
 
 

 

 

 

Caxambu (MG), 28 de julho de 2019 

 

Aos Conselhos Guardiões de Minas Gerais, 

 

Conforme nossa Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional 

POP CGB 2: 

Seção 1. Nomeação 
(a) Imediatamente após a instalação dos membros do CGB, estes 

podem nomear comitês de adultos. Estes comitês podem 
possuir as mesmas designações listadas em E-CGB Artigo III, 
as quais não tenham sido atribuídas a um membro Associado 
do CGB. O título de "Presidente" deve ser usado no lugar de 
"Promotor(a)" ou "Diretor(a)". Tais nomeações devem ser 
informadas à Suprema Guardiã e à(ao) Suprema(o) 
Deputada(o) para Bethéis subordinados ao Supremo ou para a 
Grande Guardiã para Bethéis subordinados a um GCG e 
reconhecidas antes da nomeação ser efetivada. 

Seção 2. Elegibilidade 
(a) Aqueles elegíveis para nomeação como membros de 
comitês de um CGB devem possuir as mesmas qualificações 
necessárias para nomeação para um CGB. Os nomeados para 
trabalhar com as FJI nos EUA, Canada e Austrália devem 
constar na lista atual de AVCs fornecida pelo(a) Gerente 
Executivo(a). 

 

Dessa forma, solicito às Guardiãs de Bethel que realizem a nomeação 

dos Presidentes de Comitê para o seu Bethel, esses comitês poderão ser 

preenchidos por todos os adultos que estejam dispostos a trabalhar em prol 

das Filhas de Jó e que possua a elegibilidade prevista na Constituição. 

Ressalto que essa nomeação deverá ser aprovada pelos membros do 

Conselho Guardião do seu Bethel e enviada por email, pela Guardiã do 

Bethel, à grandeguardia.mg@gmail.com com os nomes completos dos 

adultos e os nomes dos comitês, para aprovação e nomeação por ofício. 

Os Presidente de Comitê não são instalados, apenas recebem o ofício 

de nomeação e já podem executar os deveres de seus cargos, conforme 

previsto na Constituição e Estatuto das Filhas de Jó, ARTIGO III, DEVERES 

DOS MEMBROS ASSOCIADOS. 

Favor observar as instruções abaixo para realizar a nomeação dos 

Presidentes de Comitê do seu Bethel. 
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OBSERVAÇÕES: 

 Não poderá existir um Presidente para um cargo que já esteja 

nomeado como Membro Associado do CGB, podendo ser 

nomeados os seguintes cargos: 

o PRESIDENTE DE SOCIABILIDADE; 

o PRESIDENTE DE PARAMENTOS; 

o PRESIDENTE DE FINANÇAS; 

o PRESIDENTE DE ÉPOCAS; 

o PRESIDENTE DE MÚSICAS; 

o PRESIDENTE DE HOSPITALIDADE; 

o PRESIDENTE DO TIME DE COMPETIÇÃO; 

o PRESIDENTE DE ATIVIDADES JUVENIS; 

o PRESIDENTE DE BOA VONTADE; 

o PRESIDENTE DE RELAÇÕES FRATERNAIS; 

o PRESIDENTE APICULTOR(A) DE BETHEL; 

 É obrigatória a nomeação de uma Presidente Apicultora de 

Bethel para os Bethéis que tenham uma Colmeia das 

Abelhinhas;  

 Se o seu Bethel não realizou nomeação de uma Diretora de 

Épocas como Membro Associado ou Executivo do CGB, por 

favor, nomeie um adulto para preencher o comitê como 

PRESIDENTE DE ÉPOCAS, uma vez que o único ritual que 

pode ficar aberto durante uma reunião ritualística é o da Diretora 

de Épocas que deverá servir como ponto para as filhas ou ela 

deverá designar uma das filhas para servir de ponto durante as 

reuniões; 

 Se o seu Bethel não realizou nomeação de uma Zeladora de 

Paramentos como Membro Associado, por favor, nomeie um 

adulto para preencher o comitê como PRESIDENTE DE 

PARAMENTOS, uma vez que ela é a responsável pelo cuidado 

das vestes das filhas e toda a parafernália do Bethel. 

Contamos com a compreensão de todos e, qualquer dúvida, estou 

sempre a disposição. 

 

 

Larissa Nogueira Domingues 

 


