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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, através desta 
Circular, informar maiores detalhes a respeito do que será feito após o envio, por parte de cada Bethel, 
dos formulários 221 (Cédula de votação) e 222 (Recomendação do Conselho Guardião). 

A Vice Grande Guardiã, ao receber este material, vai definir os nomes dos adultos que servirão no 
Conselho Guardião do Bethel durante gestão 2015/2016, providenciando, em seguida os certificados. 

Feito isso, será divulgado pela mesma a relação de nomes, por Bethel, dos adultos que comporão o 
Conselho Guardião do Bethel, a fim de convocá-los a comparecer à Grande Sessão, que realizar-se-á na 
cidade de Itapetinga, nos dias 02, 03 e 04 de julho do corrente ano. O intuito dessa convocação é para que 
na oportunidade da Grande Sessão, a Grande Guardiã promova a Instalação (Posse) dos Conselhos 
Guardiões dos Bethéis da Bahia. 

Diante do exposto, ficam todos os integrantes de Conselhos Guardiões, presentes e futuros, convocados 
a se fazer presente neste grandioso evento a fim de que possam oficializar a assunção de suas 
responsabilidades junto ao Bethel. 

Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, despedimo-nos rogando ao Pai 
Celestial que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional ao primeiro dia do mês de maio de dois mil e quinze. 

 

Fraternalmente, 

 

 

JEANNE DE CARVALHO NUNES   JOEL ASSIS BATISTA JÚNIOR 
              GRANDE GUARDIÃ             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 
 
 

DANIELA NASCIMENTO DA SILVA 
GRANDE SECRETÁRIA 


