GRANDE CONSELHO GUARDIÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO 006/2020
29 DE JULHO DE 2020.

Ref. -

Cerimônia Ritualística Virtual

Queridos Tios e Filhas,

Tendo em vista as deliberações firmadas na reunião virtual realizada no dia 21 de julho de 2020 com a presença do
Grande Conselho Guardião, dos Guardiões e Tríades dos Bethéis e do Grande Bethel de São Paulo, COMUNICO:
- A partir desta data fica autorizada a realização de reuniões ritualísticas virtuais, as quais deverão ser
obrigatoriamente desenvolvidas conforme as Instruções Gerais e o Roteiro Obrigatório para Ritualística Virtual, em
consonância com as instruções do Ritual das Filhas de Jó Internacional referidas;
- Não é permitida a realização de: a) Cerimônia Virtual de Iniciação, b) Exame virtual das Lições de Proficiência e c)
Juramento Virtual de Honra para Adultos;
- Todos os Membros do Bethel – Tios e Filhas são responsáveis e devem assegurar que as reuniões sejam realizadas
com o sigilo e segurança necessários e imprescindíveis à preservação dos trabalhos ritualísticos confidenciais;

- É proibida a divulgação do Roteiro Obrigatório para Ritualística Virtual para qualquer pessoa que não seja membro
das Filhas de Jó Internacional.
- As reuniões ritualísticas são facultativas, no entanto, se o Bethel optar por realizá-las, deverá fazê-lo nos mesmos
dias e horário estabelecidos em seu Estatuto para tanto, devendo requerer Dispensa Especial para eventuais
alterações;
- Se aplicam às reuniões ritualísticas virtuais, para os devidos fins, todos os critérios e normas inerentes às reuniões
presenciais no que concerne ao comparecimento (presença) e faltas dos membros do Bethel - Tios e Filhas de Jó.

Por fim, solicito a todos benevolência, solicitude e paciência no desenvolvimento desta nova forma de trabalho, é tudo
novo para todos nós, estamos nos adaptando a uma nova situação, a um novo viver, equívocos e falhas podem ocorrer
e tudo bem, é através deles que nos é concedida a oportunidade do aprendizado e do aprimoramento. Permitam-se
viver a magia das Filhas de Jó Internacional e o amor de Jó, mesmo à distância eles transcendem barreiras e
obstáculos.

Que Deus nos guie e nos dê guarnição!
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Grande Guardiã
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