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Dispões sobre a alteração da data de realização 
da III Edição do Concílio de Mizpah das Filhas 
de Jó.  

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 
 

O Grande Conselho Guardião da Bahia das Filhas de Jó Internacional, em parceria com a 
Coordenação do Concílio de Mizpah da Bahia das Filhas de Jó Internacional, fazendo uso de 
suas atribuições, vem através desta Circular, informar aos Bethéis a ele jurisdicionados quanto a 
realização da terceira edição do evento acima mencionado. 

Em virtude dos ininterruptos e graves incêndios ocorridos na Chapada Diamantina, região na 
qual se encontra o Castelar da Alvorada, local de realização do Concílio de Mizpah, o Grande 
Conselho Guardião, em conjunto com a Coordenação do evento, objetivando resguardar a 
segurança e saúde dos participantes, adotou as seguintes medidas: 

- Adiar a realização do Concílio de Mizpah das Filhas de Jó na data inicialmente definida, 
ficando a mesma alterada para os dias 19, 20 e 21/02/2016 (sexta à domingo); 

- Manter em cada Bethel jurisdicionado ao Grande Conselho Guardião, a realização da 
Instalação das Oficiais no prazo definido na Constituição e Estatutos das Filhas de Jó 
Internacional (mês de dezembro), mesmo não tendo a Honorável Rainha eleita participado do 
Concílio de Mizpah antes de sua instalação no cargo; 

- Prorrogar o prazo das inscrições e pagamento da taxa de participação no evento para o dia 
01/02/2016 (segunda-feira). 

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 aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois m il e quinze. 
 

Fraternalmente,  
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                    GRANDE GUARDIÃ         GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

 
 

     DANIELA NASCIMENTO DA SILVA        ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA 
COORDENAÇÃO – CONCÍLIO DE MIZPAH                GRANDE SECRETÁRIA 


