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Circular nº 024/ 2019-2020 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação da nova 
Gráfica aprovada pelo Supremo Conselho 
de Curadores para solicitação de rituais 
das FDJI no Brasil. 

 

OBRIGATORIAMENTE, DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB E FILHAS DE JÓ 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 nova Gráfica aprovada pelo Supremo Conselho 

de Curadores, destinada à confecção de rituais 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 de 

rituais. Comunica  ainda, que em virtude da pandemia e das restrições inerentes à mesma, 

a empresa informa que a impressão poderá vir a ser paulatina, contudo, estará recebendo e 

enviando os pedidos normalmente e dentro das condições possíveis.  

Os Betheis interessados em realizar o pedido de rituais, deverão entrar em contato 

com a respectiva empresa, observando os dados abaixo: 

Empresa: Apolo Artes Gráficas Ltda. - ME  

Nome do proprietário: Carlos 
Fones: (011) 4722-2896 e (011) 97152-5020 “WhatsApp” Comercial. 

E-mail: atendimento@graficaapolo.com.br 

Localização: Mogi das Cruzes/SP. 

 

Valor: R$ 16,00 (dezesseis reais) 

Condições do Frete: Pago à parte, no momento do pedido. 

Pedido Mínimo: 10 rituais 

Formas de pagamento: Depósito/Transferência - Banco do Brasil 
 

Salientamos ainda que, com relação aos pedidos feitos anteriormente ao tio 

Ademir, deverão ser refeitos à nova gráfica, caso o Bethel ainda não tenha efetuado o 

pagamento. 
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O GCG orienta ainda que, aqueles Betheis que já efetuaram o pagamento, insistam 

na tentativa de contato com o tio Ademir, a fim de verificar qual será o procedimento 

adotado. 

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 

trezes dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  

 

  
 
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


