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ATO Nº 013/ 2018 -2019 GCG–BA 

 
 

Dispõe sobre a elaboração de um arquivo 
permanente e atualizado para o Grande 
Conselho Guardião dos Membros de 
Maioridade dos Betheis do Estado da Bahia. 

 
LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA & JOHN LYNDON PINTO DA 

SILVA, Grande Guardiã e Grande Guardião Associado do Grande Conselho Guardião do 

Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional, respectivamente, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

reconhece e aceita os princípios das Filhas de Jó Internacional, inspirados pela filosofia de 

sua fundadora ETHEL THERESA WEAD MICK, enfatizando nos corações e mentes das 

jovens os ideais de construção moral e espiritual, que inspire o desejo pela sabedoria, amor 

à Bandeira e o que ela representa, valorização suprema do lar e da família, respeito a todas 

as pessoas e em especial aos pais e a reverência às Sagradas Escrituras; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

trabalha de forma planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó no 

Estado, propiciando a todos os seus membros um ambiente sadio para o aperfeiçoamento 

de seus ensinamentos e ideais; 

 

CONSIDERANDO que se faz necessário ter um cadastro histórico, permanente e 

atualizado dos Membros de Maioridade do estado da Bahia, respeitando a história dos 

betheis ativos e inativos e os 25 anos de existência da organização no Estado, inclusive, 

ainda, por ser dever da Grande Secretaria ter o registro de todos os Membros de Maioridade 

da organização e, principalmente, ser dever do Grande Conselho Guardião zelar e preservar 

a memória e o desenvolvimento da Ordem; 

 



 

CONSIDERANDO que a existência de um arquivo com o cadastro dos Membros de 

Maioridade da jurisdição permitirá, a médio e longo prazo, o aperfeiçoamento de trabalhos 

e o desenvolvimento de projetos voltados, também, para esse grupo de modo a estimular a 

permanência dentro das atividades da Ordem na Bahia e uma melhor análise com base nos 

dados catalogados e arquivados; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Conselho Guardião disponibilizou ao Grande Conselho 

Guardião a lista arquivada no Supremo com a relação cadastrada de Membros de 

Maioridade do estado da Bahia; 

CONSIDERANDO, que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó se empenha em 

encontrar um aperfeiçoamento dos registros da Ordem no Estado para consolidar um 

cadastro fidedigno com o histórico ratificado das Membros de Maioridade da jurisdição 

baiana; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que o Grande Conselho Guardião é a LEGÍTIMA 

AUTORIDADE DAS FILHAS DE JÓ DO ESTADO DA BAHIA, TENDO COMPLETA 

JURISDIÇÃO, PODERES E PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS PARA TAL ADMINISTRAÇÃO; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Para todos os fins legais, estabelecer que os Betheis jurisdicionados devem 

realizar uma lista cadastral (histórico) de todas os Membros de Maioridade do Bethel, 

fazendo constar o nome completo e o ano em que se tornaram Maioridade, pelo período 

desde a Instituição do Bethel até o relatório anual do ano de 2017; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Que será de responsabilidade da Guardiã de Bethel e 

Guardiã(o) Secretária(o), em face das atribuições dos cargos e funções dentro do Conselho 

Guardião do Bethel, o dever de coletar os registros, podendo, contudo, serem auxiliadas(os) 

por Comitês compostos com essa finalidade ou, ainda, antigos membros dos Conselhos 

Guardiões que também possam ter acesso a esses dados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Que Membros de Maioridade de posse do(s) 

formulário(s) 161, 162 e/ou 163 de betheis inativos (fechados) devem entrar em contato 

diretamente com o Grande Conselho Guardião. 

 

Art. 2º - Que a lista cadastral do Bethel ou as informações de Membro de Maioridade 

de betheis fechados devem ser assinadas e enviadas oficialmente ao e-mail da Grande 

Secretária (secretaria.gcgba@gmail.com) e/ou da Grande Guardiã 

(idelmondes.gcg@gmail.com) do período de 12 DE SETEMBRO ATÉ 12 DE JANEIRO DE 

2019 para que possa ser arquivado de forma permanente nos materiais do Grande Conselho 

