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Constituição – GCG – Minas Gerais 
 

 
ARTIGO I 

NOME 
 

Seção 1 
(a) O nome desta organização é Grande Conselho Guardião de Minas Gerais da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó. 
 
 

ARTIGO III 
AUTORIDADE 

 
Seção 1 

(a) Este Grande Conslho Guardião opera sob a autoridade de uma Carta Constitutiva 
concedida pelo Supremo Conselho Guardião, datada de 08 de Abril de 2000. A 
Jurisdição deste Grande Conselho deve ser limitada ao Estado de Minas Gerais. 
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Constituição – GCG – Minas Gerais 
 

ARTIGO XII 
REUNIÕES 

 
Seção 1 

(a) O Grande Conselho Guardião deve se encontrar no mês de Julho em horário designado 
pela Grande Guardiã. A Grande Guardiã deve notificar todos os Bethéis sobre a data e 
horário da Reunião Anual no mês de maio. 

 
(b) O quorum mínimo para realização dos trabalhos do Grande Conselho Guardião deve 

consistir de cinco (5) membros votantes representantes de cinco (5) diferentes Bethéis. 
 

 
(c) As reuniões extraordinárias do Grande Conselho Guardião Executivo podem ser 

chamadas pela Grande Guardiã ou por pelo menos seis (6) membros do Grande 
Conselho Guardião Executivo. Todos os membros do Grande Conselho Guardião 
Executivo e aqueles cuja presença seja considerada necessária devem ser avisados, 
sempre que possível, por escrito e com pelo menos dez (10) dias de antecedência da 
referida reunião. 
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Estatuto – GCG – Minas Gerais 
 

ARTIGO IV 
COMITÊS 

 
Seção 3.  Nomeação 

(a) Os membros de todos os comitês devem ser nomeados pela Grande Guardiã antes do 
encerramento da Grande Sessão Annual. 

 
Seção 4.  Comitês 
 (a) Comitê do Grande Bethel 

 1.  Supervisionar a escolha das oficiais nomeadas do Grande Bethel. 
 2.  Supervisionar a instalação das Oficiais do Grande Bethel e outras atividades. 
 3. Prover à Grande Guardiã, Grande Guardião Associado e Grande Secretária uma lista 

com nome e endereço de todas s oficiais e membros do Grande Bethel. 
 4.  Assegurar que as capas e Coroas estejam sempre em bom estado. 

 (b)  Comitê do Concurso de Miss Filha de Jó 
 1.  A Responsabilidade deste comitê inclui a administração e promoção do Concurso de 

Miss Filha de Jó de Minas Gerais. 
(c)  Comitê do Grau de Púrpura Real 
 1.  O Comitê deve consistir de cinco (5) membros. 
 2.  A responsabilidade deste comitê é receber recomendações dos Membros Executivos 

de Conselho Guardião de Bethel. 
 3.  Determinar aquelas que receberão esta condecoração de acordo com as Regras e 

Regulamentos para o Grau. 
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  R & R – Grande Bethel 
 

REGRAS E REGULAMENTOS 
GRANDE BETHEL DE MINAS GERAIS 

ORDEM INTERNACIONAL DAS FILHAS DE JÓ 
 

ARTIGO I 
NOME 

Seção 1 
 (a) O nome desta organização deve ser Grande Bethel do Estado de Minas Gerais, da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó. 
 

ARTIGO II 
OBJETIVO 

Seção 1 
(a) O Objetivo deste Grande Bethel deve ser a união de todos os Membros das Filhas de Jó 

para preservar os princípios e Ideais da Ordem Internacional das Filhas de Jó, 
promovendo o interesse em seu bem estar e desenvolvimento, unindo esforços e 
influências de seus membros. 

(b) Visitar os Bethéis do Estado dando um exemplo do trabalho ritualístico com autorização 
da Guardiã do Grande Bethel ou da Grande Guardiã. 

 (c) Ajudar na instituição de novos Bethéis no Estado. 
 (d) Exercer as demais funções solicitadas pelo Conselho Guardião do Grande Bethel. 
 

ARTIGO III 
FILIAÇÃO 

 
Seção 1 

(a) Todos os membros interessados podem se filiar o Grande Bethel, com a indicação do 
Conselho Guardião de seus Bethéis. 

