
 
 

 

 

Pitangui, 28 de fevereiro de 2020 

COMPETIÇÃO DE RITUAL 2020 
“O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca”. 

As Filhas de Jó Internacional é moldada pelo amor e dele nasce a 
dedicação que cada um destina a esta notável Organização. Um deles, o 
aprendizado. Os ensinamentos e as lições aprendidas, entre muitos meios, são 
encontrados no Ritual que, em especial, guarda a história de Jó, a base do 
nosso amor. 

Dessa forma, a Competição de Ritual é destinada as Filhas de Jó e 
Membros de Maioridade visando incentivar o estudo do Ritual e auxiliar no 
desenvolvimento da oratória. 

A Competição acontecerá sob coordenação de membros do Grande 
Bethel de Minas Gerais e do Comitê da Grande Sessão Anual de Minas Gerais 
de 2020, sendo esta baseada na Competição de Ritual da Suprema Sessão de 
2020. 

As categorias deste ano serão: 

1. Time de Filhas de Jó Ativas; 
2. Time de Membros de Maioridade. 

Realização da Competição 

A Competição de Ritual ocorrerá na sexta-feira, dia 10 de julho 2020. Os times 
serão informados do horário exato para comparecerem à sala de avaliação. 
Cada categoria terá uma sala destinada para a competição: 

 Sala Passa Quatro: Time de Filhas de Jó Ativas; 

 Sala São Tomé: Time de Membros de Maioridade. 

ATENÇÃO: Os times devem informar no momento da inscrição o horário de chegada 
de sua Comitiva para que a programação seja adequada de acordo com as 
necessidades de cada time. 

Inscrição 

Cada time deverá escolher uma líder para ser responsável pela inscrição e pela 
comunicação com o Comitê da Competição de Ritual. 

A inscrição poderá ser feita a partir do presente momento até o dia 15 de maio 
de 2020. Para realiza-la, a líder deverá preencher a ficha anexa neste 
documento (anexo I ou II) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor  



 
 

 

 

de R$20,00 (vinte reais) por time, não incluso os gastos com a inscrição da 
Grande Sessão, devendo ser paga até dia 15 de maio de 2020.  

O pagamento poderá ser feito via boleto ou depósito bancário na conta 
informada abaixo: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Lissandra Gouvêa Freitas 
Agência: 1700 
Operação: 013 
Conta Poupança: 10429-9 
 
Caso o time opte pelo método de pagamento por boleto bancário, a líder deverá 
enviar um e-mail para competicaoderitualgsmg20@gmail.com, informando 
seu nome, categoria, nome e número do Bethel, com o assunto “MÉTODO DE 
PAGAMENTO – BOLETO BANCÁRIO” e solicitar o envio do boleto. 
 
A ficha de inscrição deverá ser validada e assinada pela Guardiã do Bethel e, 
posteriormente, enviada juntamente com o comprovante de pagamento para o 
e-mail: competicaoderitualgsmg20@gmail.com. 

 A ficha de inscrição original deverá ser entregue ao Comitê no dia do 
evento. 

 As inscrições devem ser enviadas até dia 15/05/2020. 
 Inscrições feitas com atraso, com dados não preenchidos ou sem a 

assinatura da Guardiã do Bethel serão desconsideradas. 
 Em caso de desistência a taxa de inscrição NÃO será devolvida. 
 Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação em até cinco 

dias após o envio, caso você não o receba, por favor, entre em contato 
novamente através do e-mail da competição. 

 A líder do time deverá procurar a mesa do Comitê da Competição de 
Ritual para a entrega da ficha original e confirmar todas as informações. 

Qualificações 

 Uma Filha de Jó ativa NÃO deve ter completado 20 anos antes ou no 
dia da competição. 

 Cada Bethel poderá competir com UM time representante em cada 
categoria, ou seja, UM time de Filhas de Jó Ativas e UM time de 
Membros de Maioridade. 

Idade por Categoria - A idade considerada é baseada na data da competição 

 Time de Filhas de Jó Ativas: 10 a 20 anos incompletos (conforme 

qualificações). 



 
 

 

 

 Time de Membros de Maioridade: Ser uma Membro Maioridade ativa na 
Ordem. 

REGULAMENTO 

O time deverá memorizar as falas e o trabalho de solo das cinco 
mensageiras durante a Cerimônia de Iniciação, incluindo as instruções para 
Guia e Dirigente de Cerimônias. 

Ritual - Edição 2011: 
 1ª Mensageira: Páginas 90-91;  
 2ª Mensageira: Páginas 91-92;  
 3ª Mensageira: Páginas 95-96; 
 4ª Mensageira: Páginas 97-98; 
 5ª Mensageira: Páginas 101-102;    

 Diagramas: 25, 27 e 29.                       

