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COMUNICADO – Concílio de Mizpah 

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 
 

 

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

vem, através deste Comunicado, informar a todos os Betheis do estado o 

CANCELAMENTO da realização dessa edição do Concílio de Mizpah que estava 

programada para ocorrer nesse mês de fevereiro de dois mil e dezesseis.  

Informamos que tal cancelamento se faz necessário devido as enormes chuvas 

que vem ocorrendo por todo o estado da Bahia, prejudicando estradas e pontes e que 

trazem instabilidades e inseguranças nos deslocamentos dos Betheis. 

Nesse sentido, ainda, os prejuízos causados pelas fortes chuvas requisitam 

maiores atenções dos Betheis em suas regiões, que vem sendo castigadas com enchentes e 

destruições, onde os mesmos estão trabalhando para minorar o sofrimento da comunidade 

através de ações filantrópicas. 

Além disso, o custo elevado para a efetiva realização do Concílio, bem como as 

despesas com deslocamentos dos membros necessários para a concretização do evento 

dificultaria a presença de um elevado número de betheis, esvaziando o objetivo das 

atividades. 

Acrescido a isso, a Grande Guardiã submeter-se-á a um procedimento cirúrgico, 

ficando impossibilitada de acompanhar a realização do evento, assim como o Grande 

Guardião Associado que a auxiliará no período de repouso e recuperação. No mesmo 

diapasão, a Vice Grande Guardiã também se encontra impedida de assumir tais 

responsabilidades em razão de estar envolvida com cuidados médicos de um familiar. 

Por tudo quanto exposto, comunicamos o cancelamento dessa edição do Concilio 

de Mizpah, bem como a devolução de todos os valores já pagos pelos Betheis. 

Na oportunidade, informamos que enviaremos a todas as Guardiãs; Guardiões 

Associados e Honoráveis Rainhas empossadas um Manual explicativo dos seus respectivos 

cargos que auxiliará na condução dos trabalhos e na concretização de uma boa gestão.  
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Nesse contexto, também, informamos que as atuais Honoráveis Rainhas dessa 

gestão (2016.1) que puderem e desejarem poderão participar da próxima edição do Concílio, 

juntamente com as Honoráveis Rainhas da próxima Gestão (2016.2). 

Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, em face de todas 

as dificuldades e impedimentos acima informados, despedimo-nos rogando ao Pai Celestial 

que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia 

das Filhas de Jó Internacional no primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis. 

 
Fraternalmente, 
 

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

                                                                            
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA 

GRANDE SECRETÁRIA 


