COMPETIÇÃO DE RITUAL NA SUPREMA SESSÃO 2022
Competição Virtual - Via Zoom
15 a 17 de julho de 2022
PRAZO PARA INSCRIÇÃO – 1º DE JUNHO DE 2022
Para quaisquer questionamentos, por favor, contate Pam VanDuinen através
do e-mail SSritual2022@gmail.com ou telefone 001 906-290-0183

A Competição Virtual de Ritual sera realizada no final de semana de 15 a
17 de julho de 2022 via Zoom. Todas as participantes DEVEM se
inscrever como participante remota ou participar com um passe da
Competição
Inscrição

A Inscrição será feita on-line no site: https://bit.ly/supremecompetitions
Cada participante será informada por e-mail sobre a data, horário e link do
Zoom da competição dela.
As Equipes de Mensageiras Jurisdicionais ou de Filhas de Bethel(is),
podem apenas participar presencialmente na Suprema Sessão ou
Virtualmente. Elas NÂO podem participar em ambas.
TODAS AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS ATÉ:
1º DE JUNHO DE 2022, Á MEIA NOITE, horário do Leste.
A Filha NÂO deve ter completado 20 anos em ou antes de 26 de julho
de 2022.

Qualificações

As Filhas podem se inscrever apenas em uma categoria INDIVIDUAL.
Grandes Conselhos Guardiões (GCGs) –
Um GCG pode inscrever uma Equipe de Mensageiras.
Counselhos Jurisdicionais (CGJs) –
O CGJ pode inscrever uma Equipe de Mensageiras.
“Betheis” Subordinados ao Supreme (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
De 10 a 12 anos

de 13 a15 anos

de 16 a 17 anos

de 18 a 20 anos

Categoria Individual: Realizará todo o trabalho da iniciação, NÂO incluirá Postos e Deveres e
DARÁ instruções à Guia, Dirigente de Cerimônias, HR ou quaisquer outras.
Categoria por Equipe: A Equipe de Mensageiras NÂO incluirá Postos e Deveres. Os Membros da
Equipe DARÃO todas as instruções à Guia e Dirigente de Cerimônias.

História de Jó: Realizará todo o trabalho da iniciação, NÃO incluirá Postos e Deveres e NÃO dará
intruções à Guia e Dirigente de Cerimônias.

Todas as Categorias:
• Ao entrar na sala de competição do Zoom, um(a) Jurado(a) dará à (s) competidora(as)
informações sobre o ponto e quaisquer outras instruções. A (s) Concorrente (s) pode(m) fazer
perguntas neste momento.
• Todas as competidoras deverão usar o paramento oficial, se estiver disponível. Caso
contrário, toda vestimenta usada deve estar de acordo com os ideais das FJI.
• As competidoras devem estar em local onde possam ficar em pé e serem vistas da cabeça à
cintura em uma câmera fotográfica.

Mensageiras

Capelã

Em pé, recitarão a palestra de iniciação com instruções para a Guia e Dirigente de Cerimônias.

Em pé, fará o Juramento de Honra para Adultos, 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. Todas as partes devem ser feitas em sucessão.
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História de Jó

Equipes de Filhas

Em pé, recita todas as 5 palestras da iniciação sucessivamente. NÃO
DEVEM SER DADAS INSTRUÇÕES À GUIA E DIRIGENTE DE
CERIMÔNIAS.
A equipe será informada de que pode começar e as Mensageiras, por sua
vez, recitarão o trabalho de iniciação. Não será solicitado individualmente às
Mensageiras para começar e deverão prosseguir em sucessão. A
competição terminará quando a 5ª Mensageira terminar sua fala.
DEVEM SER DADAS INSTRUÇÕES À GUIA E DIRIGENTE DE
CERIMÔNIAS.