(b) Uma carta de recomendação deve ser escrita pelo Conselho Guardião do Bethel, com 
todos os detalhes da Filha, e deve ser enviada à Guardiã do Grande Bethel solicitando 
que a Filha seja um membro do Grande Bethel. 

 (b) A Filha deve escrever uma carta dizendo tudo o que ela já fez pela Ordem. 
 

ARTIGO V 
REUNIÕES 

 
Seção 1.  Reuniões 

(a) O Grande Bethel deve ter reuniões trimestrais conforme definido pela Guardiã do 
Grande Bethel, Guardião Associado do Grande Bethel e pela Grande Guardiã. 

 
Seção 2.  Instalação 
 (a) A Instalação das oficiais do Grande Bethel acontecerá durante a Grande Sessão Anual do 

Grande Conselho Guardião. 
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R & R – Grande Bethel 
Seção 3. Ausência 

(a) Uma official do Grande Bethel deve providenciar documentação para suas ausências. 
(b) Suas ausências serão justificadas na próxima reunião do Grande Bethel. 
(c) Ela perderá seu cargo se tiver duas (2) ausências não justificadas. 

 
ARTIGO VI 
OFICIAIS 

Seção 1. Oficiais 
 (a) Deverá ter dezenove (19) oficiais do Grande Bethel, tendo os mesmos títulos dos cargos 

oficiais de um Bethel, seguidos por “do Grande Bethel”. 
 

ARTIGO VII 
ELEGIBILIDADE E RESTRIÇÕES 

 
Seção 1. Elegibilidade para ser uma Oficial 
 (a) Deve consistir de Membros de Maioridade. Não devem ter mais do que vinte e cinco (25) 

anos. 
 (b) Deve ter passado satisfatoriamente pelo exame de proficiência. 
 (c) Deve ter sido recomendada pelos membros do Conselho Guardião do Bethel 
 (d) Deve ter frequência regular em seu Bethel. 
 

ARTIGO VIII 
SELEÇÃO DAS OFICIAIS 

 
 Seção 1. Oficiais Eletivas 

(a) As quarto (4) Oficiais eletivas devem ser: Honorável Rainha, 1ª. Princesa, 2ª. 
Princesa e Guia, que sejam membros do Grande Bethel. Devem ser eleitas por 
maioria de votos. 

 Seção 2.  Oficiais Nomeadas 
  (a) As demais oficiais devem ser nomeadas pela Honorável Rainha, 1ª. Princesa, 2ª. 

Princesa e Guia, e pela Guardiã do Grande Bethel. 
 

ARTIGO IX 
FINANÇAS 

 
Seção 1.   Taxas 

(a) A Taxa deve ser a Taxa de Filiação das Filhas de Jó (10% do salário mínimo) 
 

 
ARTIGO X 

DEVERES DAS OFICIAIS DO GRANDE BETHEL 
 
Seção 1.  Honorável Rainha do Grande Bethel 

(a) Presidir durante a eleição das oficais do Grande Bethel. 
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R & R – Grande Bethel 
 

(b) Servir como Oficial Instaladora para as novas oficiais eleitas e nomeadas do Grande 
Bethel. 

 (c) Apresentar um relatório sobre o seu ano.  
 (d) Apresentar um relatório sobre todo dinheiro recebido. 
 (e) Manter a Guardiã do Grande Bethel, o Guardião Associado do Grande Bethel e a Grande 

Guardiã informados sobre todos os convites recebidos e visitações. 
 (f) Desempenhar todas as tarefas solicitadas pela Grande Guardiã. 
 

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 e meias finas 

bege. 
 (c) Todas as oficiais do Grande Bethel vestirão o paramento oficial do Grande Bethel 

quando visitarem um Bethel em que a Guardiã do Grande Bethel tenha autorizado. 
 

ARTIGO XII 
EMENDAS 

 
Seção 1 

(a) Alterações ao Estatuto Social do Grande Bethel devem ser aprovadas pelo Grande 
Conselho Guardião. 

 
(b) Alterações sugeridas por um membro do Grande Bethel serão enviadas à Guardiã do 

Grande Bethel, que enviará ao Grande Conselho Guardião. 
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R & R Concurso 
 
 

REGRAS E REGULAMENTOS 
CONCURSO DE MISS FILHA DE JÓ ESTADUAL 

 
ARTIGO I 
TÍTULO 

 
Seção 1. 

