
Prêmio 

Raízes da Acácia



Teixeira de Freitas, Março de 2021

Amada Jurisdição Baiana

É com muita felicidade que estamos apresentando a seguir as

informações e formulários necessários para o PRÊMIO

RAÍZES DA ACÁCIA, prêmio este que valoriza a amizade, o

amor, o carinho e principalmente a dedicação por esta Ordem

maravilhosa.

Fabrizio Oliveira Sant´Ana

Presidente do Comitê Raízes da Acácia 



Histórico

Em nossa organização, existem adultos dedicados, que ficam nos

bastidores, torcendo pelo sucesso das Filhas, cuidando e guardando o

Bethel. Observamos seus esforços e todo trabalho realizado para que

o Bethel e a Ordem continuem a crescer e brilhar. Deles, as Filhas

ouvem palavras de aconchego e de orientação.

Objetivo

O Prémio Raízes da Acácia é concedido a um membro adulto das FJI

em reconhecimento a serviços de grande notoriedade e dedicação. É

seu intuito dar reconhecimento a um membro adulto que tenha

contribuído para a Ordem de forma significativa, além do que

exigido. Adultos que trabalham para que todas as atividades,

reuniões e compromissos sejam realizados da melhor forma.



Quem pode ser premiado?

 Ter feito relevantes contribuições para o bem da Ordem e/ou a

um Bethel específico;
 Ser Past Guardiã de Bethel ou Past Guardião Associado do

Bethel ;

 Ter servido cinco (5) anos como Membro Executivo do Conselho

Guardião;

 No momento da indicação ela ou ele deve ter pelo menos trinta e

cinco (35) anos de idade;

Obs.:

 O trabalho para outras organizações Maçônicas e à comunidade

são apenas material de apoio; o critério específico refere-se a

notáveis serviços prestados à Ordem .



Como indicar?

a. A indicação deve ser feita pelos Membros Executivos do CGB

sem o conhecimento da/do candidata(o)

b. A indicação deve incluir exemplos específicos de serviços

notáveis à Ordem. Juntamente com a indicação, devem ser

submetidas recomendações por escrito de Membros das Filhas

de Jó que não sejam relacionados à(o) indicada(o), que tenham

conhecimento em primeira mão de sua contribuição as Filhas de

Jó. As cinco (5) recomendações devem ser feitas pelos seguintes:

 Membros Executivos do Conselho Guardião do Bethel;

 Uma Filha de Jó ativa;

 Past GB ou Past GAB que não esteja como membro

executivo do CGB que está fazendo a indicação;

 Past Grande Guardiã ou Past Grande Guardião Associado



Como indicar?
a. .

b. .
c. Indicadas(os) que tenham estado com o Bethel por menos de

quatro (5) anos requerem recomendações adicionais de seu

Bethel e/ou Jurisdição anterior.

d. A indicação pode ser feita pelo Bethel de origem da(o)

indicada(o) ou por um Bethel para o qual tenha contribuído

com serviços notáveis que façam merecer a indicação.

Se ligue!

 O Membro não deverá saber de sua nomeação nem da aprovação

da sua nomeação. O CGB que a indicou deverá ser notificados de

sua seleção/aprovação pelo Presidente do Comitê.



Até quando posso enviar?

À Indicação deverá ser enviada até:

20 DE ABRIL DE 2021

Resposta do Comitê até:

20 DE MAIO DE 2021

Como enviar?

DIANTE DO MOMENTO EM QUE VIVEMOS, A 
DOCUMENTAÇÃO PODE SER ENVIADA PARA O 

EMAIL DO COMITÊ:

premioraizesdaacacia@gmail.com



Dúvidas?

Telefone:

(75) 98845-8214

e-mail:

premioraizesdaacacia@gmail.com

Bom Trabalho!



Formulário de Indicação ao 

Prêmio Raízes da Acácia

Nome do(a)  Indicante: Bethel:

Nome do  Indicado:

Endereço do Indicado:

Idade:

Breve histórico da indicação:

Cargos ocupados: Nº Bethel: Período:



Formulário de Indicação ao 

Prêmio Raízes da Acácia

Data da Aprovação da Indicação pelos Membros Executivos CGB:

Nome em letra de forma dos Indicantes: Cargo:

Assinatura do Responsável pelo envio

Dado do Responsável pelo envio:

Nome: Tel. Celular:

Email:

,         de                             de 2020



Carta de Recomendação ao

Prêmio Raízes da Acácia

Assinatura do Indicante

,         de                             de 2020

Nome do(a)  Indicante: Bethel:

Nome do  Indicado:

Por quê eu Recomendo!

Obs1: Carta de recomendação individual
Obs2: Poderá ser anexado mais documentos, desde que devidamente assinados
Obs3: deverá ser enviada juntamente com o Formulário de Indicação. 


