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Circular nº 029/ 2020-2021 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação do Edital para 
criação da Homenagem aos 100 anos 
das FDJI das Filhas de Jó do Estado da 
Bahia. 

 

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, disponibilizar e 

divulgar o Edital da Homenagem aos 100 anos das FDJI das Filhas de Jó 

Internacional do estado da Bahia.  

Nesse sentido, o GCG-BA, encaminha, em anexo, o Edital para criação da 

Homenagem aos 100 anos das Filhas de Jó Internacional em nosso estado, 

bem como das orientações pertinentes elaboradas pelo Grande Time e Miss 

Simpatia da Bahia.  

Por oportuno, informamos que as Cerimônias deverão ser enviadas para o 

e-mail 100anosfdjba@gmail.com , até às 23h59 do dia 4 de agosto de 2020.  

A validação das inscrições (aprovação ou recusa) acontecerá até às 23h59 

do dia 15 de agosto de 2020, tendo os Bethéis até às 23h59 do dia 31 de agosto 

de 2020 para recorrer em caso de recusa, conforme consta no respectivo Edital, 

o qual passa a ter validade imediata a partir da publicação desta circular. 

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

Associado aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  
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GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  

GRANDE GUARDIÃ 


