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Dispõe sobre divulgação de material com 
orientações para a realização da 
Ritualística Virtual dos Betheis da Bahia. 

 

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

TODOS OS BETHEIS POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL. 

 

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

vem, através desta Circular, divulgar orientações para a realização da Reunião 

Ritualística Virtual dos Betheis da Bahia. 

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

Bahia trabalha de forma planejada e harmônica, no intuito de desenvolver as atividades 

das Filhas de Jó no Estado, permanecendo atento às informações oficiais acerca da 

Pandemia do COVID-19, diariamente veiculadas pelos meios de comunicação, pela 

Organização Mundial da Saúde e Órgãos Públicos, no sentido de evitar atividades que 

venham a pôr em risco a saúde e o bem-estar das Filhas de Jó no estado da Bahia; 

Considerando que, em virtude da suspensão momentânea da Constituição e 

Estatuto das FDJI – em caráter extraordinário, que permite a um Grande Conselho 

Guardião definir a forma mais adequada e/ou conveniente de atuação, nos limites de sua 

jurisdição; 

O GCG-BA vem, por meio desta circular, divulgar material contendo orientações 

para a realização da elaborado pelo Grande Bethel da Bahia em parceria com a Miss Filha 

de Jó Bahia e Miss Simpatia Bahia. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos continuar 

trabalhando de forma efetiva durante este período emergencial, e, dando continuidade à 

transparência financeira da gestão, que rogamos ao Pai Celestial, que nos mantenha cada 

vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, com o coração 

repleto de Esperança e Fé. 

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

aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um. 
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