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Dispõe sobre a Nomeação da Presidente do 
Comitê de Mídias para a Gestão 2018/2019. 

 
LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA & JOHN LYNDON PINTO DA 

SILVA, Grande Guardiã e Grande Guardião Associado do Grande Conselho Guardião do 

Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional, respectivamente, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Constituição e Estatuto das Filhas de JóInternacional; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

reconhece e aceita os princípios das Filhas de Jó Internacional, inspirados pela filosofia de 

sua fundadora ETHEL THERESA WEAD MICK, enfatizando nos corações e mentes das 

jovens os ideais de construção moral e espiritual, que inspire o desejo pela sabedoria, amor 

à Bandeira e o que ela representa, valorização suprema do lar e da família, respeito a todas 

as pessoas e em especial aos pais e a reverência às Sagradas Escrituras; 

 

CONSIDERANDO que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

trabalha de forma planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó no 

Estado, propiciando a todos os seus membros um ambiente sadio para o aperfeiçoamento 

de seus ensinamentos e ideais; 

 

CONSIDERANDO que o acesso à informação e divulgação das atividades do Grande 

Conselho, do Grande Bethel e demais agremiações a eles associadas, é indispensável para 

a promoção da Ordem e essencial para a publicidade e maior alcance das informações 

relevantes, estreitando a comunicação entre os Betheis da jurisdição e o Grande Conselho 

Guardião do Estado da Bahia;  

 
CONSIDERANDO, por fim, que o Grande Conselho Guardião é a LEGÍTIMA 

AUTORIDADE DAS FILHAS DE JÓ DO ESTADO DA BAHIA, TENDO COMPLETA 

JURISDIÇÃO, PODERES E PRIVILÉGIOS NECESSÁRIOS PARA TAL 

ADMINISTRAÇÃO; 



 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Nomear como responsável pela manutenção das web mídias vinculadas ao 

Grande Conselho Guardião e acompanhamento e divulgação das atividades dos betheis 

do estado a ilustre NARA TÔRRES SILVEIRA, do Bethel #01 da cidade de Paulo Afonso 

 

Art. 2º - A mui Ilustre Grande Secretária é a encarregada das anotações competentes, 

do registro e da publicação do presente ATO, que entra em vigor nesta data, para todos os 

efeitos legais, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Dado e traçado no gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. 

 

Fraternalmente, 
 

 

 

 
ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDEGUARDIÃ GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 
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