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ANEXO I 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RECOMENDAÇÃO DO CGB 

[MEMBROS DO CONSELHO] 

 

Conforme previsto na Constituição e Estatuto das FDJI, o objetivo do Conselho Guardião do Bethel 

(CGB) é a supervisão em todas as reuniões e atividades do Bethel realizadas em nome das Filhas de Jó 

Internacional. [C-CGB, Art. II] 

O quadro de membros do Conselho Guardião do Bethel deve conter não mais que nove (9) membros, 

cinco (5) serão membros Executivos e quatro (4) membros Associados. 

Os Membros Executivos do Conselho são: Guardiã do Bethel, Guardião Associado do Bethel, Guardiã 

Secretária, Guardiã Tesoureira e o quinto membro a ser nomeado para o seguinte cargo: Guardiã(o) 

Diretor(a) de Música, Guardiã(o) Diretor(a) de Épocas ou Guardiã(o) Diretor(a) de Promoção. [C-CGB, 

Art. V, Seção. 1(a)] 

Aqueles elegíveis a servir no Conselho Executivo devem ter pelo menos 20(vinte) anos de idade. 

Devendo-se observar o seguinte:  

→ O cargo de Guardião Associado do Bethel deverá ser exercido por um Mestre Maçom regular em 

sua Loja;  

→ A Guardiã do Bethel deve ser: descendente direta de um Mestre Maçom ou a esposa, filha, neta, 

bisneta, filha adotada por lei, mãe, avó, irmã, meia-irmã, filha de padrasto ou madrasta, sobrinha, 

sobrinha-neta, nora, enteada, filha de enteada (o) ou enteada de filho/filha, cunhada, prima em 1º e 

2º graus ou viúva de um Mestre Maçom; ou mulheres que são membros de uma organização que tem 

como base a exigência de que seus membros possuam parentesco maçônico; ou Past Guardiãs de 

Bethel; ou Membros de Maioridade das Filhas de Jó Internacional. [C-CGB, Art. VI, Seção. 1, (b)] 

 

OBS. Aqueles elegíveis para servir como um Membro Executivo, exceto os cargos de Guardiã do Bethel ou 

Guardião Associado do Bethel, que não têm a elegibilidade listada acima, pode ser pai, mãe, avô (ó), padrastos, 

madrasta ou tutor (a) de um membro do Bethel, ou como um membro Associado do CGB.  

[Leia-se em: C-CGB, Art. VI, Seção. 1, (c)] 
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Os Membros Associados devem constar em no mínimo dois (2) adultos nas posições de Promotor(a) de 

Sociabilidade, Zelador(a) de Paramentos, Diretor(a) de Épocas, Diretor(a) de Música ou Promotor(a) de 

Finanças.  

 

Dois (2) adultos adicionais podem ser nomeados para qualquer uma das posições remanescentes 

mencionadas acima ou de Promotor(a) de Hospitalidade, Diretor(a) do Time de Competição, Promotor(a) 

de Atividades Juvenis, Promotor(a) de Boa Vontade, Promotor(a) de Relações Fraternais ou Diretor(a) de 

Promoção, Apicultor(a) do Bethel. [C-CGB-Art. V, Seção 1] 

 

 

REUNIÃO ANUAL DO CGB (MODALIDADE VIRTUAL) 

 

A Constituição prevê a realização da recomendação do CGB até 30 (trinta) dias antecedentes à Grande 

Sessão Anual do GCG. [Leia-se em: E-CGB, art. VII, seção 2(b); seção 3(a) e 3(c) ] 

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. 

Na modalidade virtual, poderá ser utilizado um Formulário Digital, a exemplo do Google Forms ou 

aplicativo similar, contudo, o resultado deverá ser compartilhado na presença dos participantes da 

reunião (p.ex. na tela do computador). Votações adicionais deverão ser feitas até que a maioria de 

recomendação seja obtida para cada cargo.  

A Guardiã do Bethel e a Guardiã(o) Secretária(o) do Bethel serão as responsáveis pela orientação e 

fiscalização dos procedimentos de recomendação, devendo informar de imediato, qualquer 

impossibilidade ou pendência para sua realização. 
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PROCEDIMENTO 

 

Na Reunião Anual do CGB, a Guardiã do Bethel deverá: 

 

1. CONVOCAR os Membros do Conselho Guardião do Bethel para a Reunião Anual de 

Recomendação do Conselho, na plataforma digital escolhida, observando o calendário, as 

necessidades e situações internas do Bethel, dentro de um período antecedente e razoável, a fim de 

viabilizar a participação dos membros do CGB. A reunião deverá ser restrita aos membros do CGB; 

→ Sugestão de aplicativos de Conferência Virtual: Google Meet, Zoom, Teens, etc.; 

→ Sugestão de ferramentas de formulários virtuais: Google Forms. 

2. INFORMAR à Grande Secretária e Grande Guardiã, a data prevista para a realização da Reunião 

Anual de Recomendação do CGB, no e-mail secretaria.gcgba@gmail.com  até 30 de abril de 2021; 

3. PRESIDIR a reunião virtual do CGB para recomendação dos Membros Executivos e Associados da 

nova gestão do Conselho; 

4. SOLICITAR à Guardiã (o) Secretária (o) a confecção da ATA da Reunião Anual do CGB; 

5. PREENCHER e ASSINAR (digitalmente) o Formulário 222; 

6. REQUERER a assinatura (digital) da Guardiã(o) Secretária(o) no Formulário 222 (ou de outro 

membro executivo presente na reunião); 

7. ENVIAR à Vice Grande Guardiã, Catharina Almeida, no e-mail catharinaacoelho@gmail.com os 

seguintes documentos:  

→ Formulário 222 preenchido (obrigatoriamente);  

→ 01(uma) cópia da LISTA DE PRESENÇA, datada e assinada digitalmente (obrigatoriamente); 

→ Foto ou Print da Tela, feita ao término da reunião (opcionalmente). 
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