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Circular 002/ 2018-2019 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a participação das Filhas de Jó 
da Bahia no Desfile Cívico. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 
ENCAMINHAMENTO PARA AS LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DOS 

BETHEIS DO ESTADO 
 
 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional, 

através desta Circular, em face da proximidade das celebrações da Independência do 

Brasil, vem estimular a participação dos Betheis do Estado da Bahia no Desfile Cívico de 

07 de setembro, em seguimento a convocação realizada pelo Sereníssimo Grão-Mestre da 

Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia, Arlindo Alves Pereira Neto, à Maçonaria 

Baiana e entidades paramaçônicas. 

Na oportunidade, informa que as Filhas de Jó ativas podem e devem utilizar as 

vestes e paramentos oficiais com fins de promover a organização e demonstrar o amor e 

respeito por nossa pátria, devendo, contudo, ser inteiramente respeitada a POP-BETHEL-

11, seção 2, alínea “e” c/c POP-BETHEL21, a qual consigna o seguinte, in verbis: “O uso da 

veste oficial da Ordem em público é permitido somente para fins promocionais e apenas 

com o consentimento dos membros Executivos do CGB.”. 

Em seguimento, o Grande Conselho Guardião comunica que encaminhará para 

os emails da Guardiã do Bethel e Guardiã Secretária do Bethel material relacionado à 

Campanha Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, o qual, se desejarem e 

puderem, poderá ser utilizado pelo bethel durante o desfile cívico, como banners e folders, 

com fins de divulgação da Campanha e do importante trabalho social desenvolvido pela 

juventude feminina da Maçonaria. De logo, ressalta-se que é fundamental que os Betheis 

interessados em utilizar o material promocional da Campanha comuniquem essa intenção 

para a Loja Maçônica Patrocinadora para fins de anuência da mesma e da comissão 

organizadora do desfile. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos, com força 

e honradez, representar as Filhas de Jó Internacional de modo a promover seus ideais e 
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princípios e cumprir com o solene juramento feito é que elevamos os nossos pensamentos 

ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade.  

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia 

das Filhas de Jó Internacional aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito. 

 

Fraternalmente, 

 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA           JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ          GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 
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