No dia da Competição, cada time deverá entrar, assumir seus 
respectivos postos e se sentar. O time será informado quando puder iniciar e 
as Mensageiras irão, cada uma em sua vez, aproximar-se do altar, conforme 
Ritual, apresentar sua parte da Iniciação e sentar-se. Nenhuma ajuda do Ritual 
será dada pelos jurados, a não ser que seja solicitado pela participante através 
de um aceno com a cabeça. A Competição terminará quando a 5ª Mensageira 
retornar ao seu posto e sentar-se.  

Avaliação 

 Os jurados irão avaliar o trabalho de solo, a meticulosidade, a oratória e 
a fidelidade ao ritual nas falas, totalizando uma pontuação de 100 (cem) 

pontos.  
 As cinco partes da Iniciação serão ditas em sequência por 

Filhas/Membros de Maioridade distintas. 
 A Filha/Membro de Maioridade poderá, sempre que achar necessário, 

recorrer ao auxílio dos jurados, sendo que: 
o Para cada ajuda, quando o jurado disser a primeira palavra 

seguinte ao ponto em que a integrante do time parou, utilizada 
serão reduzidos 5 (cinco) pontos; 

o Será descontado 1 (um) ponto por cada palavra trocada, omitida, 
acrescida ou pronunciada de forma incorreta; 

o Para cada período completo omitido ou acrescido, serão 
reduzidos 3 (três) pontos; 

o Para cada inversão de períodos, serão reduzidos 2 (dois) pontos; 

 



 
 

 

 

o Para cada erro de ação do Trabalho de Solo será reduzido 1 (um) 

a 3 (três) pontos, conforme critérios estabelecidos previamente 
pelo Comitê Organizador. 

Time de Filhas de Jó Ativas 

1. O time deverá ser composto por membros do mesmo Bethel. 
2. Serão aceitos times com no mínimo três e no máximo cinco Filhas. Caso 

seja número inferior a cinco, uma Filha deverá memorizar o trabalho de 
mais de uma Mensageira. 

3. As Filhas deverão usar o paramento completo. Os robes serão julgados 
usando o Formulário de Inspeção do Robe incluído neste documento 
(anexo III).  

4. A inspeção do paramento terá o valor de 50 (cinquenta) pontos e será 
realizada conforme o regulamento da FJI. Caso você esteja ocupando 
algum cargo na tríade de seu Bethel, solicitamos que providencie a 
costura do cordão (roxo ou branco) e o uso da faixa de cabelo para a 
devida avaliação.  

Time de Membros de Maioridade 

1. O time deverá ser composto por Membros de Maioridade do mesmo 
Bethel. 

2. Serão aceitos times com no mínimo três e no máximo cinco Membros de 
Maioridade. Caso seja número inferior a cinco, uma Membro de 
Maioridade deverá memorizar o trabalho de mais de uma Mensageira. 

3. As Membros de Maioridade deverão usar roupas apropriadas para 
reuniões de Bethéis e NÃO deverão usar a veste oficial do Grande 
Bethel ou Bethel Jurisdicional. 

Instruções Prévias 

 Prestem atenção ao trabalho de solo, posições das mãos e maneira de 
sentar conforme as instruções do Ritual.  

 As Filhas e Membros de Maioridade podem entrar e sair da sala de 
competição da maneira que preferir.  

 Antes de entrar na sala de competição, os membros do Comitê da 
Competição de Ritual estarão disponíveis para fornecer informações 
sobre pedidos de ajuda e outras instruções. Os times podem fazer 
perguntas neste momento.  

 NÃO serão permitidos espectadores nas salas de Competição. 

 

 



 
 

 

 

Juízes 

Os juízes serão selecionados pelo Comitê da Competição. No mínimo três (3) 

juízes conduzirão o julgamento. Eles não possuirão nenhuma afinidade com 
qualquer Bethel participante. Os juízes nomeados serão preferencialmente 
Guardiões e/ou Membros de Maioridade e/ou Past Guardiões e/ou Past 
Grandes Guardiões. 

Resultado da Competição 

O resultado será anunciado durante a Grande Sessão Anual de Minas Gerais, 
no dia 11 de julho, durante o Baile de Gala. 

Comitê Organizador da Competição 

Grazielli Sarto Lacerda – MM do Bethel #55 | Miss Filha de Jó Sul Mineira 2014-
16 | Membro do Grande Bethel 

Lissandra Freitas – PHR & MM do Bethel #47 | MFJMG 2016-17 | Membro do 
Grande Bethel 

 

 

Todos os detalhes da Competição estão sendo pensados com muito 
carinho e atenção pelo Comitê da Competição de Ritual e por nossa Grande 
Guardiã, Larissa Nogueira, para que seja um momento ÚNICO para todos os 
Times. 

