
Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 

 

Circular nº 008/ 2019-2020 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação de informativo acerca 

da revisão de Ritual e Ritual Musical das FDJI. 

 

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, através desta Circular, informar e divulgar informativo acerca da 

revisão do Ritual e Ritual Musical a ser apresentada na Suprema Sessão de 2022.  

Nessa perspectiva, comunica que o Informativo Oficial (em inglês) se encontra anexo, 

bem como uma versão traduzida para o português, para conhecimento e apreciação de todos 

os Betheis da jurisdição, no propósito de que acompanhem e participem diretamente das 

discussões e sugestões de mudanças que gostariam de ver no Ritual e Ritual Musical. 

Comunica ainda, que TODAS as sugestões devem ser encaminhadas ao Comitê de 

Revisão de Ritual (em língua inglesa ou portuguesa), mediante preenchimento de formulário 

específico (link disponível abaixo), disponibilizado na página do Facebook chamada JDI 

Ritual Revision, até 29 de Fevereiro de 2020. 

 Link do formulário: 

             https://forms.gle/mMLRqcmGSHJL2VXU9 

 

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

incentivar o encaminhamento de sugestões benéficas e pertinentes, buscando 

engrandecimento e fortalecimento das Filhas de Jó Internacional, elevamos nossos 

pensamentos ao Pai Celestial, para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da 

fraternidade. 

https://forms.gle/mMLRqcmGSHJL2VXU9
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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 


