
Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
   

 Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
 

Circular nº 038/ 2020-2021 GCG –BA 
                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação das Cerimônias 
vencedoras da Homenagem aos 100 anos 
das FDJI 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 

resultado oficial da premiação das Cerimônias por ocasião da Homenagem aos 

100 anos das FDJI das Filhas de Jó do estado da Bahia. 

Nesse sentido, o GCG-BA informa, com imensa satisfação, as Cerimônias 

selecionadas do Concurso, bem como os Betheis agraciados com a insígnia de 

Honra ao Mérito, pelo destaque na participação da Atividade: 

Bethel Cidade Título da Cerimônia 

#02 
 

#17 

#29 

Vitória da 
Conquista 
Muritiba 

Caetité 

Filhas de Jó através dos 
tempos:100 anos de história 

Uma viagem no túnel do tempo 

Centenário púrpura e branco 

 

O GCG-BA agradece e parabeniza a todos os Betheis participantes do projeto, 

e, em especial, congratula os Betheis agraciados, pela expressão da sua arte, com 

sensibilidade, paixão e dedicação pelas Filhas de Jó Internacional, que saudamos 

com o merecido sucesso. 

Na oportunidade o GCG-BA anuncia, com grande alegria, que TODAS as 

Cerimônias enviadas para o Concurso, serão apreciadas para a possibilidade de 

integrarem o Livro de Cerimônias do GCG-BA que posteriormente será 

encaminhado para apreciação do Comitê de Jurisprudência e aprovação da 



Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
   

 Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
Assembleia na Grande Sessão 2021. Em breve divulgaremos as informações 

necessárias, para que toda a jurisdição baiana possa participar desse processo, 

colaborando na construção de mais um capítulo de nossa história.   

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

Fraternalmente,  

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 
 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 