. 
 

  Esperamos pela inscrição do seu Bethel! 
 
 
 
 

 

Fraterno abraço, 

 

       Grazielli Sarto               Lissandra Freitas 
Comitê Competição de Ritual 2020 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS2019/2020 



 
 
 
 
 
 

COMPETIÇÃO DE RITUAL 2020 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

ANEXO I - Time de Filhas de Jó Ativas 
PREENCHA COM LETRA LEGÍVEL 

 

PRAZO: INSCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS ATÉ 15 DE MAIO DE 2020. 

Preencha o formulário de inscrição conforme informado no edital acima. A líder de cada time 
será notificada por e-mail/telefone o horário e demais informações da Competição de Ritual.  

Nome da Líder: ____________________________________________________ 

Cidade/Estado: ____________________________________________________ 

Bethel (nº/nome): __________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Horário de Chegada na Grande Sessão: ________________________________  

 

 

    ________________________                       ________________________   

           Líder do Time                                   Guardiã do Bethel 

AS INCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS POR E-MAIL JUNTAMENTE COM O 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ATÉ DIA 15 DE MAIO DE 2020. 

 

Comitê Competição de Ritual 2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS2019/2020 

BETHEL   

MENSAGEIRA NOME DA FILHA DATA DE NASCIMENTO 
Primeira   
Segunda   
Terceira   
Quarta   
Quinta   



 
 
 

 
 
 

COMPETIÇÃO DE RITUAL 2020 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

ANEXO II - Time de Membros de Maioridade 
PREENCHA COM LETRA LEGÍVEL 

 

PRAZO: INSCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS ATÉ 15 DE MAIO DE 2020. 

Preencha o formulário de inscrição conforme informado no edital acima. A líder de cada time 
será notificada por e-mail/telefone o horário e demais informações da Competição de Ritual.  

Nome da Líder: ____________________________________________________ 

Cidade/Estado: ____________________________________________________ 

Bethel (nº/nome): __________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Horário de Chegada na Grande Sessão: ________________________________  

 

 

    ________________________                       ________________________   

           Líder do Time                                   Guardiã do Bethel 

AS INCRIÇÕES DEVEM SER ENVIADAS POR E-MAIL JUNTAMENTE COM O 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ATÉ DIA 15 DE MAIO DE 2020. 

 

Comitê Competição de Ritual 2020 
GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS2019/2020 

BETHEL   

MENSAGEIRA NOME DA MEMBRO DE MAIORIDADE DATA DE NASCIMENTO 
Primeira   
Segunda   
Terceira   
Quarta   
Quinta   



 
 
 
 

 

 

COMPETIÇÃO DE RITUAL 2020 
INSPEÇÃO DO ROBE 

 

ANEXO III – Formulário de Inspeção do Robe 
Formulário de Inspeção do Robe traduzido e adaptado do material divulgado por Susan Springman – 

Presidente do Comitê da Competição de Ritual na Suprema Sessão de 2019.  

 

ITEM 
Serão somados 2 pontos para cada item 

abaixo, exceto apresentação geral 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

1. As túnicas brancas Gregas devem estar a uma distância de 7,5 
cm do chão quando o cordão estiver amarrado. 

 

2. A bainha deve ter 10 cm de altura.  

3. A combinação deve estar a uma distância de 10 a 15 cm do chão.  

4. Combinação branca longa que pode ser inteira ou anágua.  

5. Meias brancas que podem ser longas ou na altura do joelho.  

6. Sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem estampas.  

7. Os cordões devem ser brancos ou roxos, alinhavadas ao longo 
da parte inferior da costura da pala. Não é permitido velcro, alfinetes ou 
qualquer outra forma para fixar o cordão à veste que não seja linha de costura. 

 

8. Os cordões devem ser alinhavados até 7,5 cm de cada lado do 
centro frontal (medidos ao longo da curva da pala). 

 

9. Os cordões devem ser cruzados no centro frontal três (3) vezes.  

10. Os cordões devem ser passados uma vez ao redor da cintura.  

11. Os cordões devem ser amarrados no centro frontal com um nó 
quadrado. 

 

12. Os cordões devem estar 2,5 cm abaixo da linha natural da 
cintura. 

 

13. Faixa no cabelo, branca e roxa, sem adornos.                                                
Faixa de cabelo centralizada sobre as orelhas 

 

14. Sem Jóias. É vetado o uso de quaisquer jóias, mesmo as permitidas na 
Constituição ou autorizadas pelo Conselho Guardião do Bethel. 

 

15. Robe conservado, limpo e passado.  

16. Apresentação Geral (0-20)  

Total (máximo 50 pontos)        ________/50 
 


