Vontade.                                                                                                  
É seu dever lembrar daqueles que possam estar doentes ou em
necessidade, chamando a atenção dos membros ao fato de que uma
palavra gentil traz o brilho do sol vida dos aflitos. Você está disposta(o) a
assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Promotor(a) de Relações Fraternais.         
É seu dever entrar em contato com várias organizações Maçônicas e dar
conhecimento aos seus membros dos ideais e propósitos das Filhas de Jó
Internacional. Organizar para as Oficiais do Bethel exemplificarem o
trabalho ritualístico perante corpos Maçônicos e organizações afiliadas.
Você está disposta(o) a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim,
estou).

OFICIAL INSTALADORA ou OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR: 
Apicultor(a) do Bethel.                                                                                                                            
É seu dever supervisionar o desenvolvimento, programação e promoção
do programa Colmeia, destinado a meninas interessadas que ainda não
atingiram idade para associação às Filhas de Jó; comparecer a todos os
encontros das Abelhinhas, a todas as reuniões do Bethel e todas reuniões
do CGB quando convidado(a). Você está disposta(o) a assumir estas
responsabilidades? (Resposta: Sim, estou).
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OFICIAL INSTALADORA: Aos membros do Conselho Guardião do Bethel
foi dado o privilégio de guiar e aconselhar essas justas Filhas na
peregrinação da vida e ajudá-las em seus projetos para o bem do
Bethel. Vocês devem estar alertas e vigilantes para que suas condutas
sejam exemplos de paciência e virtude que serão uma inspiração as
Filhas seguirem. Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora,
vocês prepararão os membros do Conselho Guardião do Bethel para
serem apresentados. Os Certificados de Nomeação serão encaminhados
virtualmente.

GUIA INSTALADORA: Oficial Instaladora, todos estão prontos. 

Os membros do Conselho são apresentados. Se Past Honoráveis Rainhas ou
Membros de Maioridade forem nomeados como membros do CGB, uma menção
especial deve ser feita.

OFICIAL INSTALADORA: Oficiais e membros deste Bethel, estes adultos
comprometeram seu tempo e serviço para ajudá-las durante o próximo
ano. Por favor juntem-se a mim estendendo-lhes calorosas boas vindas.

Aplausos. Todos aplaudem com os microfones desligados, somente o microfone da

Oficial Instaladora permanece ligado.

OFICIAL INSTALADORA: Secretário(a) Instalador(a)  você fará a 
proclamação. 
Use a seguinte proclamação para uma Instalação regular do CGB.

SECRETÁRIA INSTALADORA: Por autoridade do Supremo (Grande)
Conselho Guardião eu proclamo os membros do Conselho Guardião do
Bethel No. ____ de ______ (Cidade) ________ (Estado, Província ou
País) das Filhas de Jó Internacional devida e regularmente instalados sob
a Constituição e Estatuto do Supremo Conselho Guardião e Manual de
Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó
Internacional.

OFICIAL INSTALADORA: Um golpe de Malhete (*).                                             
Os(As) Oficiais Instaladores(as) estão dispensados(as). Devolvo o 
malhete  para a Honorável Rainha.



Um novo jeito de caminhar

As adversidades que surgem em nossa jornada nos
ofertam oportunidade de farto aprendizado que
nos fortalece para o enfrentamentos de desafios
futuros e sinaliza novos caminhos , que podemos
trilhar para a conquista dos nossos ideais e metas.

O GCG-Ba espera que este documento possa dar
aos Betheis da jurisdição baiana o suporte
necessário para que os próximos passos sejam
dados com segurança e êxito.

Contatos para esclarecimento de dúvidas:

73 988016760   - Tia Shirley Moreno
Grande Guardiã

71 99267-0918   - Tia Carol
Grande Secretária

shirleymorenolima@hotmail.com 

secretaria.gcgba@gmail.com
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Não coloque 

limites nos 

seus sonhos, 

coloque     !