(a) A Filha selecionada será conhecida como Miss Filha de Jó de Minas Gerais 
 

ARTIGO II 
OBJETIVO 

 
Seção 1. 
 (a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais é uma representante de Minas Gerais com a 

finalidade de promover o interesse, bem estar e crescimento da Ordem, trazendo as 
Filhas de todo o Estado em um relacionamento mais próximo entre si, e com o Grande 
Conselho Guardião de Minas Gerais; e servir como uma emissária de relações públicas 
para a família Maçônica e ao público em Geral 

 
ARTIGO III 

SUPERVISÃO 
 

Seção 1. 
(a) Quando viajar, ela deve estar acompanhada por um (1) de seus pais ou acompanhante 

que ficará a cargo de seus cuidados. 
(b) Uma programação dos seus planos de viagem deve ser enviada ao Comitê do Concurso e 

à Grande Guardiã. 
 

ARTIGO IV 
QUALIFICAÇÕES 

 
Seção 1. 

(a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais deve ser uma menina que tenha conhecimento sobre 
a Ordem, dignidade, equilíbrio, charme e uma boa personalidade. Ela deve saber falar 
em público. 

(b) Se ela competir no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional, sera útil que fale Inglês. 
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R & R Concurso 
 

ARTIGO V 
ELEGIBILIDADE 

Seção 1. Concorrente 
 (a)  A Filha deve ser: 
  1.  Um membro em dia com seu Bethel. 
  2.  Ter no mínimo dezesseis (16) anos. 
  3.  Ter menos de vinte (20) anos na data do Concurso. 
 

ARTIGO VI 
SELEÇÃO 

 
Seção 1.  Geral 

(a) O Concurso acontecerá durante a Grande Sessão Anual do GCG de Minas Gerais. 
(b) A administração, produção e direção do Concurso é de responsabilidade do Comitê do 

Concurso Estadual de Miss Filha de Jó. 
(c) Os Juízes do concurso serão designados de acordo com cada um dos requisitos listados 

abaixo. 
(d) A pontuação para todas as categorias de julgamento deve ser cumulativa. 
(e) No caso de empate, o mesmo será quebrado referindo-se a pontuação combinada do teste 

escrito e oral. A Filha que tiver o maior número de pontos desta combinação será a 
vencedora. 

 
Seção 2.  Requisitos para julgamento 
 (a) Teste escrito 

 1.  O teste consistirá de um exame escrito baseado nos conhecimentos gerais da 
Constituição e Ritual da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 

 (b) Citação do Ritual (Oral)  
 1.  O teste oral se dará com a túnica e todos os paramentos. 
 2.  A Filha irá recitar a leitura da Mensageira na iniciação, seleicionada pelo Comitê do 

Concurso. O julgamento será na precisão e apresentação. 
 3.  A túnica e o cordão branco e outros paramentos oficiais serão inspecionados em 

conformidade com as Regras e Regulamentos. 
 (c)  Entrevista 
 1.  Todas as candidatas, uma por uma, terão cinco (5) minutos de entrevista particular 

com o corpo de Jurados. 
 2. Os Juízes receberão uma folha de cada candidata com informações de idade, 

educação, formação, interesses, ambições e conquistas nas Filhas de Jó. 
 3.  A Filha será julgada pela sua personalidade, oratória e bem estar. 

 (d)  Aparência 
1.  As roupas devem ser simples. 
2.  Os juízes irão considerar tudo o que tiverem sobre as candidatas. 
3.  As semifinais serão julgadas não somente pelas respostas dadas pelas candidatas às 
questões, mas também pela aparência que as candidatas têm. 
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R & R Concurso 
 

ARTIGO VII 
SUCESSÃO 

 
Seção 1. 

(a) Se a Miss Filha de Jó de Minas Gerais não puder completar sua gestão, então a segunda 
colocada se tornará a Miss Filha de Jó de Minas Gerais. Se esta não puder aceitar, a 
seleção será feita em sucessão da próxima colocada. 

(b) Quando a Miss Filha de Jó de Minas Gerais passa o seu título ela deve devolver todos os 
fundos despendidos para uso promocional às pessoas que doaram tal dinheiro. 

(c) Se a Miss Filha de Jó de Minas Gerais se casa enquanto cumpre a sua gestão ela perderá 
o seu título de Miss Filha de Jó. 
 

