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Circular nº 056/GCG –BA/2019-2021 
                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação do Edital da 
Competição de Ritual da Grande Sessão 
Anual. 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE 
TODOS OS BETHEIS E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR, 

REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  
 

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

com imensa satisfação, através desta Circular, divulgar o EDITAL DA COMPETIÇÃO DE 

RITUAL VIRTUAL das Filhas de Jó Bahia.  

Nesse sentido, o GCG-BA reforça que a Competição de Ritual Virtual 2021 possui o 

intuito de trazer um momento de estudo, interação e aprofundamento dos ensinamentos 

ritualísticos, de maneira a contribuir e manter a motivação das Filhas de Jó da jurisdição, 

neste momento de pandemia. 

Por oportuno, informamos que a Competição de Ritual ocorrerá duas semanas 

ANTES da Grande Sessão Anual, nos dias 19 e 20 de junho (sábado e domingo), tendo 

início às 8h. A competição será realizada em salas virtuais distintas, nas quais apenas as 

participantes e um acompanhante (opcional) deverá acessar a respectiva sala de avaliação. 

As juradas da competição serão escolhidas pela equipe organizadora e divulgadas 

posteriormente. 

Assim sendo, o GCG-BA salienta ainda que, a competição abrangerá as seguintes 

modalidades: Individual, Equipe, Capelã, História de Jó, Abelhinhas, Time de 

Mensageiras (Bethel) e Time Mensageiras (Distrito), com todos os detalhes das 

apresentações, pontuação e premiação, bem como os respectivos formulários de inscrição, 

constantes no edital anexo a esta circular. Todas as dúvidas serão sanadas pela Equipe 

Organizadora, através do e-mail competicaoderitual.fdjba@gmail.com . 

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. 
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Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

  
 
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


