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OFÍCIO 01-2017 

 

São João del Rei, 28 de Julho de 2017. 

 

Prezados Guardiões de Bethel e Honoráveis Rainhas, 

 

   O Grande Conselho de Minas Gerais sempre está preocupado com o bem 

estar de todos Betheis, e também se seguem as Leis e Regulamentos das Filhas de Jó. 

   Sabemos que um dos primeiros passos de uma gestão é formular um 

calendário, onde vocês não somente organizarão os eventos que gostariam de colocar em 

prática durante os próximos seis meses, como, também, seguirão a constituição no que diz 

respeito à “eventos obrigatórios“. 

  Solicitamos que se atentem ao que é obrigatório em nossa Ordem: 

 - Duas reuniões ritualísticas por mês (É obrigatório que tenha duas por mês. Se 

for realizar uma cerimônia pública, esta não substituirá nenhuma reunião fechada. 

Será uma reunião a mais.) Estatuto – Bethel - ARTIGO XVI REUNIÕES Seção 1 – 

Regulares (a) 

 - Instalação das Oficiais em Dezembro (Muitos Betheis já constam em seus 

calendários a Instalação em Janeiro, quando deveria ser marcada para 

DEZEMBRO. A dispensa especial para realizar em outro mês é um recurso, quando 

seu Bethel realmente não conseguir realizar a Posse no mês exigido. O mês de 

JANEIRO não pode ser usado como regra.) POP 21.4 ARTIGO VIII – INSTALAÇÃO 

Seção 1.(a) 

 - Eleição em Novembro (Alguns Betheis marcaram a eleição das Oficiais para 

Junho. De acordo com a Constituição, a eleição das oficiais acontece na segunda 

reunião dos meses de Maio e Novembro.) POP-BETHEL-4 ELEIÇÃO Seção 1 (a) 

 - Culto (Todos Betheis devem realizar uma vez por gestão um Culto, independente 

de qual religião seja) – POP -Bethel – Seção 3, Itens Gerais (c) 

 - Betheis UD não podem fazer Instalação das Oficiais (Nenhum Bethel UD deve 

realizar Posse, somente após entrega da Carta Constitutiva) POP-BETHEL 9 

Nomeação das Oficiais do Bethel (b) 

  Solicitamos aos Betheis com divergências em seus calendários que reajustem 

para que cada dia mais possamos ter uma Ordem uniforme em nosso Estado, sempre 

seguindo o que rege nossa Constituição.  
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   Aguardamos o envio do calendário ao GCG até dia 10 de Agosto do corrente 

ano, para o e-mail grandeguardia.mg@gmail.com. O GCG disponibiliza a Constituição 

traduzida em nosso site. Acesse em filhasdejomg.com.  

   Contamos com a compreensão de todos, e nos colocamos à disposição para 

quaisquer dúvidas. 

 

Com carinho, 

Áurea Regina B. de Paula 

Grande Guardiã do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais 2017/2018 

mailto:grandeguardia.mg@gmail.com

