
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

COMITÊ DO GRANDE BETHEL “BRILHO E LUZ” DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

CARTA CIRCULAR 01/2022 – COMITÊ DO GRANDE BETHEL

ASSUNTO: REGISTRO DE OFICIAIS PARA A XIV GESTÃO DO GRANDE BETHEL.

Cara Guardiã do Bethel,

O Grande Bethel do Estado do Rio Grande do Norte irá reunir-se novamente na data de

19 de março de 2022 na Cidade de Umarizal/RN para a realização de mais uma Reunião Anual.

Conforme convencionado no Estatuto do Grande Bethel, na referida ocasião será promovida uma

reunião ritualística para homenagear nossa fundadora a Sra. Ethel T. Wead Mick, bem como será

realizado o sorteio e prova das oficiais que trabalharão para o Grande Bethel na Gestão

2022/2023.

O Grande Bethel do Estado do Rio Grande do Norte tem o propósito de reunir Filhas de

Jó de todos os Bethéis do Estado para um trabalho de engrandecimento e desenvolvimento da

Ordem das Filhas de Jó Internacional. Neste sentido, anualmente os Bethéis inscrevem suas

Filhas para concorrer no sorteio e realizarem a prova de seleção para o Grande Bethel.

Ressaltamos a importância de cada Bethel analisar com cautela quais filhas o

representarão no Grande Bethel do Rio Grande do Norte. O Grande Bethel necessita de filhas

dispostas a buscarem melhorias e crescimento para nossa ordem a nível estadual, e as Filhas de

Jó do RN necessitam de oficiais dispostas e preparadas para servir e atender as demandas delas. É

de suma importância que os betheis não enviem filhas apenas para terem representantes no

Grande Bethel, mas sim, filhas que desejem contribuir e trabalhar por nossa ordem em nosso

estado.

Assim, para maior esclarecimento de todos os membros, segue em anexo o Edital nº

001/2020 do Comitê do Grande Bethel com as normativas para a prova e sorteio do Grande

Bethel. Notadamente, o referido sorteio atende ao que está definido no Estatuto do Grande

Bethel, que também segue em anexo.

Outrossim, existem alguns requisitos mínimos que devem ser seguidos para que uma

Filha se candidate a um dos cargos de oficial do Grande Bethel. Ressaltamos que os membros

elegíveis são os Membros de Maioridade e as Past Honoráveis Rainhas com idade entre os

16 (dezesseis) anos completos e 26 (vinte e seis) anos incompletos, como determinado no Ato

nº12 - 2019/2021, onde visava reduzir os impactos da pandemia em nossos membros



potenciais ao Grande Bethel aumentando em um ano a maioridade do Grande Bethel do

RN. Ademais, a filha candidata deve ser membro regular de seu Bethel, ou se Membro de

Maioridade, deve participar efetivamente das atividades do Bethel.

Não podemos deixar de ressaltar que para concorrer a um posto de oficial do Grande

Bethel a filha deve marcar presença na Reunião Anual, de forma presencial ou remota, seguindo

as limitações estabelecidas e orientações dadas pelos organizadores do evento, no dia 19 de

março de 2022, bem como se comprometer a participar da Posse das Oficiais do Grande Bethel

durante a Grande Sessão 2022. Noutro pórtico, vale lembrar que de acordo com o Estatuto do

Grande Bethel as filhas que pretendem concorrer no concurso de Miss Filha de Jó/RN não

poderão participar do sorteio de oficiais. Por oportuno, informamos que as filhas menores de

18 anos que desejem participar do sorteio devem também apresentar Autorização assinada pelos

Pais ou Responsáveis, como segue em anexo.

Ademais, além do preenchimento da Ficha de Registro para Oficial do Grande Bethel –

Gestão 2022/2023, a filha deve pagar uma taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais), valor este

destinado ao Grande Bethel através da conta bancária da Tia Monick Ezequiel Chaves de Sousa

no Banco do Brasil, Conta Poupança nº 110577-9, Agência nº 1845-7, Variação 51, tudo

conforme previsto no Estatuto e informações disponibilizadas no site www.filhasdejorn.com.

As inscrições devem ser enviada através do preenchimento do formulário disponível no

link : https://forms.gle/AebgvgHRgc1BMBst5, com o preenchimento de todos os dados, envio da

Ficha de Registro para Oficial do Grande Bethel – Gestão 2022/2023, comprovante de pagamento

da taxa de filiação e Autorização assinada pelos Pais ou Responsáveis (para membros menores de

idade).

Sem nada mais a tratar, nos despedimos rogando ao Pai Celestial que nos guie sempre e
proteja cada membro de nossa bela Ordem.

Umarizal/RN, 09 de fevereiro de 2022.

____________________________________
Madelyne Paulo Tomas

Honorável Rainha do Grande Bethel

_____________________________________
Anne Cristine Trindade de Araújo

Guardiã do Grande Bethel

_____________________________________
Romério Allysson Dantas de Sousa Câmara

Guardião Associado do Grande Bethel

http://www.filhasdejorn.com/



