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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO. 
 

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

informar a todos os Betheis do Estado o CANCELAMENTO da realização da edição 2017 do CONFEBA que 

ocorreria nos dia 07 a 09 de abril vindouro.  

Informamos que foram realizados questionamentos de membros dos Betheis do Estado, acerca da 

proximidade do evento com a data da Grande Sessão, tendo chegado ao Grande Conselho manifestações de 

que isso inviabilizaria financeiramente vários betheis a estarem presentes em ambos os eventos, 

consequentemente, gerando um esvaziamento dos mesmos, descaracterizando seus propósitos, notadamente 

em razão dos custos. 

Assim, foi realizada pelo GCG uma CONSULTA a todos os betheis do Estado através da Circular 

002/2016/2017, visando saber em definitivo qual a opinião da Jurisdição, fato é que, por maioria absoluta os 

betheis do Estado optaram pelo cancelamento do CONFEBA 2017.  

Na oportunidade, devido ao cancelamento dessa edição do CONFEBA, informamos que o próximo evento da 

Jurisdição Baiana como um todo, será a Grande Sessão, onde questões e pleitos dos betheis jurisdicionados 

serão examinados e deliberados em colegiado. 

Na certeza de contar com a compreensão de todos, em face da decisão ter sido tomada em respeito e com a 

concordância de ampla maioria dos betheis do Estado e buscando ouvir e considerar todas a opiniões 

apresentadas é que direcionamos sempre os trabalhos na certeza de que na união de propósitos está a nossa 

força. 

Por fim, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços 

da fraternidade.  

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional aos 

dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete. 
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