Olá, querida abelhinha!

É com grande alegria que convidamos nossas lindas Abelhinhas para a Competição de
Ritual das Filhas de Jó da Bahia.
A Competição de Ritual nada mais é do que um concurso de oratória que reunirá
virtualmente irmãs dos Betheis e Colmeias de todo o estado!
Será uma oportunidade de treinar técnicas de oratória, de interagir com várias garotas de
diferentes cidades e de demonstrar o seu comprometimento com as Filhas de Jó!
Tudo está sendo delicadamente pensado para proporcionar uma experiência única é
inesquecível para todas as Abelhinhas!!!
Você precisa estudar um texto de mensagem inspiradora, reforçando o seu compromisso
enquanto Abelhinha e o seu desejo de se tornar uma verdadeira Filha de Jó! Confira
esse texto em nosso edital e dê o seu melhor, para deixá-lo gravado em seu coração e
mente!
Estamos empolgadas para este momento. Inscreva-se já e venha brilhar conosco!

Equipe Organizadora
Edição 2021

Programação
A Competição de Ritual ocorrerá duas semanas antes da Grande Sessão, no sábado e
domingo, dias 19 e 20 de junho, com início às 8h. As competições ocorrerão em salas
distintas. Apenas as participantes e um acompanhante (opcional) deverão comparecer à
sala de avaliação.

Juradas
As juradas serão escolhidas pela equipe organizadora da Competição de Ritual Virtual e
divulgadas em data oportuna depois de encerradas as inscrições.

Modalidades Individuais
- Cada Colmeia terá o direito de inscrever quantas Abelhinhas desejar;
- O formulário de inscrição deve ser devidamente preenchido;
- As inscrições devem ser feitas até dia 23/05/2021. Inscrições feitas com atraso, com
dados não preenchidos ou sem a autorização da Guardiã do Bethel ou Deputada do
Distrito, serão desconsideradas;
- Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação. Caso não o receba, deverá
entrar em contato com a organização da Competição via WhatsApp.

Abelhinhas
A Abelhinha apresentará o seguinte Juramento:
“Eu prometo que me prepararei para me tornar uma Filha de Jó justa, respeitando os
meus pais e zeladores, sendo uma amiga fiel e verdadeira com todas as irmãs da
Colmeia e do Bethel. Irei transmitir paz, amor e felicidade por onde eu for. Eu serei a
melhor abelhinha que eu puder ser.”

- A Competição não deverá ser realizada com o Paramento Oficial. Os trajes
recomendados para as participantes são: calça, bermuda ou saia com comprimento
adequado e blusa da Colmeia.
- O Teste do Ritual somará um total de 100 (cem) pontos e o julgamento será sobre a
fidelidade ao Juramento, aparência geral, dicção, harmonia, oratória e postura;
- Sempre que a Abelhinha precisar, poderá solicitar o auxílio dos juízes que dirão a
primeira palavra seguinte ao ponto em que ela parou. Entretanto, para cada ajuda serão
reduzidos 2 (dois) pontos;
- Será descontado 1 (um) ponto por cada palavra trocada, omitida, acrescida ou
pronunciada de forma incorreta;
- Para cada período completo omitido ou acrescido, serão reduzidos 3 (três) pontos;
- A cada inversão de períodos serão reduzidos 2 (dois) pontos.

A premiação ocorrerá na Grande Sessão Virtual 2021, de acordo com a Programação
Oficial do Evento. Serão destacadas, por meio de Homenagem Especial e Certificado de
Premiação, as Abelhinhas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada
categoria, podendo haver menções especiais. Todas as participantes receberão
Certificado de Participação posteriormente.

A organização é composta por 3 (três) membros do Grande Bethel da Bahia e 1 (um)
membro do Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia, sendo elas:

Larissa da Silva Castro de Almeida
Honorável Rainha do Grande Bethel da Bahia
(75) 9 9169-6990

Alice Caires Lima da Silva
Guia do Grande Bethel da Bahia
(77) 9 8818-5527

Mariana Roberto Teixeira Moreira
Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel da Bahia
(71) 9 9357-7470

Erika Fernanda Vieira da Silva
Grande Diretora de Músicas do Grande Conselho Guardião da Bahia
(75) 9 9221-3666

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

anexo 1 - formulários de inscrição
Para se inscrever nas categorias da modalidade individual, clique aqui.

anexo 2 - Modelo de autorização
As autorizações podem ser preenchidas e assinadas eletronicamente.

Data:

/

/2021

Eu, __________________________________________, Apicultora da Colmeia nº ____,
da cidade de_________________________________________, Bahia, Brasil, das
Filhas de Jó Internacional, autorizo a Abelhinha _______________________________
a participar participar da Competição de Ritual Virtual 2021.
Atenciosamente,
________________________________

