
GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 
FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 

 
 
Aos Conselhos Guardiões e Membros de Maioridade dos Bethéis de MG,  
 

O Grande Bethel é um comitê do Grande Conselho do Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo 
promover a união de todos os membros das Filhas de Jó de Minas Gerais, padronizar a ritualística, desenvolver 
a liderança, promover o interesse e o bem estar, auxiliar no crescimento das Filhas de Jó Internacional, além de 
estreitar os laços de relacionamento entre o Grande Conselho Guardião, Conselho dos Betheis e Filhas de Jó.  

 
É com muita alegria que o Grande Bethel se prepara para receber novos membros e gostaríamos de 

indicações de Membros de Maioridade de seus Betheis para se juntarem a nós. Nossa reunião de filiação da 19ª 
Gestão ocorrerá no dia 01 de Dezembro de 2018, às 09 horas, na Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, 
localizada à Avenida Brasil, n°478, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.  

 
Para filiação no Grande Bethel, deverão ser encaminhados, pelo Membro de Maioridade e pelo Conselho 

Guardião do Bethel (em envelopes separados), via e-mail e SEDEX até o dia 05 de Novembro de 2018 os 
seguintes documentos: 

 

 
 
 

Membro de 
Maioridade 

� Cópia da Carteira de Identidade; 
� 02 fotos 3x4 atuais; 
� Petição para Filiação preenchida (em anexo); 
� Ficha de Concordância e Ciência das Atividades do GB preenchida e assinada (em 

anexo); 
� Carta da trajetória da Filha no Bethel, escrita por ela mesma; 
� Comprovante de Pagamento de taxa de R$95,00 (Noventa e Cinco Reais); 

 
Conselho 

Guardião do 
Bethel 

� Cópia da Petição de Associação (formulário 132) OU cópia da Ata da reunião de 
Iniciação da Filha; 

� Carta de recomendação e apresentação da Filha escrita e assinada pela Guardiã do 
Bethel (contendo todos os dados para contato com a Guardiã). 

 

 Os requisitos necessários para que uma Filha de Jó se torne um membro do Grande Bethel de Minas 
Gerais, de acordo com o Estatuto do Grande Bethel, são: 

 
 Art. 2º: Filiação ao Grande Bethel  
 
§1º: O Membro de Maioridade que desejar se filiar ao Grande Bethel, deverá cumprir os seguintes requisitos: 
a) Ser uma Filha de Jó exemplar, uma vez que o Grande Bethel serve de parâmetro para os demais Betheis;  
b) Não ter sido advertida, expulsa ou suspensa de qualquer Bethel, a qualquer época;  
c) Preencher Petição de Filiação ao Grande Bethel;  
d) Fazer uma síntese de sua trajetória na Ordem, indicando a data da iniciação, local, Bethel de origem e cargos 

ocupados;  
e) Cópia da carteira de identidade;  
f) 02 fotos 3x4;  
g) Indicar meios de comunicação, como telefone, celular, endereços, e-mail;  
h) Pagar a taxa de filiação no valor correspondente a 10% do salário mínimo vigente. 

 
 
A taxa de Filiação deverá ser depositada até o 
dia 05/11/2018 na conta: 

 
Banco do Brasil 
Agência: 190-2 

Poupança: 80757-5 
Variação: 51 

Alyne M. A. V. P. Soares 
CPF: 099.779.226-40 

Toda a documentação, juntamente com o comprovante de 
depósito da taxa, deverá ser enviada por e-mail e postada por 
SEDEX, impreterivelmente até o dia 05/11/2018. 
 

Tia Alyne Maria Aparecida Veloso Pereira Soares 
Guardiã do Grande Bethel de Minas Gerais 

alyne_veloso@hotmail.com 
Rua Juca Mandú, nº 262, Centro. 

Patos de Minas/MG – CEP 38700-070. 



GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 
FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 

 
 

PARAMENTO OFICIAL DO GRANDE BETHEL DE MG 
 

Todas as Filhas do Grande Bethel de Minas Gerais usam túnicas que seguem os mesmos modelos do paramento 
oficial, porém na cor bege. Conforme dispõe nosso Manual de Regras e Regulamentos: 

 
ARTIGO XI 

PARAMENTOS 
 

Seção 1. Paramentos 
a) Túnicas, capas e coroas serão usados pela Honorável Rainha e Princesas. 
b) Todas oficiais do Grande Bethel vestirão uma túnica bege, cordão bege, meias finas bege e sapatilha bege. 

 
O membro de maioridade que for aceito como membro do Grande Bethel deverá providenciar a CONFECÇÃO 
DO PARAMENTO E ESTAR DEVIDAMENTE PARAMENTADA NO DIA DE SUA FILIAÇÃO (01/12), uma vez 
que a cerimônia de filiação ao Grande Bethel tem caráter simbólico, sendo a filha admitida como membro com a 
aprovação de sua documentação pela Guardiã do Grande Bethel. 
 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PARAMENTO OFICIAL 
 

� Túnica bege a sete centímetros e meio (7,5cm = 3”) do chão, quando amarrado.  

� Bainha com barra de dez centímetros (10 cm = 4”).  

� Cordão bege costurado ao longo da gola sete centímetros e meio (7,5 cm = 3”) da gola até a costura 
onde está o cordão.  

� Um espaço de quinze centímetros (15cm = 6”) no centro da gola na frente. A costura da manga deve ser 
de quinze centímetros (15cm = 6”).  

� Cordão de São Francisco bege com pingentes na mesma cor;  

� Anágua bege de dez (10) a quinze (15) centímetros do chão.  

� Meia calça ou ¾ na cor bege (LUPO - Tonalidade Champagne Paris)  

� Sapatilha inteira bege sem estampa.  

� Fita no cabelo, na cor bege e azul royal.  

 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
 
 
 

______________________________________ 
Letícia de Oliveira Praxedes 

Honorável Rainha do Grande Bethel 
praxedesleticia@gmail.com 

(31)98808-8561 
 
 
 

 ______________________________________         ______________________________________ 
Alyne Maria Aparecida Veloso Pereira Soares                   Daniel Henrique Soares 
     Guardiã do Grande Bethel                 Guardião Associado do Grande Bethel 
  alyne_veloso@hotmail.com           danielhsoares@yahoo.com.br 
         (34)99130-7293           (34)99178-2955 
 



GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 
FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL 

 
 

FICHA DE CONCORDÂNCIA E CIÊNCIA DAS ATIVIDADES DO GRANDE BETHEL DE MG 
 

Ao enviar a ficha para pleitear sua filiação ao Grande Bethel de MG o membro de maioridade deverá estar ciente 
de que:  
 

• As reuniões do Grande Bethel de MG ocorrem a cada 03 (três) meses, em Belo Horizonte/MG. Os custos 
de deslocamento ocorrem por parte de cada membro.  

• Normalmente, temos uma reunião ritualística que se inicia as 09hs da manhã e no período da tarde 
seguimos com uma reunião administrativa.  

• O membro deverá estar disponível para atividades do Grande Bethel até as 18h.  

• As duas reuniões são obrigatórias a todos os membros do Grande Bethel e, no caso de não 
comparecimento, as duas necessitam de justificativas.  

• Temos apenas 05 (cinco) reuniões ao ano – sendo 04 (quatro) reuniões regulares e 01 (uma) na Grande 
Sessão Anual – e portanto, NECESSITAMOS da presença de todos, em todas as reuniões. Entendemos que não é 
interessante para o GB mantermos um grande número de filhas ativas, que não comparecem as nossas 
reuniões, mas sim termos todos os membros comprometidos e atuantes para o bem e desenvolvimento das 
Filhas de Jó Internacional em toda Minas Gerais.  

