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Circular nº 02/ 2021-2022 GCG –SP 
 

São Paulo, 18 de janeiro de 2022. 
 
 

INSTALAÇÃO HÍBRIDA DAS OFICIAIS E CORAL 
 

– INSTRUÇÕES GERAIS – 
 

1. A instalação da primeira gestão de 2022 que não ocorreu em dezembro passado, deverá 
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de janeiro.  

2. Todos aqueles que estiverem participando presencialmente deverão, obrigatoriamente, seguir as 
diretrizes e autorizações conforme comunicado Nº 009/2022 sobre o ofício do Supremo Conselho 
Guardião;  

3. As Oficiais Instaladoras devem ser Past Honoráveis Rainhas ou Membros de Maioridade do próprio 
Bethel, é proibido o convite e presença de membros de outros Bethéis. Uma Oficial poderá executar 
mais de uma função/cargo. A Oficial Instaladora deve ser a Honorável Rainha que está entregando o 
cargo. Oficiais Instaladoras participando virtualmente podem ser membros de outros Bethéis, desde 
que sejam Past Honoráveis Rainhas ou Membros de Maioridade.  

4. A Bandeira do Brasil e a Bandeira das Filhas de Jó deverão ser posicionadas no oriente, nos lugares 
predefinidos no ritual, antes da Reunião, para não ser realizado a escolta.  

5. Marchas e linhas de marcha devem ser como as do atual Ritual das Filhas de Jó Internacional, mas 
podem sofrer QUALQUER ALTERAÇÃO se for para possibilitar o distanciamento entre as filhas.  

6. Todos os planos, disposições, e programas visando o DISTANCIAMENTO FÍSICO devem ter a 
aprovação dos membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel.  

7. Juramento, orações, e deveres das oficiais devem ser padrões e não podem ser modificados.  

8. A Bíblia deverá permanecer no Altar, escolta não será permitida.  

9. As formações para o Juramento são opcionais. Se feitas, elas devem ser ensaiadas e realizadas de 
forma que apresentem uma impressão favorável e que contribua com a dignidade da cerimônia, 
podendo ser realizada qualquer modificação buscando o distanciamento entre as filhas ou já iniciar 
a Reunião ocupando os cargos que serão instaladas.  

10. A Marcha de Encerramento e Formação de Encerramento são as únicas partes do trabalho do Ritual 
que podem ser feitas numa Instalação Aberta. Nenhuma outra parte do Ritual, Lições de Proficiência 
ou Honrarias devem ser feitas durante uma instalação aberta ou outra cerimônia aberta. As marchas, 
a marcha de encerramento e a formação podem ser omitidas se o espaço não possibilitar o 
distanciamento entre as filhas.  

11. Os Paramentos Oficiais devem ser usados, porém se os membros não têm acesso a eles e/ou se as 
restrições impedem de vestir a sua veste, os membros poderão usar outros trajes desde que 
aceitáveis, conforme determinado pelo Executivo do Bethel alteração já prevista na Constituição e 
Estatuto das FJI – 2021. 
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12. A capa e a coroa das princesas deverão ser investidos por membros de sua família, evitando qualquer 
contato entre as FDJ, e na ausência de um familiar a própria princesa deverá investir sua capa e coroa, 
que deverá estar previamente higienizada;  

13. A Oficial Instaladora deverá manter DISTANCIAMENTO FÍSICO da futura Honorável Rainha, não 
investindo nela a capa/coroa, que deverá ser higienizada enquanto as princesas estão sendo 
instaladas e entregue à um membro da família da filha para investir suas honrarias;  

14. Durante a Instalação das Oficiais do Bethel, a Oficial Instaladora não se ajoelha em qualquer 
momento nem participa da formação de encerramento.  

15. Os pais ou guardiões da Honorável Rainha recém instalada podem ser convidados ao Oriente para 
testemunhar a formação de encerramento, se aprovado pelos membros Executivos do CGB.  

16. A escolta das oficiais ao redor do Altar deverá ser eliminada.  

17. Nenhum presente deve ser dado durante a Instalação das Oficiais exceto se, com antecedência foi 
devidamente higienizado, o contato físico deverá ser evitado.  

18. A reunião virtual poderá ser realizada em plataforma que permita a transmissão AO VIVO da 
cerimônia e a interação com os demais convidados no espaço virtual e oficiais nomeadas que serão 
instaladas.  

19. A Guardiã do Bethel deverá se certificar que ao menos UM EQUIPAMENTO COM INTERNET seja 
utilizado para a transmissão AO VIVO e que toda a cerimônia esteja disponível para todos os 
membros no virtual. Também poderá ser transmitida via TELÃO aos presentes na reunião presencial, 
ou a Oficial Instaladora poderá ter equipamento próximo para visualizar os membros no virtual.  

 
Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, estamos à disposição dos Conselhos Guardiões de São Paulo. 
 
Com desejo de saúde e bênçãos, 
 

         

            
         ITAGIRA DE SENA PIRES                                           CARLOS CESAR FALCI DE CARVALHO 
            GRANDE GUARDIÃ                                                          GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
 

                                                           
                                                              ELISABETE DE OLIVEIRA SOTO 

                                                                        GRANDE SECRETÁRIA 
 
“Quem sabe, ensina.  

Quem ensina, aprende.  

Quem aprende, faz.  

E quem faz, nunca esquece”. 
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