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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

Após a realização do nosso CONFEBA, é chegado o momento de buscarmos cada vez mais trazer para o 
nosso estado a uniformidade e excelência que são marca registrada das Filhas de Jó. 

Assim sendo, o Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional tem o 
orgulho de apresentar e convocar a todos os Bethéis da Bahia para a primeira edição do Concílio de 

Mizpah das Filhas de Jó Internacional, destinado a Honoráveis Rainhas eleitas para a gestão 2015.1, 
bem como a Guardiã, Guardião Associado e o Venerável Mestre da Loja Maçônica patrocinadora de 
cada Bethel. 

O Propósito dos trabalhos do Concílio de Mizpah das Filhas de Jó é a conscientização do que significa o 
momento em que se é a Honorável Rainha de um Bethel, a importância disto no contexto histórico da 
Ordem e da Filha de Jó em si, bem como a importância e relevância da presença e atuação de um 
Conselho Guardião num Bethel.  

Levará gradativamente todos a se conscientizar do que significa o porte do malhete e do comando do 
Bethel. 

O evento acontecerá nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2014, nas proximidades da cidade de Palmeiras, 
na Chapada Diamantina, na Pousada Castelar da Alvorada, com um custo previsto de R$ 200,00 por 
participante. 

Precisamos, com a máxima urgência, da confirmação de suas presenças nesse evento. 

Maiores informações acessem o nosso site: http://conciliodemizpah.wix.com/2015-1 

Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, despedimo-nos rogando ao Pai 
Celestial que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e quatorze. 
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