GRANDE CONSELHO GUARDIÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO 005/2020
04 DE JULHO DE 2020.

Ref. -

Férias/Recesso das Atividades das Filhas de Jó São Paulo em Julho de 2020

Prezados Tios e Filhas,
Como todos sabem, os meses de janeiro e julho correspondem às férias e recesso das atividades das
Filhas de Jó Internacional; porém, este ano, em razão do período de exceção em que nos encontramos
e, principalmente, considerando que as atividades presenciais da nossa Ordem estão suspensas desde o
mês de março passado e que a Constituição das FDJI também está suspensa para todos os fins até que
se restabeleça a segurança necessária para retomada da normalidade em nosso cotidiano e retorno dos
nossos trabalhos, COMUNICO:
- Fica a critério do Conselho Guardião de cada Bethel determinar ou não a fruição das férias e
estabelecer ou não o recesso de suas atividades virtuais no mês de julho de 2020.

Considerando que, como mencionado acima, as atividades presenciais das FDJI estão suspensas desde o
mês de março o que, sem sombra de dúvidas, pode ocasionar desmotivação, desinteresse ou até mesmo
afastamento das Filhas e também, considerando que esse período tem exigido de cada um de nós
incontáveis sacrifícios e um esforço enorme na superação das atuais contingências, sugiro que sejam
mantidas e até mesmo intensificadas neste mês as atividades recreativas dos Bethéis, tais como: jogos,
encontros temáticos, bingos, aulas de dança, de ginástica, de culinária, de artesanato, festas para os
aniversariantes do semestre, karokê, enfim, que sejam propostas atividades que divirtam e alegrem as
meninas e que os Tios participem delas também, pelos mesmos motivos e também para estreitamento
de laços, permitindo ainda que elas realizem apenas entre si uma ou outra recreação se assim o
desejarem (tipo festa do pijama). Também é um bom momento para uma palestra/atividade
motivacional, visitas entre Bethéis (as meninas se apresentam, falam das suas rotinas no Bethel, das
atividades que costumam desenvolver em cada gestão, etc).

Novamente rogo a todos que se preservem e se mantenham seguros, unidos na paciência, na fé e na
certeza de que dias melhores estão por vir! Para todos! Que Deus nos guie e nos dê guarnição!
“A melhor saída é seguir em frente!”
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