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Circular 003/ 2015-2016 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a divulgação das decisões 
ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada aos vinte e seis dias do mês de 
setembro de dois mil e quinze. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 
 
 

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

vem, através desta Circular, informar e divulgar para a Guardiã e o Guardião Associado de 

cada um dos Betheis da Bahia, que darão conhecimento aos demais membros do Conselho 

Guardião de cada um dos Betheis da jurisdição, a respeito das decisões ocorridas na 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2015, na cidade 

de Feira de Santana – Bahia. 

Assim, com o propósito de possibilitar a ampla divulgação e publicidade dos atos 

praticados na jurisdição, buscando de forma coesa e contundente dar eficácia e viabilizar o 

pleno funcionamento e prosseguimento dos trabalhos do Grande Conselho Guardião da 

Bahia das Filhas de Jó Internacional, segue em anexo os seguintes documentos aprovados, 

por unanimidade, em Assembleia: Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Grande 

Conselho Guardião do Estado da Bahia, juntamente com a Constituição e Estatuto do Grande 

Conselho Guardião do Estado da Bahia e as Regras e Regulamentos: do Grau púrpura real; 

do Grande Bethel e do Concurso de Miss Filha de Jó Bahia. 

Na oportunidade, também, foi consignado que a Constituição e Estatuto do Grande 

Conselho Guardião, bem como as Regras e Regulamentos: do Grau púrpura real; do Grande 

Bethel e do Concurso de Miss Filha de Jó Bahia, aprovados na Assembleia Geral 

Extraordinária, serão disponibilizados para fins de publicidade aos membros dos Conselhos 

Guardiões da Bahia, através desta circular, possuindo todos o destaque em marca d’água com 

o seguinte dizer: “Para apreciação do SCG” para que torne claro que os mesmos só entrarão 

em vigor após a homologação pelo Supremo Conselho Guardião. 

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

guiados pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional de forma coesa e 
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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 do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de 

Jó Internacional aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze. 

 

Fraternalmente, 
 

 
 
IVANILDES DA SILVA DE CASTRO ALMEIDA               PEDRO PAULO MATIAS DE ALMEIDA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
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