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CIRCULAR nº 071/GCG-BA/2019-2021 
                                                                                              

Dispõe sobre a inscrição das Filhas de Jó na Competição 
de Ritual e Suprema Sessão das FJI. 

 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE TODOS OS 

BETHEIS E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR – REPASSAR POR MEIO 

DIGITAL 

 

 

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

Internacional vem, através desta Circular, divulgar informações enviadas pelo 

Supremo Conselho Guardião acerca da inscrição das Filhas de Jó na Competição 

de Ritual da Suprema Sessão das FJI. 

Nesse sentido, o GCG-BA reforça que, a Suprema Sessão ocorrerá na 

modalidade híbrida-virtual, conforme noticiado anteriormente, permitindo aos 

membros das Filhas de Jó se inscreverem nas diversas atividades, com diferentes 

tipos de inscrição. 

Desse modo, o SCG salienta que, para ter acesso às atividades, é necessário 

estar inscrito no evento, e que, algumas das Filhas que se inscreveram para as 

competições, NÃO se inscreveram para a Suprema Sessão.  

Portanto, os membros interessados têm ATÉ 30 DE JUNHO PARA REALIZAR 

A INSCRIÇÃO NO EVENTO, as quais serão confirmadas pelo Comitê de Competição 

de Ritual. 

Nesse sentido, ressaltamos que os participantes poderão acessar todas as 

informações do evento no site oficial das FDJI, podendo ser acessadas através deste 

link: SUPREMA SESSÃO. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que, promovendo 

nossos ideais e princípios, na continuidade dos trabalhos durante este período 

emergencial, elevamos nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha 

https://jobsdaughtersinternational.org/supreme-session-2/
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cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, com um 

coração repleto de Esperança e Fé. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião 

Associado aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  
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