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Dispõe sobre a premiação dos membros 
da jurisdição baiana na Competição de 
Ritual da Suprema Sessão Virtual das 
Filhas de Jó Internacional. 

 

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

TODOS OS BETHEIS 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, parabenizar os 

membros da jurisdição baiana participantes da Competição de Ritual da Suprema 

Sessão Virtual das Filhas de Jó Internacional – Sessão Centenária da Ordem. 

Nesse sentido, o GCG-BA agradece imensamente pela disponibilidade e 

participação dos membros que representaram com enorme entusiasmo nossa 

jurisdição, atuando como jurados e, em especial, às Filhas Ativas e Membros de 

Maioridade, que competiram individualmente e/ou com seus times, e que muito 

nos orgulharam, elevando a jurisdição baiana ao mais alto nível das Filhas de Jó 

Internacional, dentre os cinco países participantes.  

O sucesso reside no trabalho diário, que só pode ser alcançado com 

dedicação, persistência, perseverança e trabalho em equipe. Portanto, o sucesso 

obtido é o reflexo da determinação de cada um dos membros das Filhas de Jó do 

Estado da Bahia. Nesse sentido, o GCG-BA agradece a todos os nossos membros, 

pelo trabalho impecável e por todo empenho desprendido, representando tão 

brilhantemente nossa amada jurisdição baiana!  

Neste feliz e primordial momento, o Grande Conselho Guardião da Bahia 

vem, ainda, especialmente agradecer e cumprimentar às Filhas Ativas e Membros 

de Maioridade premiadas na Competição de Ritual da Suprema Sessão 2020, por 

seu excelente desempenho em suas respectivas categorias, cujos nomes se  
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encontram na lista que acompanha esta circular, pois “a principal vitória em 

competição vem da satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que 

aproveitou ao máximo aquilo que tinha para dar. ” (Howard Cosell) 

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 ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  
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