
 

                           

 
 

 

COMUNICADO 005/2021 

 
28 DE JULHO DE 2021. 

 
 
 
 
Ref. -  Atividades das Filhas de Jó Internacional em agosto de 2021 – Jurisdição de São Paulo 
 
 
 
 
Prezados Tios e Filhas, 
 
 
Atendendo às instruções e determinações para o Brasil prolatadas pelo Supremo Conselho 
Guardião das Filhas de Jó Internacional (Memorando transcrito ao final), este Grande Conselho 
Guardião de São Paulo DETERMINA e COMUNICA que: 
 

 

1) Permanecerão suspensas até o dia 31 de agosto 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 totalmente na forma virtual, 
conforme procedimentos já estabelecidos. 
 

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 de São Paulo – Aprendendo a Esperançar 

 
 
 

“Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo.” 
(Ariano Suassuna) 

 



 
 

27 de julho de 2021. 

 

Membros e Voluntários das Filhas de Jó no Brasil:  

 

Esta se refere a uma atualização da declaração do Estado de Emergência do COVID 19 para as 

Filhas de Jó Internacional no Brasil, especificamente. 

 

Infelizmente, os números do COVID ainda não estão melhorando no Brasil como esperávamos. 

Novos casos por dia ainda estão no mesmo ritmo de janeiro. O número de vacinados 

completamente no Brasil ainda está abaixo de 20%. O surto de variantes está aumentando e a 

capacidade limitada de assistência médica, continua. Isso levou o Conselho de Curadores das FJI a 

renovar por mais um mês a instrução de continuar apenas com reuniões e atividades virtuais. Esta 

instrução é válida para até 31 de agosto de 2021. 

 

Estamos tentando encontrar algumas ideias criativas, mas a realidade da maioria dos “Bethéis” que 

se reúnem em espaços de reunião muito pequenos, causa grandes problemas de disseminação de 

vírus. Continuaremos trabalhando em novas ideias para instruções até o fim de agosto. As 

iniciações e instalações precisam ocorrer e desaconselhamos esperar. Temos ouvido a frustração 

dos “Bethéis” brasileiros e entendemos perfeitamente, mas não podemos comprometer a segurança 

das Filhas. Continuamos esperançosos de que possamos encontrar algumas maneiras de criar alguns 

parâmetros de atividade em breve. 

 

A perda contínua de membros das famílias das FJI para o COVID-19, pesa muito em nossos 

corações e mentes. A decisão de continuar com a instrução virtual não é tomada facilmente, mas a 

saúde e a segurança dos membros e voluntários adultos devem ser nossa principal preocupação. 

 

Por favor, concentrem-se em todas as coisas criativas que podem ser feitas virtualmente para manter 

as Filhas e os adultos conectados. Devemos continuar a mostrar paciência e criatividade durante 

este tempo. 

 

Se tiverem alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato. 

Atenciosamente, 

 

Shelly Cole, Presidente do Conselho de Curadores das FJI  

GoJobie@aol.com 

 

Diane Bloch, Suprema Guardiã em Exercício das FJI 

dceggert@comcast.net 

 

Pam Henderson, Presidente em Exercício do Comitê de Jurisprudência das FJI 

henderson_pk@yahoo.com 
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