
 

Grande Bethel do Estado de São Paulo 

Filhas de Jó Internacional 
Instituído e Instalado em 14/09/2019 

I Gestão 
2019/2020 

 
 

 

CARTA DE INDICAÇÃO 

 

Filha Indicada:____________________________________________________ 

Bethel nº_________ de ____________________________________________ 

Endereço (do Bethel):                                                                     _______________ 

Bairro: _________________________ Cidade:_______________________ 

Guardiã do Bethel: _______________________________________________ 

E-mail da Guardiã: _______________________________________________ 

Telefone da Guardiã: _____________________________________________ 

 

Próxima Guardiã Indicada:_________________________________________ 

E-mail e telefone da próxima Guardiã: _______________________________ 

 

A Filha participa de todas as atividades do Bethel, incluindo reuniões (ritualísticas e 

públicas), eventos, apresentações, filantropias, entre outros? Se não, por quê? 

(  ) Sim (    )Não 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

A Filha possui facilidade para trabalhar em grupo e cumprir prazos estabelecidos? 

(  ) Sim (    )Não 

 

As opiniões da Filha representam o posicionamento do Bethel? 

(  ) Sim   (    )Não 



 

A Filha possui dificuldades de relacionamento dentro do Bethel (ex.: timidez, etc.)? Se 

sim, justifique quais dificuldades. 

(  ) Sim (    )Não 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

A indicação da Filha foi discutida abertamente com as Filhas do Bethel? Elas aprovam 

a filiação da Filha indicada ao Grande Bethel do Estado de São Paulo? 

(  ) Sim (    )Não 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Por favor, descreva a Filha no campo abaixo, informando se ela tem sido um 

membro ativo e atuante em seu Bethel, suas qualidades e como ela poderia contribuir 

com a sua participação no Grande Bethel. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Exemplo: A Filha (nome da menina) é um membro ativo e bastante atuante no Bethel (nome do Bethel). Ela é 

uma menina (descrever as qualidades do membro); e sua postura condiz com os preceitos da Ordem. O 

Conselho Guardião de nosso Bethel acredita que ela poderá contribuir (descrever como o CGB acredita que o 

membro será capaz de fazer a diferença), não sendo apenas um número a compor o Grande Bethel do 

Estado de São Paulo, razão pela qual sua participação é por nós não somente aprovada como também 

recomendada. 



 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nós, Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel, afirmamos que 

todas as informações da Filha são verdadeiras e que nunca, em sua vida como Filha 

de Jó, recebeu alguma advertência e/ou suspensão. 

 

________________________________, _______ de __________________ de 2020. 

(Local e data) 

 

_______________________________             _______________________________ 

              Guardiã do Bethel                                  Guardião Associado do Bethel 

 

_______________________________              _______________________________                     

            Guardiã(o) Secretária(o)                                     Guardiã(o) Tesoureira(o) 

 

_______________________________ 

Guardiã(o) Dir. de Épocas ou Guardiã(o) Dir. de Música 