Guardião; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o prazo de 04 meses (em 12 de JANEIRO do ano 

de 2019), os Betheis poderão enviar somente o nome e dados de Membros de Maioridade, 

as quais tenham tido conhecimento comprovatório em data posterior ao prazo acima 

estabelecido ou das que tenham entrado em contato com o Bethel em data posterior 

comprovando sua Maioridade. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Betheis que não enviarem a lista cadastral com as 

Membros de Maioridade do Bethel terão considerados, na integralidade para o arquivo, a 

lista enviada pelo Supremo Conselho Guardião;  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – É orientado que as Membros de Maioridade entrem em 

contato com a Guardiã do Bethel e/ou Guardiã(o) Secretária(o) do Bethel com o intuito de 

verificar e, se necessário, comprovar a sua situação regular de Membro de Maioridade 

dentro da organização. 

 

Art. 3º - Fundamenta-se que consoante a POP-SCG-12 - MEMBROS DE 

MAIORIDADE, o MEMBRO REGULAR deve tornar-se um Membro de Maioridade ao 

completar vinte (20) anos de idade, ou casar-se antes desta idade, e deve imediatamente 

receber grátis um certificado de Associação de Maioridade, Formulário 162, ao final da 

gestão se ela chegar aos vinte (20) anos ou imediatamente se ela casar-se antes da idade de 

vinte (20) anos.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Explica-se que segundo o Glossário das Filhas de Jó 

Internacional (POL-CDC 4), um membro em situação regular deve ser entendido como não 

devendo dinheiro à Ordem e não estando sob ação disciplinar. 

 

Art. 4° – Para situações que requererem regularizações, salienta-se que um membro 

que tenha solicitado licença da Ordem e tenha passado a idade de vinte (20) anos, ou que 

tenha se casado antes desta idade, pode ser reintegrado como um Membro de Maioridade 

solicitando por escrito aos membros Executivos do CGB do Bethel de que ela era membro, 

seguindo as orientações do item 7 da POP-SCG-12, sendo requerida a aprovação do pedido 

por maioria de votos dos membros Executivos do CGB 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de Bethel fechado, a solicitação por escrito deve 

ser encaminhada para a Grande Secretária (secretaria.gcgba@gmail.com) para consideração 

pelos membros Executivos do GCG. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO – A solicitação requerida deve ser acompanhada de sua 

Licença (formulário completo), do pagamento de taxas desde a data de licença até a data de 

Maioridade e de taxa de filiação igual à metade (1/2) da taxa de iniciação (consoante 

estabelecido na POP-SCG-12). 
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Art. 5º - Os Betheis devem utilizar os Relatórios Anuais como material de pesquisa 

autêntico para a averiguação das Membros de Maioridade do Bethel.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de perda ou extravio dos arquivos dos 

Relatórios Anuais de um ou mais anos do Bethel, os membros do Conselho Guardião (GB, 

GS e/ou Membros de Comitê) responsáveis pela averiguação dos materiais podem utilizar 

livros de atas e nominatas, além da própria pesquisa com Membros de Maioridade, as quais, 

sendo regulares, possuem Certificado de Membro de Maioridade (formulário 161, 162 e/ou 

163).  

 

PARAGRAFO SEGUNDO – Que os membros do Conselho Guardião do Bethel 

devem buscar o contato e diálogo com os membros com mais de 20 anos de idade do Bethel 

para que seja verificada a regularidade particular de cada situação ou, ainda, a comprovação 

de Membro de Maioridade, tendo em vista que o objetivo da coleta e arquivo de informações 

é a elaboração de um cadastro com o histórico ratificado das Membros de Maioridade do 

Estado, de modo a estimular na elaboração de projetos e ações voltadas também a esse 

grupo, aspirando-se a continuidade da sua presença dentro dos Betheis e buscando 

mecanismos para impedir evasões da organização. 

 

Art. 6º - Os membros dos betheis do estado, em caso de dúvidas sobre as diretrizes 

apresentadas, devem entrar em contato com a Grande Guardiã; Grande Secretária e/ou 

Grandes Deputadas dos Distritos Administrativos. 

 

Art. 7º - A mui Ilustre Grande Secretária é a encarregada das anotações competentes, 

do registro e da publicação do presente ATO, que entra em vigor nesta data, para todos os 

efeitos legais, revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

Dado e traçado no gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 12 

(doze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

Fraternalmente, 
 

 

 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

 

 
NATÁLIA DIAS TAVARES 

GRANDE SECRETÁRIA 
 

 


