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Circular nº 055/GCG –BA/2019-2021 

Dispõe sobre a divulgação de 
recomendações do SCG acerca das 
atividades das FDJI no Brasil e 
inscrições da Suprema Sessão das FDJI 

2021. 

 

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

TODOS OS BETHEIS EM REUNIÃO REGULAR, LOJAS PATROCINADORAS, 

REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL 

 

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

Internacional vem, através desta Circular, reforçar orientações recebidas do 

Supremo Conselho Guardião das FDJI, com relação à atual situação do Brasil no 

tocante à Pandemia do Covid-19. 

Nesse sentido, o GCG-BA destaca que, conforme as recomendações do SCG, in 

verbis: “o aumento dos casos de vírus, o surto de variantes e a capacidade limitada 

de assistência à saúde, levaram o Conselho de Curadores das FJI a emitir instruções 

específicas para todos os níveis das FJI do Brasil. ”  

Assim sendo, o SCG instruiu formalmente que “todos os “Bethéis”, 

Conselhos Guardiões Jurisdicionais (CGJ) e Grandes Conselhos Guardiões (GCG) do 

Brasil, realizem APENAS reuniões e atividades virtuais.  

Deste modo, conforme orientação recebida, a medida entra em vigor 

imediatamente, tendo validade de 90 (noventa) dias.  

Nesse sentido, TODAS as reuniões e atividades presenciais das FJI no 

Brasil estão CANCELADAS até 30 de junho de 2021. 

Portanto, o GCG-BA recomenda APENAS a realização das reuniões e 

atividades virtuais, conforme anteriormente já estabelecido, no intuito de manter 
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as Filhas e os adultos conectados, visando a integração e proximidade entre os 

membros. 

Na oportunidade, o GCG-BA encaminha ainda, em anexo, informações 

acerca do SORTEIO ELETRÔNICO de inscrições para SUPREMA SESSÃO 2021, 

no sentido de viabilizar inscrições de “FILHAS DE JÓ” que não possuam 

condições financeiras de arcar com o valor da taxa de inscrição. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar 

de forma coesa e harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para 

que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade. 

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

Associado, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 
  
 

 

 
 

  

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 


