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ORIENTAÇÕES PARA RECOMENDAÇÃO DO 

CONSELHO GUARDIÃO DE BETHEL 

 
O objetivo do Conselho Guardião do Bethel (CGB) é prover orientação adulta e 

supervisão de todas as reuniões e atividades do Bethel realizadas em nome das Filhas de Jó 

Internacional (C- CGB, Art. II). 
 

PROCEDIMENTOS PARA RECOMENDAÇÃO 
 

Uma Reunião Anual do Conselho Guardião de Bethel, incluindo membros Executivos 

e Associados, deve ser feita pelo menos que quarenta e cinco (45) dias antes da Sessão Anual 

do Grande Conselho Guardião. (vide Formulário 222). 

Os membros executivos do CGB podem, se acharem necessário, encaminhar à(s) 

loja(s) apoiadora(s) do referido Bethel para que seja divulgado aos Mestres Maçons e/ou 

Samaritanas/Fraternas, bem como para os responsáveis pelas Filhas de Jó que estejam 

disponíveis e dispostos a participar do referido Conselho Guardião, um comunicado 

informando sobre o processo de recomendação. 

Os Membros Executivos do Conselho Guardião para a gestão seguinte devem ser 

recomendados através de voto secreto dos membros Executivos e Associados do Conselho 

presentes na Reunião Anual.  

As cédulas devem ser contadas na presença daqueles que compareceram à Reunião. 

Em caso de empate, serão feitas tantas votações quanto necessárias até que se obtenha 

maioria de votos para cada cargo. (C-CGB, Art. XII, Seção 3, a). 

Todos os atuais membros do CGB (Executivos e Associados), por voto 

secreto, irão recomendar os futuros Membros Executivos do CGB e os atuais membros 

executivos do CGB irão recomendar (também por voto secreto) os futuros membros 

associados do CGB.  

Os nomes da recomendação do Conselho que receberam maioria dos votos devem ser 

listados no Formulário 222 e lacrados em envelope. (C-CGB, Art. XII, Seção 3, d). 

Não mais que quatro (4) membros Associados do Conselho devem ser recomendados 

por voto secreto dos Membros Executivos presentes na Reunião Anual. Os presidentes de 

Comitês não são elegíveis para votar nas recomendações para quaisquer membros do CGB na 

Reunião Anual. (C-CGB, Art. XII, Seção 3, b e c). 
 

COM RELAÇÃO A RECOMENDAÇÃO DE MEMBROS EXECUTIVOS DO CGB 

PELOS MEMBROS DO BETHEL, pelo menos trinta (30) dias antes da votação, a Guardiã 

do Bethel ou o Guardião Associado do Bethel devem notificar os membros do Bethel sobre a 

data da votação e ler os parágrafos 1 e 2 da POP-BETHEL-15 para os mesmos. (POP-BETHEL-

15, Parágrafo 3) 



 

Os membros do Bethel têm o privilégio de enviar por votação secreta, recomendações 

(Formulário 221) a respeito daqueles a serem selecionados como os Membros Executivos do 

Conselho Guardião do Bethel. (E -Bethel, Art. V, Seção 1, a). Após a recomendação do CGB, 

por parte das Filhas de Jó, as cédulas devem ser colocadas em envelope e este lacrado. 

 

Os envelopes lacrados do CGB e das Filhas de Jó devem ser encaminhados a Vice 

Grande Guardiã pelo menos trinta (30) dias antes da Sessão Anual do GCG. (Formulário 222): 
 

Shirley Moreno Lima Rainer 

Rua Felinto Muller, n 31, salas 101/103, 

CEP 45985-116 - Centro 

Teixeira de Freitas – Ba 

 

O não cumprimento deste prazo acarretará em uma multa de cinquenta 

reais (R$ 50.00), esta será paga pelos Membros Executivos dos CGB’s jurisdicionados ao 

Grande Conselho Guardião do estado da Bahia. (POP-GCG-4, Seção 1, b, 6). 

 
MEMBROS DO CONSELHO 

 
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(o) Secretária(o), Guardiã(o) Tesoureira(o) e o quinto membro 

a ser nomeado para o seguinte cargo: Guardiã(o) Diretor(a) de Música ou Diretor(a) de 

Épocas ou Diretor(a) de Promoção. (C-CGB, Art. V, Seção. 1, a- 1). 

