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ANEXO II 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RECOMENDAÇÃO DE MEMBROS DO CGB  

[OFICIAIS DO BETHEL] 

 

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] 

 

 

POP-BETHEL-15 

 

RECOMENDAÇÃO DE MEMBROS EXECUTIVOS DO 

CONSELHO GUARDIÃO DO BETHEL PELOS MEMBROS DO BETHEL 

 

1. Os membros do Bethel devem ter o privilégio de submeter por voto secreto recomendações de pessoas 

para serem escolhidas como Membros Executivos e Associados do CGB. 

2. As cédulas devem ser recolhidas e seladas em um envelope na presença dos membros do Bethel pela 

Secretária do Bethel que deve enviá-las para a Vice Suprema Guardiã para Bethéis subordinados ao 

Supremo ou para a Vice Grande Guardiã em jurisdições de GCG. 

3. Pelo menos trinta (30) dias antes desta ação, a Guardiã do Bethel ou o Guardião Associado do Bethel 

deve notificar aos membros do Bethel a data de tal votação e ler os parágrafos 1 e 2 desta POP para elas. 
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PROCEDIMENTO 

 

REUNIÃO RITUALÍSTICA DO BETHEL 

 

1. Conforme previsão da Constituição e Estatuto das FDJI, a recomendação do CGB deve ser realizada 

pelo menos 30 (trinta) dias antes da Grande Sessão Anual; [E-CGB, art. XII, seção 2(b); seção 3(a) e 

3(c)] 

2. A Guardiã do Bethel deverá NOTIFICA aos membros do Bethel, em reunião regular, pelo 

menos com 30 dias de antecedência, a data e horário da realização da recomendação dos 

membros do CGB; 

3. A Guardiã do Bethel deverá INFORMAR à Grande Secretária e Grande Guardiã, a data 

prevista para a realização da Reunião Ritualística (virtual) de Recomendação do CGB no e-

mail secretaria.gcgba@gmail.com  até 30 de abril de 2021; 

→ A reunião regular deverá ser presidida pela Honorável Rainha, observando-se todos os 

procedimentos do Ritual das FDJI, bem como adaptações recomendadas pelo GCG-BA 

durante o período de suspensão das atividades presenciais na jurisdição;  

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

4. A recomendação dos Membros Executivos e Associados da nova gestão do Conselho deverá ser 

realizada na Ordem de Trabalho “NOVOS TRABALHOS”, seguindo as orientações adaptadas e 

estabelecidas pelo GCG-BA; [ POP-BETHEL-15; Ritual, pág. 58-59 e pág. 67] 

5. A Guardiã do Bethel será responsável pela orientação e acompanhamento dos procedimentos 

da recomendação, NÃO INTERFERINDO no procedimento, exceto em caso estritamente 

necessário, devendo informar de imediato à Grande Guardiã, qualquer impossibilidade ou 

dificuldade na realização dos atos; 

6. NENHUM MEMBRO ADULTO deverá participar do processo de recomendação, ou, interferir 

no procedimento realizado pelas Oficiais do Bethel, a não ser a Guardiã do Bethel, em caso de 

dúvidas ou dificuldade na execução, orientando os membros de maneira apenas didática; 
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7. É VEDADA a indicação de membros ou sugestão de cargos dos membros do CGB, 

resguardando-se o caráter sigiloso e democrático, conforme os preceitos das FDJI; 

8. A Secretária do Bethel (FDJ) deverá confeccionar a ATA Regular da Reunião, devendo esta, ser 

ASSINADA (digitalmente) pela Honorável Rainha e Secretária que subscreveu; 

9. O link do formulário da recomendação será compartilhado pela Vice Grande Guardiã com a 

Secretária do Bethel, no momento da reunião; 

10. Imediatamente, ao término da Reunião, a Secretária do Bethel (FDJ) deverá ENVIAR à Vice 

Grande Guardiã, Catharina Almeida, no e-mail catharinaacoelho@gmail.com os seguintes 

documentos:  

→ 01(uma) cópia da Lista de Presença, datada e assinada digitalmente pela Honorável Rainha e 

Secretária do Bethel (obrigatoriamente); 

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

 

As respostas obtidas no 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] 

Para oficializar e autenticar a recomendação das Oficiais do Bethel, a Secretária do Bethel (FDJ) deverá 

enviar – imediatamente ao término da reunião – os documentos solicitados ao e-mail da Vice Grande 

Guardiã, que fará a conferência das respostas e dos documentos, adotando os procedimentos regulares da 

nomeação dos membros do CGB recomendados para a Gestão 2021-2022. 
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