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Dispõe sobre a divulgação do Manual de 
Regras e Regulamentos do GCG-Bahia 
aprovado pelo Supremo Conselho Guardião. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

DAR CIÊNCIA E REPASSAR POR MEIO DIGITAL 

 

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

no uso de suas atribuições, vem, através deste expediente, informar e divulgar o Manual 

de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião da Bahia (Constituição, 

Estatuto, Regras e Regulamentos aprovados para o GCG-BA, quais sejam, RR-MFJBA e 

RR-Grande Bethel da Bahia) aprovado pelo Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó 

Internacional. 

Nesse sentido, comunica que o Manual de Regras e Regulamentos se encontra 

anexo para conhecimento e apreciação de todos os Betheis da jurisdição, assim como o 

Resumo Sistemático com as mudanças realizadas mediante aprovação das Emendas 

pelo Supremo Conselho Guardião, no propósito de que acompanhem diretamente as 

modificações. 

Efetivamente, o GCG-BA ratifica a legitimidade da Assembleia realizada na 

Grande Sessão Anual do Grande Conselho Guardião, devidamente aprovada pelo Comitê 

de Jurisprudência do SCG, fazendo-se mister, portanto, que todos os membros das Filhas 

de Jó do estado da Bahia atuem com zelo e obediência no cumprimento da legislação 

instituída, a qual entra em vigor a partir desta publicação. 

Na certeza de contar com vossa valiosa colaboração para que os membros dos 

Betheis do estado, com legitimidade e honradez, atuem em conformidade com as Leis e 

Regulamentos das FJI, promovendo nossos ideais e princípios, elevamos nossos 

pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da  
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fraternidade, enviando nossas cordiais saudações a todos os membros da jurisdição 

baiana. 

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

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

 

Fraternalmente,  

 

  
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


