
 

 

 

Barbacena (MG), 21 de abril de 2022 

COMPETIÇÃO DE RITUAL 2022 

“A jornada é o que nos traz felicidade. Não o destino. Ouça seu 
coração, tenha fé e aproveite a paisagem. O resto virá por acréscimo.” 

Elenita Rodrigues 

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, guardam 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 auxílio no 
desenvolvimento da oratória.  

A Competição acontecerá sob a coordenação de membros do Grande 
Bethel de Minas Gerais e do Comitê da Grande Sessão Anual de Minas Gerais 
do ano de 2022, sendo está baseada na Competição de Ritual da Suprema 
Sessão. 

O painel de jurados será composto por Membros de Maioridade e/ou 
Membros do Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional. As 
categorias deste ano serão: 

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

Realização da Competição 

A Competição Virtual de Ritual ocorrerá na plataforma Zoom no dia 25 

de junho (sábado). Caso seja necessário, um novo dia pode ser adicionado, 

de acordo com a análise e viabilidade do Comitê da Competição de Ritual e 

dos jurados selecionados. As participantes serão informadas do horário exato 

para comparecerem à sala de avaliação.  

Inscrição 

Cada time deverá escolher uma líder para ser responsável pela inscrição 

e pela comunicação com o Comitê da Competição Virtual de Ritual. 

• As inscrições poderão ser feitas do dia 25 de abril até o dia 25 de maio 

de 2022.  

 



 

 

 

• Para realizar a inscrição, cada líder deve preencher a Ficha de Inscrição 

através do  formulário do Google: 

https://docs.google.com/forms/d/17ZBMhYFkZAxf2GldmXuBDFo3-

iGOXmtc4HLNSf0OS_I/viewform?edit_requested=true; 

• A Guardiã do Bethel deve validar a inscrição através do envio de um e-

mail para: competicaoderitualgsmg20@gmail.com, autorizando a 

participação do time. Exemplo: Eu, (NOME COMPLETO), Guardiã do Bethel, autorizo e 

valido a inscrição do Time de (FILHAS DE JÓ ou MEMBROS DE MAIORIDADE) do Bethel 

(NOME & Nº) na Competição Virtual de Ritual de Minas Gerais realizada por este Comitê. 

• Inscrições feitas com atraso, com dados não preenchidos ou sem a 

validação da Guardiã do Bethel serão desconsideradas. 

• 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 

através do e-mail do Comitê da Competição.  

ATENÇÃO: NÃO SERÃO COBRADAS TAXAS DE INSCRIÇÕES. 

 

Qualificações 

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

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

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

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

item 1; 

• Time de Membros de Maioridade: Ser um Membro de Maioridade 

ativo na Ordem. 

REGULAMENTO 

O time deverá memorizar as falas 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; 
                    

No dia da Competição, cada time deverá entrar na sala, deixar os seus 
vídeos ligados e ativar seu áudio apenas no momento de sua fala. O time será  

https://docs.google.com/forms/d/17ZBMhYFkZAxf2GldmXuBDFo3-iGOXmtc4HLNSf0OS_I/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/17ZBMhYFkZAxf2GldmXuBDFo3-iGOXmtc4HLNSf0OS_I/viewform?edit_requested=true
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informado quando puder iniciar e as Mensageiras irão, cada uma em sua vez, 
ligar seu áudio para fazer a citação de sua fala, conforme Ritual e desligar 
novamente o áudio. Nenhuma ajuda do Ritual será dada pelos jurados, a não 
ser que seja solicitado pela participante. A Competição terminará quando a 5ª 
Mensageira terminar sua fala. 

A consulta do Ritual durante a Competição está expressamente proibida 
e levará a desclassificação do time caso a mesma seja notada pelos jurados. 

Avaliação 

• Os jurados irão avaliar 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: 

• 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; 

• 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; 

• Para cada inversão de períodos, serão reduzidos 2 (dois) pontos. 
 

Time De Filhas De Jó Ativas 

• O time deverá ser composto por cinco Filhas de Jó ativas com menos de 
20 anos no dia da competição; 

• O time deverá ser composto por membros do mesmo Bethel. 

• 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. 

• Caso o Bethel opte pelo uso do paramento, reforçamos que não haverá 
a inspeção do mesmo. 

Time De Membros De Maioridade 

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

• 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. 

 
 



 

 
 
 
 

• Os Membros de Maioridade deverão usar roupa apropriada para 
reuniões de Bethéis e NÃO deverão usar a veste oficial do Grande 
Bethel ou Bethel Jurisdicional. 
 

Instruções Prévias: 

• Testem seu vídeo e áudio antes do início da Competição. 

• 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 Esquenta para GS22 no dia 02 de 
julho. 

 

Comitê Organizador da Competição 
 
Mariana Cota de Souza (Presidente do Comitê) – PHR, MM, PG & Guardiã do 
Bethel #07 | PP do Grande Bethel | Grande Diretora de Músicas do GCG 
 
Karimme da Mata Fernandes – PHR, MM & Guardiã do Bethel #09 | Grande 
Segunda Mensageira do GCG 
 
Lissandra Gouvêa Freitas– PHR & GDE do Bethel #47 | MFJMG 2016-17 | Guia 
do Grande Bethel | Prêmio Lírio do Vale 
 

  Esperamos pela inscrição do seu Bethel! 
 

 
 

Mariana Cota de Souza 
PRESIDENTE DO COMITÊ COMPETIÇÃO DE RITUAL MINAS GERAIS 2022 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 2021/2022 


