COMPETIÇÃO DE RITUAL NA SUPREMA SESSÃO 2021
PRESENCIAL
TERÇA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2021
“Embassy Suites” - Hampton, Virginia
PRAZO PARA INSCRIÇÃO – 1º de junho de 2021
Para quaisquer questionamentos, por favor, contate Dianne Regner através do email Supremeritual2021@gmail.com ou pelo telefone 001 301-642-2342
A Competição será realizada na terça-feira, 3 de agosto de 2021 no “Embassy Suites”. Todas as
participantes DEVEM se inscrever para a Suprema Sessão.
A Inscrição será feita on-line no site: https://bit.ly/supremecompetitions
Cada participante será informada por e-mail sobre o horário da sua competição. A
programação será postada próximo à inscrição da sessão.
Inscrição

As Equipes de Mensageiras Jurisdicionais ou de Filhas de Bethel(is), podem apenas
participar presencialmente na Suprema Sessão ou Virtualmente. Elas NÃO podem
participar em ambas.
Todas as competidoras devem fazer o “check-in” pessoalmente no dia da competição, pelo
menos 15 minutos antes do horário programado para a competição.
TODAS AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS ATÉ 1º DE JUNHO DE 2021

NÃO serão permitidos espectadores nas salas de competição.
A Filha NÃO deve ter completado 21 anos em ou antes de 4 de agosto de 2021.
As Filhas podem se inscrever apenas em uma categoria INDIVIDUAL.
Qualificações

Grandes Conselhos Guardiões (GCGs) – Um GCG pode inscrever uma Equipe de
Mensageiras. GCGs que possuam mais do que 10 (dez) “Betheis”, podem competir com uma
equipe por área. Se num GCG competir mais de uma equipe, os membros da equipe devem ser
da mesma área.
Conselhos Jurisdicionais (CGJs) – O CGJ pode inscrever uma Equipe de Mensageiras.
“Betheis” Subordinados ao Supremo (BSS) – Os BSSs podem inscrever uma Equipe de
Mensageiras por Bethel. Caso um Bethel não tenha Filhas suficientes para formar uma equipe,
elas podem competir combinadas com outro BSS.

Pontuações Mínimas

Todas as concorrentes devem alcançar uma pontuação mínima de 90% para o 1º lugar, 85%
para o 2º lugar e 75% para o 3º lugar.
A Idade é baseada na data da Competição

Categorias por Idade

Julgamento da Veste

As Categorias por Idade serão determinadas com base na quantidade de inscrições.
Para a Equipe de Membros de Maioridade, não há restrições de idade.

Todas as competidoras presenciais devem competir com os trajes adequados, se
disponíveis. Se a veste oficial não estiver disponível, a Filha deve usar um vestido ou saia/
blusa apropriados às Filhas de Jó.
As Vestes serão julgadas baseadas no seguinte:
Oficiais de Solo (Mensageiras e Capelã) - a veste deve estar limpa, passada(sem amassados), 7
cm acima chão, com uma bainha de 10 cm. Por baixo da veste deve ser usada uma combinação
ou saiote longo (abaixo do joelho). O cordão deve estar colocado corretamente na costura
inferior da pala, com espaço de 7 a 15 cm na frente entre uma costura e outra. Os sapatos /

(Continuação)
chinelos devem ser brancos, meia branca. Na cabeça, a faixa branca e roxa.
HR e Princesas - a veste deve estar limpa, passada(sem amassados), 7 cm acima chão, com
uma bainha de 10 cm. Por baixo da veste deve ser usada uma combinação ou saiote longo
(abaixo do joelho). Os sapatos/chinelos devem ser brancos, meia branca. Capa e Coroa –
nenhum cabelo deve cobrir a base da coroa, conforme ritual.
NOTA IMPORTANTE: As Filhas que estiverem competindo na Equipe das Mensageiras e
História de Jó usarão a veste branca com cordões. As Filhas que estiverem competindo
individualmente como HR, Primeira ou Segunda Princesas, E Equipe das Mensageiras, terão
que ter a veste julgada como “Paramento de Oficial de Solo” e como “Paramento da Realeza”.

Jóias e Esmaltes

Devido às muitas variações entre Países e Jurisdições, pedimos que NENHUMA Jóia ou
Esmalte sejam usados.

