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Circular 005  2016-2017 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a suspensão do prazo de 
elaboração do Livro de Cerimônias Oficial 
do GCG-BA. 

 

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 acerca da DECISÃO DE SUSPENSÃO 

PROVISÓRIA dos prazos e processo constantes no Decreto nº 02/2016-2017 GCG/BA, o 

qual estabelece as diretrizes para elaboração do Livro de Cerimônias do Grande Conselho 

Guardião do Estado da Bahia (legalmente previsto no Art. XII abaixo e IS 14.5, atuais POP-

GCG-2 e E-GCG Art. XVII Seç. 1.5 pela Revisão Set/2016). 

Nesse sentido, o GCG-BA comunica aos betheis do Estado que, após tomar 

conhecimento de informação recente sobre a realização e estruturação de um Livro de 

Cerimônias com tradução oficial para o português, o qual será submetido ao Comitê de 

Jurisprudência do SCG para aprovação e que, se aprovado, será utilizado por todo o país e, 

desse modo, priorizando a uniformização de conceitos, significados e versões de 

Cerimônias com todos os demais Estados brasileiros, decidiu por suspender o prazo de 

elaboração do Livro da jurisdição Baiana e aguardar a aprovação da tradução oficial para o 

português do Livro de Cerimônias adotado pelo SCG como oficial para, assim, prosseguir 

com a elaboração das adições ao Supremo Livro de Cerimônias, como é prerrogativa do 

GCG (Art. XII abaixo e IS 14.5, atuais POP-GCG-2 e E-GCG Art. XVII Seç. 1.5 pela Revisão Set/2016) 

Desse modo, após a aprovação e validade da tradução oficial, pelo Comitê de 

Jurisprudência do SCG, o Grande Conselho Guardião abrirá novo prazo para envio de 

Cerimônias, em estrita observância e cumprimento de todos os atos e procedimentos já 

regulamentados pelo Decreto nº 02/2016-2017 GCG/BA. 

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

trabalhar guiados pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional, assim como em 

uniformidade com todos os demais betheis do território brasileiro, é que elevamos os nossos 

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

fraternidade.  
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Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia 

das Filhas de Jó Internacional aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete. 

 

Fraternalmente, 
 
 
 

            CLEYTIANE DA SILVA LIMA                                          UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
                                                                                                

AELTON DANTAS RAINER 
GRANDE SECRETÁRIO  

 


