
 
  



 

EDITAL Nº 001 - 2020 

“Dispõe sobre a Homenagem 
aos 100 Anos de Ordem para 
os Bethéis do Estado da 
Bahia.”  

O Grande Conselho Guardião da Bahia, em parceria com o Grande Bethel 
e com a Miss Simpatia e Miss Filha de Jó Bahia, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas; 

CONSIDERANDO os objetivos e princípios das Filhas de Jó Internacional;  

CONSIDERANDO a necessidade da realização de projetos que promovam 
a valorização da Ordem em nosso Estado;  

CONSIDERANDO a importância do incentivo ao desenvolvimento das 
habilidades dos membros da Ordem em nosso Estado; 

CONSIDERANDO que neste ano de 2020 comemorar-se-á os 100 Anos de 
fundação das Filhas de Jó Internacional; 

RESOLVE Tornar público o Edital que regulamenta a criação da 
“HOMENAGEM AOS 100 ANOS DE ORDEM”. 

 

1.0- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1.1- O projeto “Homenagem aos 100 anos de Ordem” será regido por este 
edital 

1.2- O projeto será organizado na seguinte ordem: 

1.2.1- Publicação do edital;  
1.2.2- Envio das Cerimônias pelos Bethéis;  
1.2.3- Validação das inscrições;  
1.2.4- Avaliação das Cerimônias pelo Grande Time;  
1.2.5- Divulgação dos resultados;  
1.2.6 - Distribuição das Cerimônias para os Bethéis da Jurisdição;  
1.2.7 - Visita Oficial e Premiação dos Bethéis vencedores. 



1.3- Quaisquer dúvidas que possam surgir com relação ao projeto serão 
sanadas através do email 100anosfdjba@gmail.com, ficando o Grande Time da 
Bahia à total disposição dos participantes. 

  2.0- DOS PARTICIPANTES:  

2.1- O referido projeto destina-se aos Bethéis da Bahia regulares perante o 
Grande Conselho Guardião da Bahia. 

2.2- Não serão aceitas Cerimônias de Bethéis que não se enquadrem no 
descrito no item 2.1.  

2.3- Cada Bethel poderá enviar apenas 1 (uma) Cerimônia para concorrer, 
com o máximo de 5 páginas, de acordo com as especificações do Anexo 1. 

2.4- Os Bethéis participantes devem se aconselhar com a Madrinha do 
Bethel (representante do Grande Bethel) sempre que julgar necessário. 

 3.0- DOS PRAZOS:  

3.1- O projeto da cerimônia desenvolvida deverá ser enviado para o email 
100anosfdjba@gmail.com até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2020. 

3.2- A validação das inscrições (aprovação ou recusa) acontecerá até às 
23h59 do dia 05 de setembro de 2020, tendo os Bethéis até às 23h59 do dia 
12 de setembro de 2020 para recorrer em caso de recusa.  

3.3- O Grande Bethel será responsável pelo recebimento e encaminhamento 
das Cerimônias elaboradas para os avaliadores, possuindo autonomia para 
aprovar/recusar uma Cerimônia que não se enquadre nos requisitos deste 
edital.  

  4.0- DA ATIVIDADE: 

4.1- O Bethel deverá enviar os seguintes documentos:  

4.1.1 - Cerimônia inédita completa, atendendo critérios do Anexo 1; 
4.1.2 - Lista de itens necessários para a realização da Cerimônia, 
atendendo critérios do Anexo 2;  
4.1.3 - Lista de músicas sugeridas, atendendo critérios do Anexo 3;  
4.1.4 - Declaração de ciência à realização da atividade assinada 
pela Guardiã do Bethel e Honorável Rainha, conforme Anexo 4;  

4.2- A Cerimônia deve conter o máximo de informações nas entrelinhas   
(oficial da fala, trabalho de solo, música sugerida e etc), e serão avaliados os 
seguintes critérios: 

 4.2.1- Criatividade; 
 4.2.2- Inovação; 
 4.2.3-  Organização e formatação do documento. 



 4.3- Será desclassificado o Bethel que utilizar trecho de outras 
Cerimônias da Ordem ou copiar partes de qualquer outro texto, sem 
acrescentar devidos créditos. 

 4.4- Uma das cerimônias selecionadas deverá ser apresentada em um dia 
mais próximo possível a 20 de outubro de 2020 (dia de aniversário de fundação da 
Ordem), dentro do mês de Outubro de 2020. 

