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Dispõe sobre a divulgação do Projeto de 
Estudo Virtual da Associação Alumni 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 o 

Projeto de Estudo Virtual da Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia, 

bem como Material Explicativo elaborado e divulgado pelo Comitê da Associação 

Alumni. 

Nesse sentido, o GCG-BA, encaminha, em anexo, o material pertinente, no 

sentido de viabilizar e incentivar as Filhas de  Jó ativas da jurisdição baiana a 

participarem do projeto da Associação Alumni em nosso estado, em comemoração 

ao Centenário das FDJI. 

Informa ainda que, conforme planejamento da AAFJBA, serão 

disponibilizados 4 (quatro) formulários através da plataforma Google Forms, no 

qual cada formulário abordará um tema específico, composto de 20 (vinte) 

questões, ficando disponível para envio das respostas pelo período de 1 (uma) 

hora. Poderão participar todas as FDJ ativas do estado, mediante inscrição no 

aplicativo Sympla, no período de 10 a 30 de setembro, no link: 

https://www.sympla.com.br/projeto-estudo-virtual---associacao-alumni-das-filhas-

de-jo-bahia__910236. 

O Projeto premiará a FDJ ativa que obtiver maior pontuação total nos 

formulários, com um valor em dinheiro, ofertado ao Bethel da FDJ vencedora, 

que deverá, obrigatoriamente, utilizá-lo na realização de uma filantropia.  

 

https://www.sympla.com.br/projeto-estudo-virtual---associacao-alumni-das-filhas-de-jo-bahia__910236
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Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail da AAFDJBA, no 

endereço alumnifdjba@gmail.com. 

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 aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 
 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
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