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Livros Obrigatórios do Bethel 

 
Assim como o paramento oficial, o Bethel tem a obrigação de apresentar 

alguns livros para sua instituição, estes são importantes porque facilitam a 
organização de cada Bethel.  

Nosso Ritual e a Bíblia são sem dúvidas os primeiros livros em que 
pensamos e são essenciais para que tenhamos uma Reunião Ritualística. Além 
destes é também imprescindível a presença de no mínimo duas (2) cópias da 
Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional (FJI) no Bethel, além de 
uma segunda Bíblia para deixar na antessala. 

É também obrigatório o Livro de Chamadas/Atas, Livro de Atas do 
Conselho Guardião do Bethel (CGB), Livro de Registro de Presença e Livro de 
Registro Financeiro que organizam toda a secretaria das reuniões do Bethel e 
do CGB, e todas as finanças do Bethel, assim como o Livro de Registro 
Permanente que é responsável por arquivar o nome de todas as Filhas que 
fizeram ou ainda fazem parte do Bethel. Para auxiliar nos trabalhos se faz 
necessário obter o ritual musical, o cartão de músicas e as lições de 
proficiência. 

De acordo com a Instrução Suplementar número 16 (IS 16) da Constituição 
das FJI, é direito dos Bethéis subordinados ao Supremo receberem 
gratuitamente: 

• 1 Constituição e Estatuto das FJI; 
• 1 Livro de Chamada/Atas; 
• 1 Livro de Atas – CGB; 
• 1 Livro de Registro Permanente. 

E os demais itens devem ser obtidos por doação ou aquisição. 
No Artigo II, Seção 1 do Estatuto do CGB mostra que é dever da Guardiã 

do Bethel certificar-se que este possui pelo menos duas (2) cópias da 
Constituição e Estatuto das FJI devidamente atualizadas. A Seção 2 deste 
mesmo Artigo mostra que um dos deveres do Guardião Associado do Bethel é 
certificar-se que os Livros do Bethel sejam auditados no final de cada gestão. 
Por fim, os deveres das Guardiãs Secretária e Tesoureira de verificar se é 
mantido o registro apropriado das receitas e contas do Bethel e se os livros são 
fechados e disponibilizados ao Guardião Associado do Bethel conforme 
descritos no Artigo em questão. 
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