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Circular nº 016/ 2019-2020 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação do Manual de 
Referência para Conselhos Guardiões de 
Betheis do Estado da Bahia versão 

2019-2020. 

 

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

DE TODOS OS BETHEIS EM REUNIÃO REGULAR E  

REPASSÁ-LO POR MEIO DIGITAL.  

 

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

Internacional vem, com imensa satisfação, através desta Circular, disponibilizar e 

divulgar versão atualizada e readaptada do Manual de Referência para Conselhos 

Guardiões para Betheis do Estado da Bahia. 

No intuito de melhor orientar os membros do Conselho Guardião, auxiliando e 

melhor fomentando o trabalho educativo dos Guardiões, o GCG-BA buscou atualizar 

e readaptar o material publicado anteriormente, no sentido de viabilizar a elucidação 

de possíveis dúvidas acerca das situações corriqueiras nas atividades dos Betheis, 

lançando assim, a versão 2019/2020 do manual, para conhecimento e utilização 

por todos os membros do CGB das Filhas de Jó do estado. 

Nesse sentido, informa ainda, que no Manual de Referência, estão dispostas 

algumas sugestões para acompanhamento tanto das atividades habituais do Bethel, 

a exemplo de cerimônias, atividades obrigatórias e responsabilidades 

administrativas, tanto como daquelas sugeridas pela Miss Filha de Jó Bahia, Grande 

Bethel da Bahia e Distritos Administrativos. 
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Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar 

de forma coesa e harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para 

que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade. 

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

Associado aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 
  
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