 4.5- Todos os Bethéis deverão comprovar a realização da homenagem por 
meio de fotos, vídeos e/ou outras formas de atestar sua realização, devendo enviar 
ao e-mail 100anosfdjba@gmail.com os documentos comprobatórios. Caso as 
atividades presenciais ainda não tiverem retornado, a realização da cerimônia pode 
ocorrer virtualmente, com envio de relatório da ocasião feito pela madrinha do Bethel 
juntamente a gravação ou captura da tela da homenagem, a serem enviados ao e-
mail anteriormente citado como documentos comprobatórios. 

  5.0- DOS AVALIADORES: 

5.1- A comissão avaliadora será composta por 5 (cinco) membros, sendo 
eles: Grande Guardiã, Grande Guardião Associado, Honorável Rainha do 
Grande Bethel, Miss Filha de Jó e Miss Simpatia. 

5.2- Os avaliadores farão a análise individual de cada Cerimônia enviada, 
atribuindo nota de 0 a 10 para elas.  

5.3- Após todos os avaliadores terem atribuído suas notas, será feita a 
pontuação média para cada Cerimônia.  

5.4- Serão consideradas vencedoras as 3 (três) Cerimônias que obtiverem a 
maior pontuação média.  

5.5- Em caso de empate, o critério adotado será o de coesão entre as falas e 
coerência entre os ensinamentos da Ordem e o tema do projeto (100 anos das 
Filhas de Jó Internacional) 

6.0 - DA PREMIAÇÃO:  

6.1- Serão selecionadas 3 (três) Cerimônias vencedoras entre as enviadas. 

6.2- Os 3 Bethéis autores receberão a visita Oficial de um ou mais 
representantes do Grande Time, que será definido por sorteio no mês de 
setembro. Caso ainda no mês de outubro não seja possível a realização de visita 
presencial, esta será realizada assim que as atividades presenciais retornem.  

6.2.1 – Durante a visita oficial os Bethéis deverão exemplificar a 
Cerimônia contemplada. Na possibilidade de ser realizada visita 
virtual, não há necessidade de trabalho solo, enfantizando as falas 
das pessoas que participarem da homenagem.  



6.3- Os 3 Bethéis receberão uma insígnia de Honra ao Mérito, pelo destaque 
na participação da Atividade; 

6.4- Os demais Bethéis participantes receberão Certificado de participação.  

6.5- O resultado será anunciado no dia 20 de setembro de 2020 através 
das páginas oficiais das Filhas de Jó Bahia, do Grande Bethel da Bahia e das 
Misses Filha de Jó Bahia.  

  7.0- DAS CERIMÔNIAS SELECIONADAS: 

 7.1- As 3 (três) Cerimônias selecionadas serão distribuídas para todos os 
Bethéis da Bahia, especialmente como Cerimônias de Homenagem aos 100 Anos 
de Ordem; 

 7.2- Cada Bethel da Jurisdição deverá adotar uma das 3 Cerimônias para 
apresentar na comemoração dos 100 anos de Ordem, dentro da Reunião Regular ou 
Reunião Pública, preparada pelo Bethel no mês de Outubro. A reunião pode ser 
realizada virtualmente, havendo ênfase para as falas, como falado anteriormente.  

  7.2.1 - Em caso de Reunião Pública, o Bethel deverá seguir os 
procedimentos para solicitação de Dispensa Especial. A reunião pode ser realizada 
virtualmente, seguindo as instruções do Grande Conselho Guardião da Bahia. 

 7.3- A Cerimônia adotada pelo Bethel deverá contemplar em sua apresentação 
todas as exigências nela descritas (músicas, trabalho de solo e etc), exceto que em 
ambiente virtual não há necessidade de trabalho solo. No caso de impossibilidade o 
Bethel deverá pedir orientação ao Grande Time da Bahia. 

  8.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1- Os casos omissos e falhas neste edital serão avaliados e 
regulamentados pela comissão organizadora.  

8.2- O envio de relatórios implica na autorização de divulgação do 
cumprimento da atividade nas mídias e rede sociais, a fim de promover o bem 
estar da Ordem e estimular todos os Bethéis a praticarem atividades 
semelhantes.  

8.3- Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital poderão ser feitas 
sem aviso prévio.  

8.4- Este edital entra em vigor a partir desta data. A secretária do Grande 
Bethel é a encarregada pela publicação e divulgação do presente edital. 

8.5- A decisão final da comissão organizadora é irrecorrível, não cabendo 
recursos aos participantes, incluindo as cerimônias que receberam destaque. 

