
 



Olá, irmã! 

É uma grande alegria para nós do Grande Bethel da Bahia lhe convidar para mais uma 

edição da Competição de Ritual das Filhas de Jó da Bahia! 

A Competição de Ritual é uma atividade incorporada da Suprema Sessão e do 

Congresso Nacional de Bethéis do Brasil com o intuito de incentivar o estudo das palestras 

das Mensageiras na Cerimônia de Iniciação, o desenvolvimento da oratória e 

expressividade das Filhas e integração entre os membros. 

Desde a primeira edição, em 2016, a premiação tem oscilado entre os Distritos 2 e 7 e a 

atividade tem sido aperfeiçoada aos moldes de nossa jurisdição e dos membros 

participantes ano após ano, abrindo espaço para novas categorias como Membros de 

Maioridade. 

No ano de 2019, a novidade são as competições individuais como acontece na Suprema 

Sessão além, é claro, da categoria tradicional por Distritos. Para conhecer um pouco mais 

sobre o regulamento dessa atividade e se inscrever, esteja ciente de todos os tópicos desse 

material e esteja à vontade para procurar a ajuda do comitê.  

 

Nos vemos na V Grande Sessão das Filhas de Jó da Bahia! 

 

Com amor,  

 

Grande Bethel da Bahia 

V Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programação  

 

A Competição de Ritual ocorrerá durante Grande Sessão, no sábado, com início às 8h, como disposto na 

programação do evento. As competições de Filhas de Jó ativas e Membros de Maioridade ocorrerão 

simultaneamente, em salas distintas. Apenas as participantes e um acompanhante (opcional para Membros 

de Maioridade) deverão comparecer à sala de avaliação.  

 

Inscrição  

Modalidade Individual 

 Cada Filha de Jó ou Membro de Maioridade poderá competir representando 1 Mensageira; 

 Cada Bethel terá o direito de enviar 1 Filha e 1 Membro de Maioridade por Mensageira, ou seja, cada Bethel 

poderá enviar até 10 pessoas para esta modalidade, entre FDJ ativa e Membro de Maioridade; 

 As Filhas inscritas na modalidade individual podem participar na modalidade em equipe, representando a 

mesma Mensageira ou não; 

 A ficha de inscrição deve ser enviada devidamente preenchida e assinada para o e-mail: 

competicaoderitual.fdjba@gmail.com; 

 As inscrições devem ser enviadas até dia 30/05/2019. Inscrições feitas com atraso, com dados não 

preenchidos ou sem a autorização da Guardiã do Bethel serão desconsideradas; 

 Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação. Caso o time não o receba, deverá entrar em contato 

com a organização da Competição via WhatsApp (os contatos estão ao final desse arquivo). 

 

Modalidade em Equipe 

 Cada Distrito pode enviar apenas 1 equipe para concorrer na Competição de Ritual; 

 A seleção das Filhas que representarão o Distrito deve ser feito em comum acordo entre os Bethéis e incluir 

a maior diversidade possível de Bethéis; 

 Os Bethéis que não desejarem enviar representantes para a equipe, devem enviar uma declaração assinada 

pela Guardiã do Bethel informando o não interesse de participação; 

 A ficha de inscrição deve ser enviada devidamente preenchida e assinada para o e-mail: 

competicaoderitual.fdjba@gmail.com; 

 As inscrições devem ser enviadas até dia 26/05/2019. Inscrições feitas com atraso, com dados não 

preenchidos ou sem a autorização da Grande Deputada serão desconsideradas; 

 Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação. Caso o time não o receba, deverá entrar em contato 

com a organização da Competição via WhatsApp (os contatos estão ao final desse arquivo). 

 



Regulamento  

 

 A candidata 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, p. 90-92; 95-98; 

101-102); 

 

 As Filhas deverão usar o paramento completo. Caso a Filha esteja ocupando algum cargo na tríade de seu 

Bethel ou seja membro do Coral, solicitamos que providencie a costura do cordão branco e o uso da tiara 

para a devida avaliação.  

 

 Os Membros de Maioridade devem se apresentar usando camisa relacionada à Ordem e calça ou 

short/bermuda/saia em tamanho adequado à ocasião. 

 

 

Pontuação  

A pontuação de cada requisito será atribuída pelas juradas da competição com base na tabela discriminativa 

abaixo: 

 

 

 

Pontuações 

Requisito de avaliação Pontos 
      Inspeção visual do Paramento: 

Meias brancas (5 pontos);  

Sapatilhas brancas ou sandálias brancas sem detalhes ou 

estampas (5 pontos);  

Tiara (5 pontos);  

Cordão branco (5 pontos);  

Aparência geral da veste (10 pontos). 

      Inspeção visual do traje para Membros de Maioridade 

 

30 

Precisão: 

As juradas irão avaliar, a meticulosidade, a oratória e a 

fidelidade ao Ritual nas falas 
50 

Trabalho de Solo: 

As juradas irão avaliar o Trabalho de Solo 
Até 20 

Penalidades 
Ação Pontos perdidos 

Palavra seguinte ao ponto que parou 10 

Palavra trocada, omitida, acrescida ou pronunciada de forma 

incorreta 
2 

Período completo omitido ou acrescido  20 

Inversão da ordem dos períodos   20 



 

Premiação  

A premiação ocorrerá no sábado à noite, durante a parte aberta do concurso de Miss Filha de Jó Bahia. 

Serão premiados as 2 equipes mais bem pontuadas e as Filhas e Membros de Maioridade mais bem pontudas 

por palestra nas modalidades individuais da Competição de Ritual. 

 

Organização  

A organização da Competição de Ritual 2019 é composta por 3 (três) membros do Grande Bethel da Bahia 

e 1 (um) membro do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia, sendo:  

 

Maria Clara Pinho – Segunda Princesa do Grande Bethel 

71 9 9126-3583 

 

Marcellie Maciel – Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel 

73 9 9816-8726 

 

Ana Luísa Gouvêa – Guarda Interna do Grande Bethel 

73 9 9815-6103 

 

Erika Fernanda Vieira – Grande Capelã do Grande Conselho 

75 9 9221-3666 

 

Em caso de dúvidas, a organização deverá ser contatada através do e-mail: competicaoderitual.fdjba@gmail.com. 