ARTIGO VIII 
DEVERES DA MISS FILHA DE JÓ DE MINAS GERAIS 

Seção 1. 
 (a)  A Miss Filha de Jó de Minas Gerais deve: 

1.  Sempre que possível visitar os Bethéis e outras atividades relativas às Filhas de Jó 
para promover o bem da Ordem. 

2.  Mostrar os ideais das Filhas de Jó nos eventos maçônicos e outros em que o Grande 
Conselho solicitar. 

3.  Enviar à Grande Guardiã e ao Presidente da Comissão organizadora do Concurso de 
Miss Filha de Jó todo o itinerário que irá fazer. 

4.  Fazer um relatório ao final de sua gestão mostrando tudo o que foi gasto durante suas 
viagens. Uma cópia do relatório deve ser enviada ao Presidente do Comitê 
Organizador do Concurso. 

 
ARTIGO IX 
FINANÇAS 

 
Seção 1.  Recebimentos  
 (a) A Taxa de Inscrição será determinada pelo Comitê Organizador do Concurso. 
 (b) Os Fundos das taxas de inscrição e as doações que serão recebidas durante a Sessão 

Anual serão enviados à Grande Secretária. 
 (c) Quaisquer fundos não utilizados durante o evento serão usados durante o ano. 
 
Seção 2.  Despesas 

(a) Todas as despesas serão pagas pelo GCG usando as taxas e contribuições. 
(b) O total de despesas não pode ser maior que os fundos. 
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R & R Concurso 
 

ARTIGO X 
COMITÊ ORGANIZADOR DO CONCURSO DE 

MISS FILHA DE JÓ DE MINAS GERAIS 
 

Seção 1.  Deveres 
(a) Preparar e enviar os formulários de informações sobre o concurso para todos os Bethéis.  
(b) Enviar um questionário perguntando sobre as informações pessoais das candidatas. 
(c) Decidir sobre o número de concorrentes semifinalistas baseado no número de participantes. 
(d) Preparar as questões para perguntar às candidatas. 
(e) Selecionar cinco (5) juízes dos quais dois (2) serão Past Grande Guardiãs ou Past Grande 

Guardiões Associados. Evitar juízes que tenham Filhas participando do concurso. Estes 
juízes irão fazer as entrevistas pessoais e Apresentação em público. 

(f) Selecionar cinco (5) juízes para a apresentação oral do Ritual. A Escolha dos juízes devem 
seguir as mesmas regras descritas em (e). 
(g) Ter um Mestre ou Mestra de Cerimônias para a Competição. 
(h) Determinar a taxa de inscrição, mas o Concurso deve ser auto-sustentável. 
(i) Ter identificação para as participantes. 
(j) Providenciar faixa, coroa e flores para a nova Miss Filha de Jó de Minas Gerais. 
(k) Ter um presente especial para as semifinalistas. 
(l) Ter uma faixa e Flores para a nova Miss Simpatia. 
(m) Ter uma jóia para a Filha que está deixando o posto de Miss Filha de Jó de Minas Gerais. 
(n) Ter um lanche para cada juiz, Mestre ou Mestra de cerimônias, Miss Filha de Jó de Minas 

Gerais e Comitê do Concurso.  
(o) Ter um presente simples para cada participante. 
(p) Ter certeza que a capa e coroa estão em bom estado. 
(q) Ter certeza de que todo o dinheiro é retornado ao GCG. 

 
 

ARTIGO XI 
MISS SIMPATIA 

 
Seção 1.  Seleção 
 (a) A Miss Simpatia será selecionada pelas participantes do Concurso. 

(b) A Miss Simpatia será escolhida por voto secreto e o Comitê Organizador irá 
supervisionar. 

 (c) Se a Miss Simpatia selecionada for a Miss Filha de Jó de Minas Gerais, então a segunda 
colocada se tornará a Miss Simpatia. 
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R & R Púrpura Real 
 

REGRAS E REGULAMENTOS DE MINAS GERAIS 
GRAU DE PÚRPURA REAL 

ORDEM INTERNACIONAL DAS FILHAS DE JÓ 
 

ARTIGO I 
TÍTULO 

 
Seção 1. 
 (a) Um Membro de Maioridade que é escolhido a receber esta honra deve ser conhecido 

como recebedora do Grau de Púrpura Real. 
 

ARTIGO II 
OBJETIVO 

 
Seção 1. 

