
 

 

 

CARTA DE INTENÇÃO 2021-2022 

HONORÁVEL RAINHA DO SUPREMO BETHEL 

 

 

Nome Completo    
 

Idade (deve ter entre 16 e 20 anos)_________Data de Nascimento: ________________________ 

 

Sou Past Honorável Rainha ou Honorável Rainha (marque uma) do Bethel No.____________de 
 

 

(Cidade) (Estado) (País) 

 

Acredito atender todos os requisitos de elegibilidade para ser uma Oficial do Supremo Bethel de acordo com 

as Regras e Regulamentos do Supremo Bethel, Artigo XI, Seção 1. 

 

 
ARTIGO XI DEVERES DA HONORÁVEL RAINHA DO SUPREMO BETHEL 

 
Seção 1. 

 
(a) A HRSB deve: 

 
. (1) Presidir todas as convocações do Supremo Bethel e outras cerimônias quando requisitada a fazê-lo pela Suprema Guardiã e 

pelo Comitê do Supremo Bethel. 

 

. (2) Conduzir o sorteio para seleção das Oficiais e Representantes do Supremo Bethel para a gestão seguinte, com a assistência 

do Comitê do Supremo Bethel. 

 

. (3) Atuar como Oficial Instaladora na Instalação do Supremo Bethel. 

 

. (4) Apresentar um relatório cumulativo até o dia dez (10) de cada mês, a partir de Setembro, e ao final de sua gestão, listando os 

valores e fontes de todas as quantias recebidas, bem como de todas as despesas, acompanhadas de recibos. Este relatório 

deve ser arquivado pelo(a) Gerente Executivo(a). 

 

. (5) Sempre que possível visitar “Bethéis” para promover o bem-estar da Ordem. 

 

. (6) Informar a Guardiã do Supremo Bethel sobre seus planos de viagem e sobre  a arrecadação de fundos para as mesmas. 

 

. (7) Para reembolso de despesas de viagem a HRSB deve apresentar um relatório mensal de despesas, acompanhado dos recibos 

originais, para o(a) Gerente Executivo(a). Cópias deste relatório devem ser enviadas também para a Guardiã do Supremo 

Bethel e à/ao Presidente do Comitê de Finanças. 

 
 

Gostaria de colocar meu nome para a seleção das oficiais de linha do Supremo Bethel de 2021-2022. Coloco 

minhas iniciais ao lado dos postos para os quais gostaria que meu nome fosse inserido na seleção:  
 

Honorável Rainha do SB         Guia do SB    1ª Princesa do SB    
 

Dirigente de Cerimônias do SB              2ª Princesa do SB  



 

 

Junto a meu(s) pai(s) ou tutor(es), li e entendi as Regras e Regulamentos do Supremo Bethel e analisei 

cuidadosamente os deveres e responsabilidades dos cargos. 
 

Meu (s) pai (s) ou tutor (es) e eu entendemos que, em decorrência de viagens, há despesas e reconhecemos 

que parte do financiamento das viagens pode ser nossa responsabilidade. Também compreendemos os 

deveres da Honorável Rainha do Supremo Bethel descritos nas Regras e Regulamentos para o Supremo 

Bethel, Artigo XI, Seção 1. Entendo que as despesas de viagem durante o ano podem ser de 

aproximadamente US$ 20.000, mas que não se espera que eu viaje para todas as atividades. Eu entendo que 

o Supremo Conselho Guardião contribuirá com um mínimo de $ 1.000 para essas despesas. 

 
Obrigada por esta oportunidade e por sua consideração. 

Assinaturas: 

Filha     

 

Pai/Mãe ou Tutor Legal    

 

Assinatura de uma (1) das seguintes pessoas que NÃO possua parentesco com você:  membro Executivo do 

CGB, Deputado(a) ou Grande Guardiã/Guardiã Jurisdicional. Ao assinar este formulário, você reconhece que 

esta Filha está Regular em nossa Ordem. 
 

 
 

Você está competindo no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional?       

E-mail da Filha:      

Telefone da Filha:      

Endereço residencial da Filha:     

E-mail do(a) Pai/Mãe/Tutor Legal:     

Para ser considerada candidata a HRSB, você DEVE enviar esta Carta de Intenção e o Formulário de 

Liberação de Mídia preenchido, que encontra-se no “site” das FJI, para: 

Marsha Bright 5 Gable Court New Castle, DE 19720  

ou enviar por e-mail um PDF digitalizado para mb13wd@yahoo.com. Na linha de “Assunto”, 

colocar “Carta de Intenção para HRSB” . 

 

Por favor,  faça o registro on-line através do registro da Suprema Sessão e também certifique-se de que foi 

carimbado no correio ou enviado eletronicamente até 31 de maio de 2021. 
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