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

DE TODOS OS BETHEIS POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL. 

 

O Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia, no 

uso de suas atribuições e no intuito de prestar o melhor apoio possível aos 

Betheis do estado, considerando a situação atual de pandemia e a suspensão das 

atividades das Filhas de Jó no estado, vem, através desta circular, divulgar 

algumas orientações do Supremo Conselho Guardião das Filhas de Jó 

Internacional acerca da Declaração de Estado de Emergência pela COVID-19. 

Nesse sentido, encaminhamos em anexo, a versão oficial do comunicado e a 

versão em português, com tradução extraoficial, com as seguintes orientações e 

diretrizes divulgadas pelo SCGFJI: 

 As normas do Conselho, incluindo o Programa de Proteção à Juventude 
das FJI e regras de Marca Registrada são separadas da Constituição e 

permanecem ativas; 

 Idade de Maioridade estendida para 21 anos, contada a partir de 

15 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, se requisitado pela 

Filha (essa decisão foi tomada para evitar que a Filha perca oportunidades 

durante essa emergência); 

 Atividades presenciais de qualquer tipo estão fortemente NÃO 

RECOMENDADAS; 

Salientamos ainda, as recomendações acima foram votadas por 

unanimidade pelo Conselho de Curadores das FJI, e, este especificamente, não 

recomenda a realização de nenhuma atividade presencial. 
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Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos 

continuar trabalhando de forma harmônica e 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 dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  
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