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Circular nº 059/GCG –BA/2019-2021 
                                                                                             
Dispõe sobre orientações para 
participação na Suprema Sessão das 
FDJI. 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE 
TODOS OS BETHEIS E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR, 

REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  
 

 

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

através desta Circular, divulgar orientações fornecidas pelo Supremo Conselho 

Guardião, para participação na SUPREMA SESSÃO DAS FDJI.  

Nesse sentido, o GCG-BA informa que, o Supremo Conselho Guardião recebeu 

patrocínio para custear a participação de 80 (oitenta) Filhas de Jó na Suprema Sessão. 

As FDJ que tiverem interesse, podem solicitar o benefício, salientando ainda que, 

ainda restam cerca de 50 (cinquenta) inscrições a serem contempladas, as quais ainda 

poderão participar do sorteio para o corpo de Oficiais do Supremo Bethel. 

Reforçamos ainda, a importância e a oportunidade de participação na Suprema 

Sessão das FDJI, tendo em vista que esta ocorrerá na modalidade híbrida virtual, o que 

possibilita a muitas FDJ que não possuem condições financeiras de participar na 

modalidade presencial, como ocorre normalmente.  

Para fazer jus ao benefício, o membro deverá realizar sua inscrição até 1º de maio, 

podendo, ainda, o benefício ser utilizado para inscrição de uma candidata à Miss FDJ 

Internacional, exceto para pagamento da taxa do Concurso. 

O GCG-BA informa ainda que, durante a Suprema Sessão, ocorrerá o desfile das 

Honoráveis Rainhas, por meio de uma apresentação de “slides” na Abertura Formal da 

Suprema Sessão. Desse modo, o SCG solicita uma foto de todas as Honoráveis Rainhas 

que serviram na gestão da Tia Valorie e do Tio Mark. 
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Assim sendo, as fotos e os dados das Honoráveis Rainhas, deverão ser enviadas até 

1º de junho, preenchendo o documento do Google disponibilizado pelo Supremo Conselho 

Guardião, no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1TNP91F8thKJiaLaky7o35ElDPC_4p_Hc6ADCPlnJzTY/edit 

 

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 

vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

  
 
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  

GRANDE GUARDIÃ 
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