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Circular nº 009/ 2019-2020 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação da I Reunião Anual do 

Grande Bethel da Bahia. 

 

OBRIGATORIAMENTE, DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB E FILHAS DE JÓ DE 

TODOS OS BETHEIS EM REUNIÃO REGULAR E REPASSÁ-LO POR MEIO DIGITAL,  

LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO. 

 

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

com imensa satisfação, informar e divulgar o projeto de realização da  I REUNIÃO ANUAL 

DO GRANDE BETHEL DA BAHIA, a ser realizada na cidade de Salvador, Bahia, nos dias 25 

e 26 de janeiro de 2020. 

Nesse sentido, comunica que o evento propõe, além da Reunião Ritualística do 

Grande Bethel da Bahia, atividades diversas em parceria com os membros do Grande 

Conselho Guardião. Uma proposta inovadora em nossa jurisdição, tendo em vista que já é 

um hábito em estados jurisdicionados a um Grande Conselho Guardião, o que permitirá ao 

Grande Bethel da Bahia atuar e realizar seu trabalho ritualístico completo. 

Nessa perspectiva, e ensejando o cumprimento “ex vi legis” do Manual de Regras e 

Regulamentos do Grande Bethel da Bahia, o qual, em seu artigo V, Reuniões e Instalações, 

Seção 1, Reuniões, alíneas “a” e “c”, dispõe sobre o tema, e, cientes de que a Grande Sessão 

Anual não dispõe de tempo conveniente para a realização da Cerimônia Ritualística, a 

proposta condiz com a oportunidade de otimizar a programação da Grande Sessão Anual, 

realizada anualmente no mês de julho.  

Comunica ainda, que o projeto se encontra anexo para conhecimento e apreciação de 

todos os Betheis da jurisdição, no propósito de que possam acompanhar e se programar para 

participação no evento, a ser desenvolvido pelas Oficiais da VI Gestão do Grande Bethel da 

Bahia 2019/2020. 
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Salientamos ainda, que estão sendo disponibilizadas RIFAS pelas Oficiais do Grande 

Bethel da Bahia, cujo valor do bilhete é R$ 20,00 (vinte reais), como forma de arrecadar 

colaboração financeira para custeio de parte do evento.  

Por fim, informa ainda que a programação e as atividades a serem realizadas serão 

posteriormente divulgadas nas redes sociais oficiais do Grande Bethel da Bahia, visando uma 

maior expansão da proposta, bem como o estímulo à participação dos Betheis.  

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos incentivar os 

membros do Grande Bethel e o fortalecimento das Filhas de Jó Internacional em nosso estado, 

elevamos nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos 

em harmonia e fraternidade. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 

 

Fraternalmente,  

 

 
  
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


