Competição da Suprema Bibliotecária
2021
Todas Filhas de Jó, Abelhinhas e Membros de Maioridade são encorajados a participar na
Competição da Suprema Bibliotecária. Essa competição é uma ótima forma para você se
expresser usando seus talentos criativos. Esta competição tem várias categorias para escolher.
Sinta-se libre para participar de todas você for qualificada para.
Você não precisa de estar na Suprema Sessão em 2021 para participar da competição. É
uma competição para todas.
Regras para cada categoria:
1) As participantes podem participar em uma (1) ou todas as categorias para as
quais se qualificar – somente uma composição por categoria. Ofereça-nos seu
melhor esforço!

2) Preencha o formulário de inscrição. Por favor, inclua uma inscrição por cada categoria
que for participar. https://bit.ly/supremecompetitions - Você vai precisar de um gmail
para completer a inscrição. Sinta-se livre para usar sua própria conta ou de seus pais.
3) O nome da inscrita NÃO deve aparecer em nenhum local do arquivo com o texto,
somente na inscrição.
4) Por favor, certifique-se de que seu document está no format PDF.
5) As inscrições devem ser enviadas até 1o de Junho de
2021. https://bit.ly/supremecompetitions
6) Observe que você precisa estar registrada para a Suprema Sessão como Participante
Presencial, Delegado Votante Remoto, Delegado Não Votante ou Filha, Abelhinha, ou
como Passe de Competição para entrar nesta competição.
Beatriz Vichiatto – Suprema Bibliotecária
Dúvidas? Envie para: s.librarian2021@gmail.com
7) Seja criativa e divirta-se!

Competição da Suprema Bibliotecária
Se inscreva até 1o de Junho de 2021
Beatriz Vichiatto, Suprema Bibliotecária
s.librarian2021@gmail.com
https://forms.gle/tn7rfmYcYmj7e7e76

Categoria: Abelhinha
Participante: Qualquer Abelhinha entre 7 e 9 anos.
Tema::Vamos viajar para o futuro? Escreva uma pequena nota para você mesma, recebendo
você mesma no dia de sua iniciação em seu Bethel. O que você gostaria de dizer para future
Filha que vai se tornar?
Requisitos::
1) Use fonte tamanho 12, podendo ser Times New Roman, Arial ou Calibri
2) Espaço duplo
3) O tamanho não poderá passer de uma página digitada.
4) Seu nome, Bethel ou localidade NÃO podem aparecer em nenhum lugar do texto.
5) O texto deverá ser escrito durante a gestão 2020-2021 do Supremo Conselho Guardião.
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Categoria: Redação de Novos Membros
Participante: Qualquer Filha que tenha iniciado após a Suprema Sessão de 2020. As
categorias por idade serão baseadas no número de inscrições.
Tema: Imagine se você tem a chance de falar para o mundo todo. O que você gostaria de dizer
para ajudar o mundo a passer por essa pandemia, usando os ensinamentos da vida de Jó?
Requisitos:
1) Use fonte tamanho 12, podendo ser Times New Roman, Arial ou Calibri
2) Espaço duplo
3) O tamanho não poderá passer de três páginas digitadas.
4) Seu nome, Bethel ou localidade NÃO podem aparecer em nenhum lugar do texto.
5) O texto deverá ser escrito durante a gestão 2020-2021 do Supremo Conselho Guardião.

Categoria: Redação
Participantes::De 10 a 12 anos, de 13 a 15 anos, de 16 a 21 anos.
Theme: “Reconecte-se com sua própria força” – Libélulas simbolizam nossa habilidade de
supercar tempos difíceis. Elas nos lembram de tirar um tempo para nos reconectar-mos com
nossa própria força, coragem e alegria. Nos conte como com as lições de Jó e as Libélulas
você encontra força, coragem e felicidade no dia-a-dia em sua vida, e como as Filhas de Jó
foram importante para você em 2020.
Requisitos:
1) Use fonte tamanho 12, podendo ser Times New Roman, Arial ou Calibri
2) Espaço duplo
3) O tamanho não poderá passer de três páginas digitadas.
4) Seu nome, Bethel ou localidade NÃO podem aparecer em nenhum lugar do texto.
5) O texto deverá ser escrito durante a gestão 2020-2021 do Supremo Conselho Guardião.
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Categoria: Poesia
Participantes: De 10 a 12 anos, de 13 a 15 anos, de 16 a 21 anos.
Tema: Nós estamos experenciando nossa Ordem comemorar seu centenário. Éhora de
celebrar este ‘’primeiro’’ ano dos próximos 99, até nossa próxima comemoração de centenário.
Escreva um poema nos contando sobre o novo centenário e como você é grata por fazer parte
das Filhas de Jó.
Requisitos:
1) Use fonte tamanho 12, podendo ser Times New Roman, Arial ou Calibri
2) Espaço duplo
3) O tamanho não poderá passer de três páginas digitadas.
4) Seu nome, Bethel ou localidade NÃO podem aparecer em nenhum lugar do texto.
5) O texto deverá ser escrito durante a gestão 2020-2021 do Supremo Conselho Guardião.

Categoria: Escrita criativa
Participantes: De 16 a 21anos.
Tema: Se você tivesse a chance de visitor Mãe Mick hoje, o que você gostaria de dizer à
ela? Use sua imaginação e escreva um texto/cerimônia. Leia a cerimônia “Visita da Mãe
Mick”para te inspirer e escreva ‘’o outro lado’’ desta conversa.
Requisitos:
1) Use fonte tamanho 12, podendo ser Times New Roman, Arial ou Calibri
2) Espaço duplo
3) O tamanho não poderá passer de três páginas digitadas.
4) Seu nome, Bethel ou localidade NÃO podem aparecer em nenhum lugar do texto.
5) O texto deverá ser escrito durante a gestão 2020-2021 do Supremo Conselho Guardião.

