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COMUNICADO 004/2020 
 

23 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
Ref. -  Operações do Estado de Emergência para as 
 Filhas de Jó Internacional SP (CORONAVIRUS-COVID 19) 
              Eventos e Procedimentos 
 
Queridos Tios e Filhas, 
 
Visto que a pandemia pelo coronavirus ainda persiste no Brasil e no mundo e o risco de contaminação 
permanece extremamente alto e presente, o Poder Público e as autoridades médicas e sanitárias 
estaduais determinam seja mantido o necessário e imprescindível distanciamento social, o que vem 
sendo totalmente acatado e respeitado pelo Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional, 
razão pela qual os Oficiais Executivos do Grande Conselho Guardião de São Paulo, reiterando todas as 
deliberações anteriores, sem exceção de nenhuma e, em complemento ao determinado e vigente, 
RESOLVEU E DETERMINA: 
 

1. Ficam mantidas inalteradas as resoluções de 22 de abril de 2020, exceto a 1.1. que passa a ter o 
seguinte teor:  
 

1.1.  Estão suspensas até 31 de agosto de 2020, ou até quando forem recomendadas pelo 
governo estadual, todas as atividades presenciais das Filhas de Jó Internacional em nosso 
Estado. Essa 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, competições, 
etc. 

 
 
2. Em razão do prolongamento do período de suspensão das atividades presenciais das FDJI, não será 

realizado o evento agendado para o dia 29 de agosto de 2020. 
 

2.1.  A Cerimônia de Instalação da 2ª Gestão Administrativa do Grande Bethel de São Paulo 
será realizada virtualmente no dia 12 de julho de 2020, às 16h00, para a qual desde já 
convidamos a participar todos os Bethéis de São Paulo (convite anexo – Anexo I). Tão logo sejam 
retomadas as atividades presenciais das Filhas de Jó Internacional, será realizada Cerimônia 
onde as Oficiais do Grande Bethel receberão as honras de seus cargos.  

 
 

2.2.  Ainda não é possível estabelecer uma data para a realização do Concurso de Miss Filha 
de Jó do estado de São Paulo, porém, incentivem as candidatas do seu Bethel a manterem os 
estudos em dia, aproveitando esse período para se prepararem com calma. 
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3. Como informado, foi autorizada pelo Supremo Conselho Guardião a confecção da joia de Past 

Honorável Rainha no Brasil, a qual será produzida pela empresa Artefatos de Metais Pelegrini Ltda., 
situada no estado do Paraná, na rua Professor Alfredo Valente, 1158, bairro Jardim Gramados, 
Município de Almirante Tamandaré, CEP 83504-000, contato: Tia Marta (41) 98409-7755. O preço 
de cada joia foi estabelecido pela empresa é R$ 50,00 (cinquenta reais) mais um único frete que 
será consignado na respectiva nota fiscal. 
 

3.1. Tendo em vista que a empresa em questão por ora só produzirá lotes com o mínimo de 
20 peças, no intuito de auxiliar os Bethéis de São Paulo na aquisição de suas joias, nossa querida 
Grande Guia do GCGSP e Guardiã do B03 (Ibitinga), Aline Marins, realizará as compras para os 
Bethéis de São Paulo que assim o desejarem, conforme intenções de compras já manifestadas e 
outras mais que se apresentem, sempre observando o limite mínimo de produção de 20 peças 
estabelecido pelo fabricante.  O procedimento a ser adotado para tanto será o seguinte: 

 
3.1.1. Os Bethéis deverão contatar diretamente a Grande Guia Aline Marins para 
apresentar seus pedidos, por e-mail (alinemarins@hotmail.com) ou por telefone (16 
99139-3434); 

 
3.1.2. Feito o pedido, a Grande Guia ajustará com o solicitante o prazo para 
pagamento, uma vez que a empresa solicita o crédito antecipado, ou seja, a encomenda 
só é produzida mediante pagamento total do pedido. Importante ressaltar, uma vez 
mais, que o preço da joia será R$ 50,00 mais o frete consignado na nota fiscal (Almirante 
Tamandaré/PR – Ibitinga/SP), portanto, o valor do frete será rateado entre todos os 
adquirentes do lote, quanto mais pessoas/Bethéis, mais barato será o frete. 

