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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO ATRAVÉS DE GRUPOS 
PRIVADOS DE CADA BETHEL. 

 
 

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

vem, através desta Circular, informar acerca dos eventos CONFEBA e Grande Sessão que 

ocorrerão nesse semestre do ano de dois mil e dezessete, assim como divulgar pesquisa 

sobre o comparecimento e participação dos betheis do Estado no CONFEBA. 

Com o propósito de possibilitar a ampla divulgação, trazemos ao conhecimento 

dos Conselhos Guardiões e Filhas de Jó do Estado que o XV CONFEBA que ocorrerá aos 07, 

08 e 09 de abril do corrente ano, na cidade de Amélia Rodrigues será destinado a todos os 

membros dos Conselhos Guardiões e, principalmente, para TODAS as Filhas de Jó do 

Estado que terão espaço de interação, troca de experiências e fortalecimento de projetos que 

visam o crescimento da Ordem no estado. 

Em seguimento, o GCG-BA informa sobre a realização da Grande Sessão, em 

julho, com a Assembleia Geral Ordinária e que será destinada aos Delegados Votantes do 

Estado, conforme disposto no art. IV, Seção 1, da Constituição do GCG-BA e para as Filhas 

de Jó que representarão seus respectivos betheis na prova do Concurso de Miss Filha de Jó 

Bahia e na Seleção para o Grande Bethel da Bahia das Filhas de Jó Internacional, com a 

elegibilidade prevista nos Manuais de Regras e Regulamentos do Estado da Bahia, 

aprovados pelo Supremo Conselho Guardião. 

 Desse modo, de posse das informações acima, o Grande Conselho Guardião 

realiza PESQUISA sobre a participação e posição dos Betheis do Estado acerca do 

comparecimento dos seus membros no Congresso das Filhas de Jó da Bahia a ser realizado 

no mês de abril.  

Todos os Betheis do estado e seus membros estão notificados por essa circular a 

informar ao GCG-BA ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE MARÇO do corrente ano sobre a 

presença e quantidade dos membros do Bethel no congresso.  
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Essa informação deverá ser repassada pela Guardiã do Bethel para a Grande 

Guardiã do GCG/BA até o dia 15/03/2017. 

O Conselho Guardião do Bethel DEVERÁ consultar sua PRÓPRIA 

disponibilidade e, PRINCIPALMENTE, a opinião das Filhas de Jó do Bethel. 

Esclarecendo por oportuno que até o momento tem menos de 30 (trinta) pessoas 

inscritas para o CONFEBA, contudo, para a realização do evento serão necessárias no 

MÍNIMO a confirmação de 150 (cento e cinquenta) inscritos. 

Ademais, o fato que fomenta a presente CONSULTA aos Betheis é o relato de 

diversas Guardiãs da dificuldade financeira ora enfrentada em fazer face ás despesas com 

02 (dois) eventos do GCG/BA no primeiro semestre de 2017. 

Após o prazo acima estipulado, com base nas informações repassadas pelos 

betheis do Estado, o Grande Conselho Guardião, no intuito de somar e respeitar os 

trabalhos e necessidades da jurisdição, de forma coesa e harmoniosa, divulgará a decisão 

tomada.  

Por fim, informamos que caso o CONFEBA edição 2017, seja suspenso por 

decisão da maioria dos Betheis da Jurisdição na forma acima descrita, o GCG/BA realizará 

a Grande Sessão 2017, para receber os Delegados Votantes e todas as Filhas de Jó da Bahia. 

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

guiados pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional, elevamos os nossos 

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

fraternidade.  

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de 

Jó Internacional aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete. 

Fraternalmente, 
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