(a) O Grau de Púrpura Real é atribuído em reconhecimento ao excelente serviço e dedicação 
de um Membro de Maioridade à Ordem Internacional das Filhas de Jó. Destina-se a 
reconhecer um Membro de Maioridade que tenha se doado à Ordem em uma capacidade 
de serviço acima e além da chamada de normal: uma contribuidora notável para a 
Organização. 

ARTIGO III 
QUALIFICAÇÕES 

 
Seção 1. 
 (a) Ser nomeada para o Grau um Membro de Maioridade que tenha feito grandes 

contribuições para o bem da Ordem e/ou um Bethel específico. 
 (b) O trabalho como um Membro de Maioridade de Bethel não deve ser considerado na 

seleção 
 (c) O trabalho dedicado às outras organizações Maçônicas e à comunidade sertã apenas 

material de apoio; o critério específico refere-se a notáveis serviços prestados à Ordem. 
 

ARTIGO IV 
ELIGIBILIDADE 

 
Seção 1 
 (a) A indicada deve ser um Membro de Maioridade da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 
 (b) No momento da indicação ela deve ter pelo menos vinte e cinco (25) anos de idade 
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R & R Púrpura Real 
 

ARTIGO V 
INDICAÇÃO E SELEÇÃO 

 
Seção1. Indicação 

(a) A indicação deve ser feita pelos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel 
sem o conhecimento da indicada. 

(b) A indicação deve incluir exemplos específicos de serviços notáveis à Ordem. Juntamente 
com a indicação, devem ser submetidas recomendações de quatro (4) adultos, que não 
sejam parentes da indicada, que tenham conhecimento em primeira mão de sua 
contribuição à Ordem.  

 (c) Indicadas que tenham estado com o Bethel por menos de quatro (4) anos requerem 
recomendações adicionais de seu Bethel e/ou Jurisdição anterior. 

 (d) A indicação pode ser feita pelo Bethel de origem da indicada ou por um Bethel para o 
qual ela tenha contribuído com serviços notáveis que a façam merecer a indicação. 

 (e) A indicação completa e os formulários de recomendação devem ser enviados para o (a) 
Presidente do Comitê até 15 de Abril. 

 
Seção 2.  Seleção 

(a) Os membros do Comitê devem revisar a indicação e as recomendações. A maioria será 
necessária para aprovar (ou rejeitar) a indicação. A decisão do Comitê será final. 
(b) A detentora e o CGB que a indicou devem ser notificados de sua seleção em/ou antes do 
dia 15 de Maio pelo(a) Presidente do Comitê. 

 
 

ARTIGO VI 
CONFERÊNCIA DO GRAU 

 
Seção 1. 
 (a) A detentora deve comparecer à Sessão Anual do GCG para receber o Grau. 
 (b) Uma taxa correspondendo ao custo do medalhão deve ser paga pela família da detentora, 

por um Bethel ou por qualquer outra pessoa que queira contribuir. O pagamento deve 
ser feito à(o) Presidente do Comitê até 1º de Junho e então encomendado do Doc 
Morgan Inc. 

(c) O Comitê será responsável por providenciar para a detentora uma rosa e um certificado, 
e por gravar o nome dela, a data da cerimônia e a jurisdição da Sessão Anual do GCG 
no verso do medalhão. 
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R & R Púrpura Real 
 

ARTIGO VII 
COMITÊ DO GRAU DE PÚRPURA REAL 

 
Seção 1.  Membros 

(a) O Comitê do Grau de Púrpura Real é indicado pela Grande Guardiã (Estatuto, GGC, 
Art. IV, Sec. (c)). 

Seção 2.  Deveres do Comitê 
 (a) Os deveres deste comitê serão: 

1) Tornar público o Grau de Púrpura Real através da distribuição de informações aos 
Bethéis sobre o processo de indicação. 

2) Distribuir formulários de indicação quando requisitados. 
3) Receber indicações e recomendações dos Membros Executivos de Conselhos 

Guardiões de Bethel. 
4) Determinar a(s) detentora(s) do prêmio de acordo com a elegibilidade definida no 

Artigo III, IV e V. 
5) Fazer os preparativos para a conferência do grau na Sessão Anual do GCG. 
6) Manter um arquivo permanente, que o (a) Presidente deve entregar à(o) sua/seu 

sucessor(a). 
7) Destruir todas as indicações e recomendações após a determinação da(s) 

detentora(s). 
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