
Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
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Dispõe sobre a divulgação da empresa 
aprovada pelo Supremo Conselho de 
Curadores para aquisição de Joias de 
PHR das FDJI no Brasil. 

 

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

PATROCINADORAS DE TODOS OS BETHEIS, REPASSANDO POR MEIO DIGITAL  

 

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

através desta Circular, divulgar os dados da empresa aprovada pelo Supremo Conselho de 

Curadores, destinada à aquisição das Joias de Past honorável Rainha das Filhas de Jó 

Internacional no Brasil. 

Nesse sentido, o GCG-BA vem informar os respectivos dados da empresa, com o 

objetivo de esclarecer aos Betheis da jurisdição quanto ao procedimento para o pedido das 

joias. Comunica ainda que, em anexo, encontra-se o Manual para compra do Medalhão de 

PHR com mais  informações. 

Os Betheis interessados em realizar o pedido das joias, deverão entrar em contato 

com Tia Vane - SDA, em virtude do processo de aquisição que já vinha sendo realizado, a fim 

de facilitar aos Betheis da jurisdição, minimizando os custos com as taxas de envio. 

Os Betheis que já haviam iniciado o processo de compra, tendo realizado parte do 

pagamento, também deverão entrar em contato com Tia Vane para ajustar a devolução do 

valor excedente, tendo em vista que agora a compra será realizada no Brasil. 

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 

onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. 
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