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Dispõe sobre divulgação das 
representantes baianas no Concurso de 
Miss FDJ Internacional 2021-2022. 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE 

TODOS OS BETHEIS E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR, 
REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  

 

 

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

associadamente ao Comitê da Miss filha de Jó Bahia, com imensa satisfação, informar sobre 

as representantes da Bahia no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional. 

Na perspectiva das diretrizes do Manual de R&R do GCG-BA, que assim dispõe no 

seu art. II, seção-1, alínea (a), tal qual se lê: 

“a Miss FJBA é uma representante das Filhas de Jó do estado da Bahia com o propósito 
de promover o interesse, o bem-estar e o crescimento da Ordem; incentivando uma 
relação mais estreita das Filhas de toda a Jurisdição umas com as outras e como Grande 
Conselho Guardião do estado da Bahia (GCG-BA); e servindo como uma Filha emissária 
de relações públicas para organizações de adultos da Família Maçônica e para o público 
em geral”. 

 

Assim sendo, considerando que em virtude da Pandemia do Covid-19, o Supremo 

Conselho Guardião das FDJI suspendeu – momentânea e excepcionalmente – a Constituição 

e Estatuto das FDJI, permitindo que cada Grande Conselho Guardião (GCG) melhor 

definisse a forma de atuação, nos limites de sua jurisdição, e que, conforme decisão dos 

Membros Executivos do GCG-BA, veiculada à jurisdição baiana, a gestão de Maria Clara 

Dantas Rocha como Miss Filha de Jó Bahia estendeu-se ao período 2019-2021, disposta no 

ATO nº 019/GCG-BA/2019-2021. 

De igual modo, na decisão colegiada, restou acordado que a jurisdição baiana enviará 

2 (duas) representantes ao Concurso de Miss Filha de Jó Internacional, quais sejam: 

→ MARIA CLARA DANTAS ROCHA, Miss Filha de Jó Bahia 2019-2021; 

→ e, concomitantemente, a Filha de Jó agraciada na Grande Sessão Anual do GCG-BA 

com o título de MISS FILHA DE JÓ BAHIA 2021-2022. 
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Na oportunidade, o GCG-BA informa ainda que, caso a Miss Filha de Jó Bahia 2021-

2022 – NÃO POSSA OU NÃO DESEJE – participar do Concurso de Miss Filha de Jó 

Internacional, serão adotadas as diretrizes do Manual de Regras e Regulamentos do Grande 

Conselho Guardião (MR&R-GCG-BA), dispostas no art. VII, Seção-1, ao que concerne à 

Sucessão da candidata, tal qual se lê: 

Art. VII [...] 

(c) Caso a Miss FJBA não possa participar do Concurso de Miss Filha de Jó 
Internacional ou Miss Filha de Jó Nordeste a 2ª colocada tornar-se-á a representante 
do estado para o Concurso. Se ela também não puder, uma Filha que estará indo ao 
evento poderá ser designada pelo Comitê do Concurso de Miss FJBA, com a aprovação 
da Grande Guardiã. (grifo nosso) 

 

Nesse sentido, o GCG-BA salienta a importância das boas energias destinadas às 

nossas representantes, mantendo-se a torcida calorosa e carinhosa para com as candidatas, 

tendo em vista o momento único que elas vivenciarão e protagonizarão junto aos membros 

das Filhas de Jó Bahia. 

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

trabalhando de forma 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. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  
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