COMUNICADO 002/2021
15 DE ABRIL DE 2021.

Ref. - Atividades das Filhas de Jó Internacional em 2021 – Jurisdição de São Paulo –
Abril a Junho de 2021

Prezados Tios e Filhas,

Atendendo às instruções e determinações para o Brasil prolatadas pelo Supremo Conselho
Guardião das Filhas de Jó Internacional, o Grande Conselho Guardião de São Paulo DETERMINA e
COMUNICA que:
1) Permanecerão suspensas até o dia 30 de junho de 2021 todas as atividades presenciais das
Filhas de Jó Internacional em nosso Estado. Esta suspensão inclui, mas não se limita a:
reuniões do Bethel; reuniões do Conselho; atividades e/ou eventos para angariar fundos;
atividades sociais e/ou filantrópicas, inclusive drive thrus; competições, etc.
2) Enquanto permanecerem suspensas as atividades presenciais, todos os Bethéis devem dar
continuidade a seus trabalhos e reuniões, desenvolvendo-os virtualmente, conforme
procedimentos já estabelecidos, inclusive Reunião Anual e recomendação do Conselho
Guardião do Bethel por Tios e Filhas no mês de maio de 2021, cujas diretrizes em breve
serão enviadas a todos.
3) Mantêm-se inalteradas todas as demais resoluções anteriores.

Segue anexo Memorando enviado pelo Conselho de Curadores das Filhas de Jó Internacional, o
qual integra este Comunicado para todos os fins e efeitos.

Alda Maria Rodrigues de Araújo
Grande Guardiã
Grande Conselho Guardião de São Paulo
Filhas de Jó Internacional –
1920 – 2020

anos

“Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos; e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes
possuíra.” (Jó – 42.10)

31 de março de 2021.
Membros e Voluntários das Filhas de Jó do Brasil:
Esta refere-se à atualização da declaração do Estado de Emergência decorrente do COVID-19 das
Filhas de Jó Internacional no Brasil, especificamente.
O aumento dos casos de vírus, o surto de variantes e a capacidade limitada de assistência à saúde
levaram o Conselho de Curadores das FJI a emitir instruções específicas para todos os níveis das
FJI do Brasil. Estamos instruindo agora, formalmente, todos os “Bethéis”, CGJs e GCGs do Brasil a
passarem apenas para reuniões e atividades virtuais. Esta instrução entra em vigor imediatamente e
tem validade para 90 dias. Portanto, todas as reuniões e atividades presenciais das FJI no Brasil
estão agora canceladas até 30 de junho de 2021.
Sabemos que este é um momento difícil e nossos corações estão com vocês. Essa decisão dramática
não foi tomada facilmente, mas a saúde e a segurança dos membros e dos adultos voluntários
adultos são nossa principal preocupação.
Por favor, continuem realizando reuniões e atividades virtuais para manter as Filhas e os adultos
conectados. Estamos confiantes de que as FJI do Brasil sairão desses tempos difíceis mais criativas,
inclusivas e fortes do que antes.
Se tiverem quaisquer perguntas ou preocupações, por favor, não hesitem em entrar em contato.
Atenciosamente,
Shelly Cole, Presidente do Conselho de Curadores das FJI
GoJobie@aol.com
Fone: 001 801-674-6766
Valorie Koogle, Suprema Guardiã das FJI
Momvalorie2021jdi@gmail.com
Fone: 001 717-361-5487
Lynell McCracken, Presidente da Suprema Jurisprudência das FJI
Irstu1@yahoo.com
Fone: 001 812-264-2322

