
Grande Conselho Guardião 

Do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 

 

Circular nº 019/ 2019-2020 GCG –BA 

                                                                                             
Dispõe sobre a divulgação do Manual 
para Clube das Abelhinhas do Estado da 

Bahia edição 2019-2020. 

 

 
OBRIGATORIAMENTE, DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB E FILHAS DE JÓ DE 

TODOS OS BETHEIS, REPASSANDO  POR MEIO DIGITAL.  

 

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

vem, com imensa satisfação, através desta Circular, disponibilizar e divulgar o Manual 

para Clube das Abelhinhas do Estado da Bahia. 

Nesse sentido, com fito de estimular a fundação de Colmeias e do Clube das 

Abelhinhas em nosso estado, além de orientar os membros da jurisdição, o GCG-BA 

buscou atualizar o manual publicado anteriormente, lançando a Edição 2019/2020 do 

manual, para conhecimento e utilização por todos os membros das Filhas de Jó do 

estado. 

Nessa perspectiva, buscando elucidar possíveis dúvidas acerca das atividades da 

Colmeia e do Clube das Abelhinhas, tendo em vista que, assim como no Bethel, a 

Colmeia também é supervisionada por um grupo de adultos, o GCG-BA intenta auxiliar 

o trabalho educativo do Conselho Zelador da Colmeia, de maneira que dispõe no Manual 

algumas diretrizes e sugestões para acompanhamento das atividades habituais da 

Colmeia, de forma lúdica e educativa, visando acrescentar positivamente na formação 

do caráter das crianças, incentivando e preparando o terreno para que se tornem 

membros do Bethel ao alcançarem os 10 anos de idade. 

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

aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

Fraternalmente,  
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GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
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