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Circular nº 048/ 2019-2021 GCG –BA 
                                                                                             
Dispõe sobre suspensão momentânea da 

concessão de Dispensa Especial aos Betheis do 

estado da Bahia. 

 

OBRIGATORIAMENTE 

DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB E FILHAS DE JÓ DE TODOS OS BETHEIS POR 

MEIO DIGITAL DISPONÍVEL – LOJAS PATROCINADORAS DO ESTADO DA BAHIA 

 

Considerando que, em virtude da suspensão momentânea da Constituição e Estatuto das 

FDJI – em caráter extraordinário, que permite a um Grande Conselho Guardião definir a 

forma mais adequada e/ou conveniente de atuação, nos limites de sua jurisdição; 

Ponderando que, o GCG-BA busca a melhor forma de atuação possível, na tentativa de 

propiciar aos seus membros um ambiente sadio e agradável, para o aperfeiçoamento dos 

ensinamentos e ideais das Filhas de Jó Internacional; 

O GCG-BA vem, através desta circular, informar aos Betheis do estado da Bahia, que em 

virtude do retorno às atividades ritualísticas por meio virtual, estão SUSPENSAS, 

temporariamente, tanto a solicitação quanto a concessão de DISPENSA ESPECIAL, 

conforme dispositivos da POP-BETHEL-18 uma vez que, os Betheis estarão atuando 

virtualmente, o instrumento se faz desnecessário. 

Desejamos que os Betheis, motivados pelo retorno das atividades no estado, desenvolvam 

com alegria e carinho a Ritualística Virtual, bem como as demais atividades programadas, 

com a segurança necessária ao momento atual em nossa jurisdição. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos continuar trabalhando 

de forma harmônica e efetiva durante este período emergencial, rogamos ao Pai Celestial, 

que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, 

com o coração repleto de Esperança e Fé. 
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Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos vinte 

e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 
 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 

AELTON DANTAS RAINER 
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