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QUEM PODE ASSISTIR UMA REUNIÃO FECHADA DO 

BETHEL 

 

O trabalho ritualístico das Filhas de Jó Internacional é permitido somente aos seus 

membros, portanto é interessante conhecermos os requisitos para que uma pessoa possa 

participar de nossas reuniões. 

Na Cerimônia de Abertura (até o fim da apresentação da Bandeira do Bethel) e na 

Formação de Encerramento as portas estarão abertas e qualquer pessoa pode assistir à 

apresentação, as demais partes da cerimônia são confidenciais e para que uma pessoa possa 

assisti-la, ela deve preencher, de acordo com a constituição, os seguintes requisitos: 

Todo adulto deve estar devidamente juramentado, ter pelo menos vinte (20) anos de 

idade e ser: 

o Um Mestre Maçom regular (inclusive abaixo de 20 anos); 

o Esposa, filha, filha adotada por lei, filha de padrasto ou madrasta, neta, bisneta, 

mãe, avó, irmã, meio-irmã, filha de enteado (a), enteada de filho (a), sobrinha, 

sobrinha-neta, nora, enteada, cunhada, prima (em primeiro e segundo graus) 

ou viúva de um Mestre Maçom; 

o Membros de organizações que requerem relacionamento maçônico para a 

associação; 

o Past Guardiões de Bethel; 

o Membros de Maioridade das FJI; 

o Pais, avós, padrasto, madrasta ou guardiões de um membro do Bethel; 

o Mulher com menos de vinte (20) anos de idade que é membro de uma 

organização que requer relacionamento maçônico para associação, ou que, se 

casada, seja elegível para tal; 

o Marido de um Membro de Maioridade. 

De acordo com a Instrução Suplementar número 2 de nossa constituição, as palavras 

‘Mestre Maçom’ ou ‘Maçom’ devem ser entendidas como: “um homem que é um membro 

regular, ou que era membro regular no momento de sua morte, em uma Loja Regular operando 

sob a jurisdição de uma Obediência Maçônica que seja: 

a) reconhecida pela Obediência Maçônica do Estado, Província ou Território no qual as 

Filhas de Jó estiverem estabelecidas ou sendo promovidas, ou 

b) reconhecida pela Obediência Maçônica que reconhece a Obediência Maçônica do 

Estado, Província ou Território em que as Filhas de Jó foram estabelecidas ou estão sendo 

promovidas.”, na mesma Instrução temos ainda que: “REGULAR (na Maçonaria) é um termo 

técnico indicando que o Maçom não deve dinheiro à Loja; não está sob nenhuma acusação; não 

foi censurado, suspenso ou expulso; e, no caso de um Maçom desfiliado, que ele ainda é um 

membro da Fraternidade embora não pertença a nenhuma Loja Maçônica.”. 



 

A menos que o adulto presente seja um membro do Conselho Guardião do Bethel (CGB) 

ou um Membro de Maioridade do Bethel, ele não poderá debater as questões abordadas em 

uma reunião e seu comparecimento durante a cerimônia é um privilégio dado e que pode ser 

retirado pelos Membros Executivos do CGB. 
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