
   Grande Conselho Guardião 

do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
 

Circular 013/ 2018-2019 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre a Prorrogação do prazo do Ato 
013-2018-2019 referente ao arquivo permanente 
de Membros de Maioridade da Bahia.  

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

  

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

Circular, em face de reiterados pedidos de Guardiões de Betheis do estado, prorrogar oficialmente para 

o data de 12 de abril de 2019 da lista cadastral (histórico) de todas as Membros de Maioridade do 

Bethel que deve constar o nome completo e o ano em que se tornaram Maioridade, pelo período desde a 

Instituição do Bethel até o relatório anual do ano de 2017; 

Nesse sentido, comunica que após o prazo acima, os Betheis que não enviarem a lista cadastral 

com as Membros de Maioridade do Bethel terão considerados, na integralidade para o arquivo, a lista 

enviada pelo Supremo Conselho Guardião. 

Com efeito, após o prazo acima, o cadastro fidedigno com o histórico ratificado das Membros 

de Maioridade da jurisdição baiana ficará fundamentado no site das filhasdejobahia.org (juntamente 

com o cadastro e histórico das Past Guardiãs de Bethel e Past Guardiões Associado de Bethel) de modo que 

alterações só serão possíveis após comprovação documental do grau de maioridade. 

Desse modo, informa, na oportunidade, que os Betheis que não cumprirem com o quanto 

estabelecido no Ato nº 13 – 2018-2019 GCG-BA (com prazo prorrogado impreterivelmente até 12 de 

abril) não terão preenchido uma atividade prevista formalmente pelo Grande Conselho Guardião da 

Bahia da gestão 2018-2019.  

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

harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada vez mais 

unidos pelos laços da fraternidade 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 31 (trinta e 

um) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.  

Fraternalmente, 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA                     JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ                       GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
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