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Circular nº 051/GCG –BA/2019-2021 

Dispõe sobre a divulgação de 
informações sobre a Suprema Sessão 

das FDJI 2021. 

 

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

TODOS OS BETHEIS EM REUNIÃO REGULAR, LOJAS PATROCINADORAS, 

REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL 

 

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

Internacional vem, através desta Circular, disponibilizar e divulgar informações 

acerca da SUPREMA SESSÃO 2021.  

Nesse sentido, o GCG-BA comunica ainda que, neste ano, a Suprema Sessão 

será realizada na forma “híbrida virtual” (parte presencial e parte remota), tendo em 

vista a situação da pandemia do Covid-19. 

Por oportuno, o GCG-BA, encaminha, em anexo, materiais destinados às 

inscrições dos membros que desejarem participar das competições da Suprema 

Sessão, bem como do sorteio do Supremo Bethel e Concurso de Miss FDJ 

Internacional, salientando que, mesmo na modalidade remota, para participar do 

evento, deverão realizar o pagamento das taxas pertinentes, conforme valores dos 

pacotes divulgados. 

Em anexo, seguem informativos sobre o sorteio para o Supremo Bethel, 

juntamente com a Carta de Intenções do SBHQ, que deverá ser preenchida e 

enviada ao respectivo comitê responsável, acompanhado do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição. Dúvidas ou perguntas, devem ser dirigidas à 

Guardiã do Supremo Bethel, Marsha Bright, através do e-mail  mb13wd@yahoo.com , 

com  “SB Question” na linha de assunto. Todas as informações acerca do sorteio 

para o SUPREMO BETHEL podem ser acessadas clicando neste link: Supremo 

Bethel .   

mailto:mb13wd@yahoo.com
https://jobsdaughtersinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-SUPREMO-BETHEL-2021.pdf
https://jobsdaughtersinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-SUPREMO-BETHEL-2021.pdf


Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 

 

De igual modo, seguem em anexo, informações sobre o Concurso de Miss 

Filha de Jó Internacional 2021 (MIJD Pageant) e os links para os formulários de 

registo e cartas de intenção (versão inglês e português). Dúvidas ou perguntas 

devem ser enviadas para as co-presidentes do Concurso, Erin Jespersen, pelo e-mail 

erinj01@yahoo.com, e Amanda LeBlanc, pelo e-mail missijd98@hotmail.com . Todas as 

informações do concurso MISS FDJI também estão disponíveis no site oficial das 

FDJI, podendo ser acessadas clicando neste link: Concurso Miss FDJI. 

Nesse sentido, ressaltamos que os participantes poderão acessar todas as 

informações do evento no site oficial das FDJI, podendo ser acessadas através 

deste link: SUPREMA SESSÃO 2021 . 

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

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 da Grande Guardiã e do Grande Guardião 

Associado, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 
  
 

 

 
 

  

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
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