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Dispõe sobre o período de Eleição das Oficiais do Bethel 
para a gestão 2021.2 e outras providências. 

 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE TODOS OS BETHEIS 

E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR – REPASSAR POR MEIO DIGITAL 

 

 

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

através desta Circular, reforçar orientações acerca do período regular da Eleição das 

Oficiais do Bethel para a Gestão 2021.2. 

Nesse sentido, o GCG-BA reforça que, conforme recomendado, o procedimento deve 

ocorrer em Reunião Regular (Virtual) com Eleição das Oficiais, na primeira ou segunda 

reunião realizada no mês de maio, no primeiro assunto da Ordem de Trabalho “Novos 

Trabalhos”, seguindo criteriosamente todos os demais procedimentos previstos na 

Constituição e Estatuto das Filhas de Jó Internacional. 

A Eleição das Oficiais é uma reunião obrigatória do Bethel com Carta Constitutiva.    

Assim, considerando o contexto atual de pandemia e a suspensão momentânea da 

Constituição das FJI, o GCG-BA orienta que, caso o Bethel esteja impossibilitado de realizar 

a eleição na primeira ou segunda reunião conforme previsto, deve, de imediato, informar à 

Grande Guardiã, a fim de requerer autorização para eleger oficiais em período diferente do 

previsto. 

No mesmo sentido, a eleição e elegibilidade dos membros do Bethel devem ser 

avaliadas pelo CGB consoante previsto na POP-BETHEL–4-ELEIÇÃO e na POP-BETHEL–5- 

ELEGIBILIDADE, respectivamente, ponderando-se a situação atual e particular do Bethel, no 

que tange à regularidade de presença nas atividades e recolhimento de taxas.  

Na oportunidade, o GCG-BA reforça ainda que, o Ato nº 024/GCG-BA/2019-2021, 

estabeleceu a Reunião Ritualística na modalidade Virtual, recomendando a todos os Bethéis 

da Bahia a realização de UMA Reunião Ritualística Virtual por mês e UMA Reunião Extra 

por mês, além de outras orientações a serem seguidas na realização das reuniões virtuais, 

as quais acompanham esta circular. 
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Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que os membros dos Betheis 

do estado, com legitimidade e honradez, exerçam de forma livre e justa as escolhas das 

lideranças de seus Betheis para a gestão 2021.2, em conformidade com as Leis e 

Regulamentos das FJI, promovendo nossos ideais e princípios, na continuidade dos 

trabalhos durante este período emergencial elevamos nossos pensamentos ao Pai Celestial 

para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e 

fortalecidos, com um coração repleto de Esperança e Fé. 

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

dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um. 

 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