 
3.1.3. Feito o pedido e efetuado o pagamento, o prazo de fabricação será de 20 dias, 

conforme estabelecido pela Artefatos Pelegrini. 
 

       3.1.4. Entregues as joias à Grande Guia, o Bethel terá duas opções para recebê-las: 
retirar em nossas reuniões trimestrais ou solicitar sejam enviadas pelo Correio, arcando 
com as despesas decorrentes desta remessa. 

 
 
4. Comunicamos que em razão do cancelamento da Suprema Sessão de 2020, será realizada uma 

Suprema Sessão Virtual para algumas atividades, dentre elas a eleição e instalação do Supremo 
Conselho Guardião Executivo e do Conselho de Administração (Conselho de Curadores), para os 
quais são delegados votantes: Grande Guardiã, Grande Guardião Associado, Vice Grande Guardiã, 
Vice Grande Guardião Associado, Past Grandes Guardiãs, Past Grandes Guardiões Associados, Past 
Guardiãs Jurisdicionais e Past Guardiões Associados Jurisdicionais, os quais podem também se 
candidatar a ocupar um dos cargos eletivos. Este ano teremos o privilégio de poder acompanhar 
virtualmente todo esse procedimento. 

 
 4.1. Será mantida até julho de 2021 a atual gestão administrativa do Supremo Bethel e também 

da Miss Filha de Jó Internacional, visto que o concurso também não será realizado este ano.  
 
 4.2. Apesar do cancelamento da SS presencial, como mencionado acima, algumas atividades 

para as FDJ serão mantidas e também realizadas virtualmente, tais como a competição de ritual, 
cujo regulamento segue anexo (anexo II). Por favor, incentivem as FDJ do seu Bethel a participar, 
essa oportunidade é única, visto que não precisarão viajar até os EUA para isso e, ainda, nessa 
prova haverá a possibilidade de competirem em português! Desconsiderem a forma como está 
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               escrito no regulamento, eles apenas traduziram o anterior, frente às mudanças e novas regras, 

as meninas interessadas em participar poderão enviar sua inscrição por e-mail até 09 de julho 
de 2020. 

  
 4.3. Segue anexo também (Anexo III) Comunicado da nossa querida Suprema Guardiã, Linda 

Luttrell, com lembretes e a programação dos eventos que ocorrerão no próximo mês. 
 
 
5. Até que sejam retomadas as reuniões presenciais, fica estabelecida a realização de uma reunião 
mensal do GCG com os Conselhos Guardiões dos Bethéis do Estado; segue abaixo o link de acesso para a 
reunião que será realizada no próximo dia 25 de junho de 2020; por favor, o transmitam aos membros 
do Conselho Guardião do seu Bethel, todos são convidados a participar: Executivo, Associados e 
Comitês. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Mzg2MzNhNWMtODg1Ni00YTMxLWFiZWQtYTM0ZTEwNzg4YWQ3%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9dbce41-b2ea-4ae5-9a71-
69f400da1270%22%2c%22Oid%22%3a%22cfb45876-aecd-41f9-bca6-30d8a1a665b2%22%7d 

 
 
 
Na certeza de que os ensinamentos das Filhas de Jó Internacional extraídos do Livro de Jó compõem o 
alicerce necessário ao enfrentamento deste período de exceções, uma vez mais rogamos sejam 
preservadas e resguardadas ao máximo a segurança e a integridade física de todos: Filhas, Tios e seus 
familiares, para que num futuro breve possamos nos reunir com alegria e saúde! Que Deus nos guie e 
nos dê guarnição! 

 
 

“Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é necessário”. 
 (Jó 2:10) 

 
 
 
 

Alda Maria Rodrigues de Araújo 
Grande Guardiã 

 Grande Conselho Guardião de São Paulo  

Filhas de Jó Internacional –  anos 
1920 – 2020 
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