• As justificativas de faltas deverão ser encaminhadas, anexado o documento oficial comprobatório da 
justificativa de falta, a secretária do Grande Bethel, com cópia para a Guardiã do Grande Bethel em até 10 dias 
corridos após a reunião. Após esse período, as justificativas não serão mais aceitas.  

• Os Guardiões do Grande Bethel tem um prazo de 10 (dez) dias para aceitarem ou não as justificativas 
enviadas.  

• O membro do Grande Bethel que tiver 2 (duas) faltas não justificadas ou 2 (duas) faltas não aceitas pelos 
Guardiões do Grande Bethel durante a gestão, será automaticamente desligado no final da gestão. O membro 
de maioridade receberá um comunicado por escrito sobre seu desligamento, que será assinado pela Guardiã 
do Grande Bethel, e uma cópia do mesmo será encaminhada ao Bethel de origem no membro por ocasião de 
sua filiação.  

 
Ao assinar essa ficha, o membro de maioridade declara estar ciente e concordar que justificativas de faltas 
evasivas/inespecíficas, sem o anexo da documentação comprobatória que justifique a falta não serão aceitas 
pelos Guardiões do Grande Bethel, considerando que o Grande Bethel de MG se reúne apenas 05 (cinco) vezes 
ao ano e é de suma importância a presença de todas.  
 
 
 

_________________________________, _______ de ______________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Membro de Maioridade 
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Petição para a Filiação 
 

Fui informada das diretrizes do Grande Bethel MG e, respeitosamente solicito associação por filiação. Eu tornei-me 

membro das Filhas de Jó Internacional no Bethel ____________________________________________ n°________ 

localizado em _____________________________, no dia ____/____/______, tive meu certificado de proficiência 

concedido no dia ____/____/______ e completei maioridade no dia ____/____/_____ (data do aniversário de 20 

anos), estando ativa no Bethel _______________________________________________ n°________ localizado em 

___________________________________.  

 

Em minha petição original eu declarei elegibilidade para associação nas Filhas de Jó Internacional porque:  

1) Sou ou era na época _________________________ de _____________________________________________, 

que é/era um maçom regular na loja _______________________________________________________ n°_____, 

localizada em ______________________________________ ou que esteve regular até seu falecimento, ou assim 

relacionada com sua esposa ou viúva.  

2) Eu fui apadrinhada por _________________________________________________, um Membro de Maioridade 

do Bethel ___________________________________ n°_____ localizada em _______________________________ e 

_________________________________________________________________ um mestre maçom regular na loja 

_________________________________________ n°_____ localizada em _________________________________, 

porque após diligente e exaustiva procura, não pôde ser verificado parentesco maçônico para minha Petição.  

 

Nome Completo:________________________________________________________________________________  

Nome do Pai:___________________________________________________________________________________  

Nome da Mãe:__________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento: ____/____/______ CPF: _____________________ RG: ______________________  

Endereço Residencial:____________________________________________________ n°:________ Complemento: 

___________________ Bairro: ___________________________ Cidade: _____________________ Estado: _____ 

CEP: __________________  

Fone: (____) ______________ Cel: (____) ______________ E-mail: _________________________________  

 

Tamanho de Camiseta: _________  

 

Nome da Honorável Rainha do Bethel: __________________________________________________________  

Nome da Guardiã do Bethel: __________________________________________________________________  

Nome do Guardião Associado do Bethel: ________________________________________________________  

Contato da Guardiã - Cel: (____) ___________________ E-mail: ____________________________________  

 

 

 

        ________________________________    __________________________________  

                 Candidata            Pai/Mãe/ Responsável  

 

 

  ___________________________   ___________________________       __________________________  

             Guardiã do Bethel      Guardião Associado do Bethel         Honorável Rainha do Bethel  

 

 

(Anexar Carta com sua trajetória e cargos ocupados dentro do Bethel, escrita por você, e a resposta da seguinte 

pergunta: “Por que você quer se filiar ao Grande Bethel de Minas Gerais?”). 


