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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, divulgar requerimento feito pelo Supremo Conselho Guardião para 

todos os membros das Filhas de Jó Internacional. 

Com efeito, o SCG está realizando uma revisão na Constituição e Estatuto das Filhas de 

Jó Internacional com o intuito de adequá-las e integrá-las a realidade e necessidade da 

juventude feminina da organização. E, em face desse ser um trabalho que exige grandes 

esforços, será dividido em etapas para análise, nas Supremas Sessões, através de Emendas a 

serem formuladas cumprindo o prazo disposto em nossa legislação. 

Desse modo, para o período 2018-2019, serão analisadas pelo Comitê de Jurisprudência 

do SCG e, posteriormente, na Suprema Sessão, a Constituição do Bethel; Estatuto do Bethel; 

Constituição do Conselho Guardião do Bethel e Estatuto do Conselho Guardião do Bethel.  

As emendas com propostas e sugestões quanto às leis acima descritas serão analisadas e 

votadas na Suprema Sessão em agosto do ano de 2019. Nos anos seguintes, serão analisadas as 

emendas referentes a Constituição e Estatuto do Supremo Conselho Guardião; Grande 

Conselho Guardião e Conselho Guardião Jurisdicional. 

Assim, tendo em mente os princípios dispostos nos LANDMARKS que compõem a 

base de nossa organização, o SCG quer saber dos membros do Bethel, membros de 

Maioridade e membros dos Conselhos Guardiões quais mudanças e entendimentos gostariam 

de propor para a nossa organização de modo a torná-la ainda mais significativa e fundamental 

para o crescimento e fortalecimento da juventude feminina. 

Em reunião com a Suprema Guardiã e Suprema Deputada para o Brasil, no Congresso 

Nordeste, foi informado que, para facilitar na compilação do material e recebimento das 

propostas e mudanças sugeridas, cada estado deve organizar o envio das sugestões e as 

mesmas devem ser enviadas ate o final do mês de novembro para que haja tempo hábil na 

documentação de todas as propostas e elaboração das emendas pelo Comitê responsável. 
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Nesse sentido, o Grande Conselho Guardião da Bahia envia aos Guardiões dos 

betheis jurisdicionados e deixa disponível para todas as Filhas de Jó, formulário que deve ser 

preenchido e enviado ao email idelmondes.gcg@gmail.com até o dia 29 de novembro de 2018 

Importante salientar que TODAS as Filhas de Jó, Membros de Maioridade e Membros 

dos Conselhos Guardiões podem e devem sugerir mudanças nos seguintes tópicos e Manuais: 

 Constituição do Bethel 

 Estatuto do Bethel 

 Constituição do Conselho Guardião do Bethel 

 Estatuto do Conselho Guardião do Bethel. 

De logo, o Grande Conselho Guardião se coloca a disposição dos membros das Filhas 

de Jó Internacional dos Betheis do estado para sanar quaisquer dúvidas e/ou prestar 

esclarecimentos sobre as diretrizes apresentadas, através do contato com a Grande Guardiã. 

No mais, na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar 

guiados pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional 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 do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDEGUARDIÃ GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 
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