 

Aqueles que são elegíveis para servir no Conselho Executivo devem ter pelo menos 
vinte (20) anos de idade. Para o cargo de: 

 

• Guardião Associado do Bethel deve ser um Mestre Maçom regular em sua 

Loja; (C- CGB, Art. VI, Seção. 1, b 1 c/c POL-CDC-2). 

 

• Guardiã do Bethel deve ser: descendente direta de um Mestre Maçom ou a 

esposa, filha, neta, bisneta, filha adotada por lei, mãe, avó, irmã, meio-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 2). 

 

Adultos que tenham as elegibilidades acima listadas ou que sejam pai, mãe, avô, avó, 

padrasto, madrasta ou tutor(a) de um membro do Bethel, são elegíveis para nomeação como 

Membros Executivos exceto Guardiã do Bethel e Guardião Associado do Bethel, ou como um 

membro Associado do CGB (C-CGB, Art. VI, Seção. 1, c). 



 

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/ 

Diretor(a) de Promoção; 

Promotor(a) de Finanças; 

 

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

remanescentes mencionadas acima ou, ainda, nas posições 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; 

Apicultor(a) do Bethel  

(C-CGB, Art. V, Seção. 1, a 2). 

 
 

INSTALAÇÃO DO CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL 

 
Membros de um CGB nomeados por uma Grande Guardiã devem ser instalados por 

um membro do SCG ou do GCG (C-CGB, Art. XIII, Seção 1, c). 

Os Membros Executivos e Associados do Conselho são nomeados pela Grande 

Guardiã recém eleita logo depois da Sessão Anual do GCG, ou dentro de trinta (30) dias depois. 

Certificados para todos os membros do CGB devem ser enviados para a nova Guardiã do 

Bethel e uma lista destas nomeações enviadas para o(a) Grande Deputado(a). (E-CGB, Art. X, 

Seção 1, a). 

Após a instalação dos membros do CGB, presidentes podem ser nomeados pelos 

membros do Conselho Guardião do Bethel para os cargos que não tenham sido designados a 

um Membro Associado do Conselho. O título de “Presidente” deve ser usado no lugar de 

“Promotor” ou “Diretor”. Tais nomeações devem ser informadas a Grande Guardiã e 

reconhecidas antes da nomeação ser efetivada (POP-CGB-2). 

 

GESTÃO DE UM CARGO 

 
A gestão de cargo para membros de um Conselho Guardião do Bethel subordinado à 

jurisdição de um GCG deve acontecer concomitantemente com o ano de GCG e deve terminar 

ao final da Sessão Anual do GCG. Entretanto, membros do Conselho Guardião do Bethel 

devem continuar a realizar os deveres de seu cargo até que seus sucessores tenham sido 

instalados. (C- CGB, Art. XI, Seção. 1, b e c). 

Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel não poderão ocupar o mesmo 

cargo por mais de três (3) gestões consecutivas e devem ficar inelegíveis para renomeação 

naquele cargo pelo período de um (1) ano, a não ser que outra forma seja prevista pelo 

Manual de Regras e Regulamentos do GCG (C-CGB, Art. XI, Seção. 1, d). 



 

 

COM RELAÇÃO A RECOMENDAÇÃO FEITA PELOS 

MEMBROS DO BETHEL. 

 

• É proibido os adultos terem acesso as escolhas das Filhas de Jó 

feitas na cédula de recomendação (Formulário 221). 

 
• As cédulas devem ser recolhidas e seladas em um envelope 

na presença dos membros do Bethel pela Secretária do Bethel 

antes de serem diretamente enviadas para a Vice- Grande 

Guardiã do GCG-BA. 

 
• Para que o processo seja transparente, o envelope com as 

cédulas dos membros do Bethel (Formulário 221) e a 

recomendação do CGB (Formulário 222) deve ser assinado pela 

Honorável Rainha, Secretaria do Bethel e Guardiã do Bethel 

ainda em reunião. 

• Os membros do Bethel têm total liberdade para recomendar os 

membros executivos do CGB sendo vedadas pressões e/ou 

imposições de qualquer natureza. 

•  Quaisquer dúvidas e esclarecimentos na realização do processo, 

podem ser verificados com a Grande Guardiã e/ou a Grande 

Deputada do Distrito. 
 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das 
Filhas de Jó Internacional aos 10 (dez) dias do mês de abril de dois mil e dezenove. 

 

 

Fraternalmente, 
 

 

 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

 

 
NATÁLIA DIAS TAVARES 

GRANDE SECRETÁRIA 
 


