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Circular nº 058/GCG –BA/2019-2021 
                                                                                             
Dispõe sobre as orientações para Recomendação 
dos Membros do Conselho Guardião do Bethel 
para Gestão 2021-2022. 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE TODOS OS BETHEIS 
E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR, REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  

 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, 

através desta circular, divulgar orientações pertinentes à Recomendação dos Membros do 

Conselho Guardião do Bethel (CGB) para a Gestão 2021-2022. 

Nesse sentido, o GCG-BA salienta que, diante da suspensão das atividades presenciais em 

nosso estado/país, a Recomendação dos membros do CGB deverá ser realizada – 

obrigatoriamente – na modalidade virtual, obedecendo, contudo, às diretrizes estabelecidas na 

Constituição e Estatuto das FDJI. [E-CGB, art. XII, seção 2(b); seção 3(a) e 3(c)]. 

Assim sendo, em virtude da situação atual, a Recomendação dos Membros do CGB e das 

Oficiais do Bethel deverá seguir as orientações do GCG-BA, encaminhadas em anexo, no intuito de 

garantir a lisura dos procedimentos, em conformidade com os preceitos e regulamentos das FDJI. 

Deste modo, os Membros do CGB deverão realizar Reunião Virtual, com intuito de 

proceder à respectiva recomendação de membros, realizando o preenchimento do Formulário 

222, o qual deverá ser encaminhado diretamente à Vice Grande Guardiã, Catharina Almeida 

Coelho, no e-mail catharinaacoelho@gmail.com, devendo estes, aguardarem a notificação dos 

membros nomeados para a gestão 2021-2022 [E-GCG, art. III, seção 2(d)], observando as demais 

orientações anexas à esta circular.  

De igual modo, o procedimento de recomendação pelas Oficiais do Bethel, deverá ser 

realizado em Reunião Ritualística Virtual do Bethel, seguindo o procedimento previsto na 

Constituição e Estatuto das FDJI, no que couber.  

Nesse sentido, a fim de que sejam observadas e garantidas as prerrogativas dos 

membros do Bethel na realização do procedimento de recomendação do CGB, a Vice Grande 

Guardiã disponibilizará um Formulário Digital, específico e identificado para cada Bethel da 
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jurisdição, cujo link de acesso será compartilhado com a Secretária do Bethel (FDJ) no 

momento da reunião, devendo esta, proceder à realização dos atos para recomendação do CGB 

junto à Honorável Rainha, que presidirá a reunião.  

O GCG-BA salienta ainda que, as respostas ao formulário digital são AUTOMÁTICAS e, 

encaminhadas diretamente à Vice Grande Guardiã, resguardando-se assim, o procedimento 

sigiloso e democrático da recomendação feita pelas Oficiais do Bethel. [ POP-BETHEL-15; Ritual, pág. 

58-59 e pág. 67] 

Nesse sentido, no intuito de formalizar e autenticar a recomendação das Oficiais do 

Bethel, a Secretária do Bethel (FDJ) deverá enviar – imediatamente ao término da reunião – 

os documentos solicitados nas orientações anexas à esta circular, ao e-mail da Vice Grande 

Guardiã, catharinaacoelho@gmail.com , que fará a conferência das respostas e dos documentos, 

adotando os procedimento regulares da nomeação dos membros do CGB recomendados para a 

Gestão 2021-2022.  

As datas e horários das reuniões para recomendação dos membros do Conselho 

Guardião do Bethel deverão ser informadas à Grande Guardiã e Grande Secretária, até 30 de 

abril de 2021, juntamente com o formulário anexo, no e-mail  secretaria.gcgba@gmail.com . 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos continuar 

trabalhando de forma efetiva durante este período emergencial, rogamos ao Pai Celestial, que nos 

mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, com o 

coração repleto de Esperança e Fé. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos dezesseis dias 

do mês de abril do ano de dois mil e vinte um.  

Fraternalmente,  

  
 
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  

GRANDE GUARDIÃ 
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