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Apresentação 

 

 

Querida Jurisdição Baiana, 

 

Nosso Grande Conselho Guardião sempre teve o compromisso com cada uma 

de suas Filhas de Jó e trabalha incansavelmente para que nossa Jurisdição 

tenha todos os mecanismos e instrumentos que possibilitem o crescimento e 

fortalecimento da Ordem dentro de nosso território. 

Esse compromisso foi assumido desde a fundação de nosso Grande Conselho 

e é uma característica presente em cada uma das gestões que já estiveram 

liderando nossa Jurisdição.  

Na Grande Sessão realizada em 2019 nosso estado aprovou a criação de mais 

um mecanismo que tem como objetivo o fortalecimento de nossa Jurisdição e 

difusão de nossa Ordem. 

Sendo assim, é com muita satisfação que temos o prazer de anunciar a criação 

da Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia (AAFJBA), com o propósito de 

fornecer recursos para auxiliar a perpetuação das Filhas de Jó Internacional. 

A Associação abraça o compromisso de auxiliar o Grande Conselho Guardião 

da Bahia no fortalecimento das Filhas de Jó Internacional em nosso estado e 

convida a todos e todas que desejarem a ingressar como membros da 

Associação Alumni das Filhas da Jó Bahia. 

 

Abraços fraternais, 

Comitê Alumni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conhecendo a Associação alumni das filhas de jó 

bahia (aafjba) 

 

O que é a associação alumni das filhas de jó bahia 

(aafjba)? 

A Associação Alumni é uma organização que deve funcionar sob a direção da 

Grande Guardiã e do Grande Conselho Guardião. E tem como propósito fornecer 

recursos para auxiliar a perpetuação das Filhas de Jó Internacional.  

 

Qual é o objetivo da associação alumni das filhas de jó 

bahia (aafjba)? 

A Associação Alumni deve auxiliar no aumento de número de membros de 

Bethéis, identificar pessoas que possam ser membros de Conselhos Guardiões 

de Betheis, fornecer recursos financeiros adicionais e identificar habilidades 

especiais que possam ser usadas para o engrandecimento das Filhas de Jó 

Internacional. 

Quem pode ser membro da associação alumni das filhas de 

jó bahia (aafjba)? 

Podem ser membros da AAFJBA os Membro de Maioridade de Bethéis Bahia e 

também os membros adultos que tenham trabalhado com um Bethel da 

jurisdição baiana por no mínimo um ano. 

Existe alguma taxa para ser membro da associação 

alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

Para ser membros da AAFJBA é necessário o pagamento de uma taxa única de 

R$35,00. 

Porque é necessário pagar uma taxa para ser membro da 

associação alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

A taxa única de R$35,00 é cobrada daqueles que quiserem ingressar na ordem 

porque todos os membros recebem um Certificado de membro e um broche de 

membro. Além disso, a Associação também possui despesa com a Reunião 

Anual da AAFJBA, entre outras. 

 



 

 

Como eu faço para ingressar na associação alumni das 

filhas de jó bahia (aafjba)? 

Para ingressar na Associação Alumni o valor mínimo de R$35,00 deve ser 

depositado na conta bancária do Grande Conselho Guardião da Bahia e a ficha 

de petição para associação deve ser preenchida. Após o pagamento da taxa, o 

comprovante do pagamento e a petição para associação preenchida devem ser 

encaminhados para o e-mail: alumnifdjba@gmail.com  

Onde eu encontro a ficha de petição para associação da 

associação alumni das filhas de jó bahia (aafjba)? 

A petição para associação da Associação Alumni da Bahia pode ser encontrada 

no final deste material explicativo e também no site das Filhas de Jó da Bahia: 

www.filhasdejobahia.org. 

 

Aviso importante: 

Os membros que ingressam no primeiro ano da Associação Alumni têm o direito 

de ter seus nomes registrados na Carta Constitutiva da Associação. 

Assim, todos os membros que ingressarem até 22 de janeiro de 2021 terão seus 

nomes registrados na Carta Constitutiva. 
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