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DECRETO n° 002 2016/2017 GCG-BA 

Dispõe sobre a elaboração do Livro de 
Cerimônias Oficial do Grande Conselho 
Guardião do Estado da Bahia.  

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO DA BAHIA 

CLEYTIANE DA SILVA LIMA e UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA, Grande 

Guardiã e Grande Guardião Associado do Estado da Bahia das Filhas de Jó 

Internacional, respectivamente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis 

e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional;  

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da 

Bahia trabalha de forma planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó 

no Estado, propiciando a todos os seus membros, inclusive, do Conselho Guardião, um 

ambiente sadio para o aperfeiçoamento de seus ensinamentos e ideais; 

CONSIDERANDO que o Estatuto do Grande Conselho Guardião da Bahia no Art. 1, 

Seção 1, alínea (b), assim, expressamente, dispõe: O GCG-BA pode adotar um Livro de 

Cerimônias o qual não deve entrar em conflito com as leis do SCG. (Vide Art. XII abaixo e IS 

14.5, atuais POP-GCG-2 e E-GCG Art. XVII Seç. 1.5 ).  

CONSIDERANDO que é desejo da jurisdição a regulamentação de Cerimônias 

desenvolvidas para momentos específicos e datas comemorativas da organização, buscando 

tornar solene e formal a execução das mesmas em reuniões ritualísticas com a elaboração de 

um Livro de Cerimônias Oficial. 

CONSIDERANDO a normatização prevista no ARTIGO XII - LIVRO DE 

CERIMÔNIAS, Seção 1, alínea (a) do E-GCG/BA acerca da utilização do Livro de Cerimônias 

adotado pelo SCG como oficial, assim como ser prerrogativa do Grande Conselho Guardião 

possuir seu próprio Livro de Cerimônias, em adição ao Supremo Livro de Cerimônias. 
 

CONSIDERANDO que se aproxima da data de realização da Grande Sessão, do 

Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia, que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de julho do 

corrente ano; 
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CONSIDERANDO que um Livro de Cerimônias adotado pelo GCG-BA deve ser 

aprovado pelos delegados votantes em uma Sessão Anual (E-GCGBA Art. XII, Seção 1, alínea 

(b), assim como POP-GCG-2) 

CONSIDERANDO que todas as mudanças nas cerimônias existentes e quaisquer 

cerimônias subsequentes devem ser adotadas após aprovação pelos delegados votantes e 

serem submetidas ao Comitê de Jurisprudência do SCG para aprovação. 

CONSIDERANDO, que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do estado da 

Bahia trabalha de forma planejada, buscando desenvolver e fortalecer as atividades da 

organização, bem como se empenha em encontrar um aperfeiçoamento dos atos e 

formalidades do Estado a fim de consolidar uma uniformização jurisdicional dos trabalhos, 

em cumprimento as Leis e Regulamentos da Ordem; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o Grande Conselho Guardião é a LEGÍTIMA 

AUTORIDADE DAS FILHAS DE JÓ NO ESTADO DA BAHIA, TENDO COMPLETA 

JURISDIÇÃO, PODERES E PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS PARA TAL ADMINISTRAÇÃO; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Que todos os betheis jurisdicionados, se assim desejarem, poderão enviar 

Cerimônias, para o GCG-BA pelo e-mail: livrodecerimoniasgcgba@gmail.com ATÉ O DIA 

04/05/2017 (QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE) com o intuito de inclui-las 

no Livro de Cerimônias Oficial; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As Cerimônias precisam estar em consonância com as 

Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional, possuir pertinência para os trabalhos da 

Ordem e ter características uniformes, podendo ser utilizadas por todos os betheis do Estado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente as cerimônias enviadas dentro do prazo acima 

serão aceitas para adequação e inclusão nessa edição do Livro de Cerimônias. As que forem 

enviadas fora do prazo serão desconsideradas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas Cerimônias devem constar, no rodapé, o(s) 

membro(s) que a elaboraram, assim como qual o Bethel de origem. Cerimônias originalmente 

elaboradas por membros de outros Estados devem ter anexadas, para serem consideradas 

válidas, a permissão para uso e utilização do(a)(s) criador(as)(es).  
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PARÁGRAFO QUARTO – As Cerimônias, elaboradas pelos membros ativos, 

membros de maioridade e/ou membros do Conselho Guardião, devem ser enviadas ao e-mail 

com a aprovação da Guardiã do Bethel de origem. 

Art. 2º - Uma comissão composta pela Vice Grande Guardiã do GCG-BA e pelos 04 

(quatro) cargos da atual linha do Grande Bethel da Bahia ficará responsável pela reformatação 

do Livro de Cerimônias do Supremo Conselho Guardião traduzido, assim como pela revisão e 

adequação das Cerimônias enviadas pelos Betheis dentro do prazo estipulado. 

Art. 3º - O Grande Conselho Guardião encaminhará no dia 05/06/2017 (CINCO DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE) o material finalizado, formatado e revisado para 

todos os betheis jurisdicionados. Todos os membros dos Betheis jurisdicionados devem ter 

acesso e conhecimento do material. 

Art. 4º - O Livro de Cerimônias Oficial do GCG/BA será levado à aprovação pelos 

delegados votantes na Sessão Anual. (vide Art. IV - ASSOCIAÇÃO, Seção 1, alínea (a), da 

Constituição do GCG). 

Art. 5º - Após aprovação na Grande Sessão, o Livro de Cerimônias será submetido ao 

Comitê de Jurisprudência do Supremo Conselho Guardião para ser, oficialmente, aplicado em 

toda jurisdição. 

Art. 6º - Qualquer informação pertinente, deve ser comunicada dentro do prazo, ao 

Grande Conselho Guardião;  

Art. 7° - O mui Ilustre Grande Secretário é o encarregado das anotações competentes, 

do registro e da publicação do presente DECRETO, que entra em vigor nesta data, para todos 

os efeitos legais, revogando-se as disposições em contrário.  

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 
quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. 

 

Fraternalmente, 
 
 
 

            CLEYTIANE DA SILVA LIMA                                          UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
                                                                                                

AELTON DANTAS RAINER 
GRANDE SECRETÁRIO  