Categoria Individual: Executará todo o trabalho da iniciação, NÃO incluirá Postos e Deveres e DARÁ instruções à Guia,
Dirigente de Cerimônias, HR ou quaisquer outras.
Categoria por Equipe: A Equipe de Mensageiras NÁO incluirá Postos e Deveres. Os Membros da Equipe DARÃO todas as
instruções à Guia e Dirigente de Cerimônias.
História de Jó: Executará todo o trabalho da iniciação, NÃO incluirá Postos e Deveres e NÃO dará instruções à Guia e Dirigente
de Cerimônias.
Todas as Categorias:
• Preste atenção no trabalho de solo, posição das mãos, sentar conforme as instruções do Ritual.
• A filha pode entrar e sair da sala de competição da maneira que escolher.
• Antes de entrar na sala de competição, a monitora da porta dará (s)à competidora(s) informações referentes ao ponto e
quaisquer outras instruções. A(s) Competidora(s) pode(m) fazer perguntas nessa hora.

Mensageiras

Levanta-se, posiciona-se e executa o trabalho da iniciação, conforme o Ritual, com
instruções para a Guia e Dirigente de Cerimônias. Retorna ao posto de acordo com o Ritual
e senta-se significando a conclusão da competição.

Capelã

Levanta-se, aproxima-se do Altar, abre a Bíblia, faz o Juramento de Honra para Adultos.
Permanece no Altar para a Prece de Abertura (NÃO a Oração do Pai Nosso), o Juramento
com o prefácio introdutório, a prece de encerramento da iniciação e conclui com a
recitação da Prece de Encerramento. Ajoelha-se e levanta-se conforme especificado. Ao
término da Prece de Encerramento, levanta-se e fecha a Bíblia. Retorna ao posto e senta-se,
significando o término da competição.
Revise a Lição de Proficiência nº 1

Segunda Princesa

Levanta-se, inicia apresentando o sinal e resposta da Primeira Época. Executa o trabalho
da iniciação conforme Ritual. (Obs.: ao ser examinada pela Primeira Princesa, você não
receberá assistência). Sentar-se ao término do trabalho de iniciação significa o término da
sua parte.
Revise as Lições de Proficiência nºs. 2 a 7

Primeira Princesa

Levanta-se, inicia apresentando o sinal e resposta da Segunda Época. Executa o trabalho
da iniciação conforme Ritual. (Obs.: ao examinar a Segunda Princesa, você não receberá
resposta). Sentar-se ao término do trabalho de iniciação significa o término da sua parte.
Revise as Lições de Proficiência nºs. 4, 5 e 8

Honorável Rainha

História de Jó

Equipes das Mensageiras de Filhas
e
Membros de Maioridade

Abelhinhas

Levanta-se, inicia com a proclamação da abertura “As oficiais assumirão seus postos.”
Continua com a Apresentação do Emblema Nacional e da Bandeira do Bethel, golpe do
malhete conforme indicado, Juramento de Honra para Adultos, Postos e Deveres das
Oficiais, incluindo as instruções às Guardas e nominando todos os postos conforme ritual.
Faça uma pausa após dizer os postos e deveres e então recite “O sinal da 3ª época…”
Chama a Capelã para conduzir a Prece de Abertura e abre o Bethel. Executa o trabalho da
iniciação, conforme Ritual. Executa a Cerimônia de Encerramento. Sentar-se significa o
término da sua parte.
Revise as Lições de Proficiência nºs. 6, 7 e 9

Inicia sentada na cadeira da 1ª Mensageira, aproxima-se do Altar e recita todas as 5
palestras da iniciação sucessivamente e, após terminar, senta-se na cadeira da 5ª
Mensageira.
NÃO DEVE SER DADA NENHUMA INSTRUÇÃO À GUIA E DIRIGENTE DE
CERIMÔNIAS.

As Equipes entrarão, assumirão seus respectivos postos e sentar-se-ão. Será dito à equipe
que elas podem começar e as Mensageiras, cada uma à sua vez, aproximar-se-ão do Altar,
conforme Ritual, executarão o trabalho de iniciação em sucessão . A Competição estará
concluída quando a 5ª Mensageira retornar ao seu posto e se sentar.
DEVEM SER DADAS INSTRUÇÕES À GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS.

A Abelhinha entrará na sala, ficará em pé atrás do Altar e recitará um trecho da oração
escrita por Mãe Mick. Ela será dispensada após a conclusão da oração. A Abelhinha NÃO
deve assumir a Atitude de Prece.
Pai Celestial, Te seguimos
Ao longo deste ano instável
Amorosamente, Fostes luz em nosso caminho
Trazendo conforto com alegria.
Possam os membros que são acolhidos
No seio das Filhas de Jó,
Fortalecerem-se nos laços de amizade
E permanecerem para sempre.
Possa o Grande Deus do Tempo
Cujo amor eterno conhecemos,
Guardar com orientação
As Filhas de Jó, onde quer que elas forem.
Todas essas coisas Te pedimos em Teu Santo nome.
Amém.