  



CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROJETO 
 

4 de Julho de 2020 Divulgação do Edital 

31 de agosto de 2020 Prazo final para envio das Cerimônias 

05 de setembro de 2020 Data limite para recebimento da confirmação 

12 de setembro de 2020 Data limite para interposição de recursos 

12 a 19 de Setembro de 
2020 

Período de avaliação pela banca examinadora 

20 de Setembro de 
2020 

Divulgação do resultado 

01 a 31 de Outubro de 
2020 

Período para realização da Homenagem aos 100 
Anos de Ordem 

 

PREMIAÇÕES / VISITAS OFICIAIS 
 

BETHEL “A” HRGB e Madrinha do Bethel 

BETHEL “B” Miss FJBA e Miss Simpatia 

BETHEL “C” Grande Guardiã e Grande Guardião Associado 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DO TEXTO 
 

TÍTULO: 

• Fonte: Arial. 
• Tamanho da Fonte: 14 
• Cor do Texto: Preto / Automático. 
• O título deve estar em CAPS LOCK, centralizado e em negrito. 

CORPO DO TEXTO: 

• Fonte: Arial. 
• Tamanho da Fonte: 12. 
• Cor do texto: Preto / Automático. 
• Todo o texto deve estar justificado. 
• O nome interlocutor deverá estar em CAPS LOOK e em negrito, 

seguido de dois pontos, antecedendo a respectiva fala. 
o Exemplo: CAPELÃ: Pai Nosso que estás no céu… 

• O corpo do texto deverá obedecer o espaçamento SIMPLES entre as 
linhas; 

• Não devem ser adicionados: cabeçalho, rodapé, margens e etc. 

 TRABALHO DE SOLO: 

• OBSERVAÇÃO! Não é necessário conter o desenho do diagrama 
para exemplificação do trabalho de solo, no entanto o mesmo deverá 
estar descrito ao longo da Cerimônia. 

• Fonte: Arial. 
• Tamanho da Fonte: 10. 
• Cor do texto: Preto / Automático. 
• Todo o trecho deve estar justificado e em itálico. 

o Exemplo: A Guia marcha pela linha do norte... 
• Os trechos da Cerimônia referentes ao trabalho de solo deve estar 

adicionado no momento exato onde o mesmo deverá ser executado. 

 INDICAÇÃO DA MÚSICA APROPRIADA: 

• Fonte: Arial 
• Tamanho da Fonte: 12. 
• Cor do Texto: Vermelho. 
• O nome da música deve estar em negrito, antecedido pela 

numeração da música, de acordo o exemplo abaixo : 
o Exemplo: Música 01 - Hallelujah. 

 
 
 
 



ANEXO 2: LISTA DE ITENS PARA A CERIMÔNIA 

Nesta lista deve conter apenas itens adicionais à parafernalha do 
Bethel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade Especificação do Item 

exemplo 
01   

exemplo 
Ramalhete de Flores Brancas 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



ANEXO 3: LISTA DE MÚSICAS SUGERIDAS 

Não devem ser utilizadas músicas oficiais das Filhas de Jó.  
A letra da música e o ritmo sugerido devem ser apropriados para ocasião. 

 

ORDEM MÚSICA / VERSÃO / 
BANDA 

LINK YOUTUBE 

exemplo 
Música 

01  

exemplo 
Hallelujah - 
Pentatonix  

exemplo 
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ 

 
Música 

02  

  

 
Música 

03  

  

 
Música 

04  

  

 
Música 

05  

  

 
Música 

06  

  

 
Música 

07  

  

 
Música 

08  

  

 
Música 

09  

  

 
Música 

10  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ


ANEXO 04 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

Eu,___________________________________________, Guardiã do Bethel _____, 
de ______________________ - Bahia, Brasil, das Filhas de Jó Internacional, 
subordinado ao Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia, declaro ciência, em 
nome do Conselho Guardião deste Bethel, à participação na atividade proposta pelo 
atual Grande Time da Bahia para a Gestão 2020.2. 

 

O Projeto Baiano em Comemoração aos 100 anos das Filhas de Jó Internacional visa 
propor aos Bethéis a criação de uma cerimônia especial, que será avaliada pela 
comissão organizadora, e divulgará as 3 melhores pontuadas para que toda a 
jurisdição possa realizar. Dessa forma, dou fé de que os membros do Bethel _____ 
da Bahia estão de acordo com todas as regras e prazos divulgados e se empenha 
para participar deste Projeto. 

 

Rogando bênçãos ao nosso Pai Celestial, este documento segue assinado pela 
Honorável Rainha, representando todas as Filhas de Jó e por mim, Guardiã do Bethel, 
representando todos os adultos que servem a este Bethel. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 Honorável Rainha       Guardiã do Bethel 

      

 

     Data/Cidade  



 


