#JDISpirit

#JDISpirit
Daughters International ®
Prêmio Espírito
Fihas de Jó Internacional

Job’s Daughters International

grow
crescer

learn
aprender

®

family compartilhar
share
care
família
cuidar

Bethel # __________ Jurisdição _______________________________

Gestão:

Primavera*

(circule uma)

(Junho-Dez)

ou

Outono*
(Dez-Jun)

* Enquanto é Primavera (Spring) nos EUA, no Brasil é Outono (Fall) e vice-versa. Este documento já
contempla esta diferença.

O programa #JDISpirit é uma oportunidade aos Bethéis para mostrarem seu amor pelas
Filhas de Jó. As Filhas trabalham juntas como um Bethel para ganharem pontos. Estes
pontos devem ser registrados utilizando a tabela no final deste documento. Os Bethéis
podem submeter a pontuação no final de cada gestão.
Data limite para Primavera: 1o de Fevereiro
Data limite para Outono: 1o de Julho
A pontuação e provas de atividades serão submetidas ao Supremo Escritório:
Job's Daughters International ®
233 W. 6th Street
Papillon, NE 68046
jdi.spirit@yahoo.com
Pontos extras serão concedidos àqueles que submeterem eletronicamente.
Perguntas? Entre em contato com o(a) Presidente do Comitê de Promoção.
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Mostre Espírito. Ganhe Prêmios.
Participando do programa #JDISpirit, os Bethéis têm a oportunidade de ganhar
recompensas. Dependendo de seus pontos, seu Bethel pode ganhar um Nível Branco,
Prata ou Púrpura. Pontos podem ser acumulados em cada categoria. Não há mínimo por
categoria.
A Doc Morgan, Inc. está oferecendo cupons com códigos correspondentes a cada
diferente nível. O SCG fornecerá ao seu Bethel um código para acessar e receber seu
desconto online na jdistore.com. Use seu código para comprar itens tais como faixa
promocional, novos porta-coroas, ou fitas de cabeça para seus novos membros.
Os Bethéis têm 12 meses para usarem seus descontos. Bethéis no Brasil têm 18 meses
para usarem seus códigos e podem contactar o(a) Presidente do Comitê de Promoção
para combinar sobre receber os itens na Suprema Sessão.

US$10 de desconto em compra de US$10 ou mais

US$15 de desconto em compra de US$15 ou mais

US$20 de desconto em compra de US$20 ou mais

Mostre seu espírito e comece a ganhar pontos para o
seu Bethel!
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#JDISpirit
Para ganhar o prêmio #JDISpirit, você precisará de pontos em cada categoria. Existem três (3) níveis: o
Nível Branco (40-60 pontos), o Nível Prata (61-85 pontos), e o Nível Púrpura (86+ pontos). Para cada
categoria, prova deve ser fornecida. A prova pode ser em forma de documento físico, fotos, links para
websites/artigos/mídia social, ou qualquer outra peça que mostre a atividade.
#JDIGrowth (Crescer): Associação
Atividade

Pontos Ganhos

Número de Filhas iniciadas ou afiliadas
-2 pontos por Filha
Realizou evento prospectivo de membros ou Abelhinhas (mínimo de 2 meninas)
-2 pontos por atividade (máximo 6 pontos, incluir fotos e descrição)
Atividade realizada para membros inativos
-1 ponto por atividade (incluir fotos e descrição)
Reativou membros inativos
-2 pontos por Filha
Número de Abelhinhas que seu Bethel tem
-1 ponto por Abelhinha
Divulgação dos eventos do seu Bethel na mídia social
-1/2 ponto por postagem (máximo de 5 pontos)
#JDILearns (Aprender): Reuniões
Atividade

Pontos Ganhos

Realizar uma iniciação (considerar com ou sem iniciada)
-1 ponto por Iniciação
Conduzir a Cerimônia de Maioridade ou de Juramento
-1 ponto por Cerimônia
Realizar Cerimônia para Mãe Mick, História da Veste, Pais, ou outra cerimônia
-1 ponto por cerimônia (máximo 3 pontos)
Honrar outros grupos em uma reunião (Maçons, Estrela do Oriente, PHRs ou
organização não-maçônica, por exemplo, bombeiros)
-1 ponto por reunião (máximo de 5 pontos)
Linha de Oficiais participar de reunião do Conselho
-1/2 ponto por reunião (máximo de 3 pontos)
Sucos ou momento de confraternização antes ou depois de uma reunião
-1/2 ponto por reunião (máximo de 3 pontos)
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#JDIFamily (Família): Família e Amigos
Atividade

Pontos Ganhos

Realizar uma cerimônia para outra organização
-1 ponto por cerimônia (anexar uma cópia da cerimônia)
Assistir instalações de outras organizações Maçônicas (mínimo de 2 meninas)
-1 ponto por instalação (anexar cópia do programa, se disponível)
Ajudar a servir almoço/jantar para organização Maçônica ou não-Maçônica
(mínimo de 2 meninas)
-1 ponto por evento (máximo de 3 pontos)
Comparecer a um evento ou reunião (exceto festa) patrocinado por um corpo
maçônico para promover organizações de jovens. (mínimo de 2 meninas)
-1 ponto por evento
Publicar um artigo em uma revista ou site maçônicos, etc, (Anúncio ou evento
para arrecadação de fundos não contam)
-1 ponto para cada artigo (anexar uma cópia do artigo)
Promover uma atividade Maçônica na mídia social
-1/2 ponto por postagem (máximo de 5 pontos)
#ShareJDI (Compartilhar): Promoção e Visibilidade
Atividade

Pontos Ganhos

Comparecer em evento público e distribuir material promocional (mínimo de 2
meninas)
-2 pontos por evento (anexar um exemplar do material promocional)
Publicar um artigo em um jornal ou revista não-Maçônica
-2 pontos por artigo (anexar uma cópia do artigo)
Ter uma conta do Bethel no Facebook, Instagram, Twitter
-1 ponto por mídia social (anexar a lista dos nomes de usuários (usernames)
Usar hashtags em sua postagem e incluir #bethel__ em cada postagem
-1/2 ponto por postagem (máximo de 10 pontos)
Postar em mídias sociais pelo menos 10 vezes por mês
-2 pontos por mês (incluir o tipo de mídia social para as postagens)
Planejar e participar em um projeto para o Fundo Educacional/Promocional
-1 ponto para cada R$10 arrecadado (máximo de 5 pontos)
Participar do Desafio de Mídia Social usando hashtag #FoundersWeek ou
#MotherMickWeek
-3 pontos (se usar hashtag)
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#JDICares (Cuidar): Consciência de Caridade
Atividade

Pontos Ganhos

Realizar um evento HIKE no qual cada pessoa arrecade pelo menos R$ 20
(repasse à Hike através do link https://thehikefund.org/donate/)
-1 ponto por evento (Máximo de 3 pontos)
Realizar um projeto de serviço comunitário (mínimo de 2 meninas)
-1 ponto por projeto (anexar fotos e uma descrição do evento)
Realizar a Marcha da Moeda em uma reunião para uma caridade de sua escolha
-1 ponto por cada R$10 arrecadado (incluir uma descrição da caridade, as datas
das marchas da moeda e o valor arrecadado por reunião)
Participar em um evento de caridade com outra organização
-1 ponto por evento (anexar fotos e uma descrição da caridade)
Realizar evento ou campanha de arrecadação por uma caridade de sua escolha
-1 ponto por evento (anexar fotos e uma descrição da caridade)
Obter cobertura da mídia para seu evento de caridade
-1 ponto por evento (anexar uma cópia do artigo e/ou link para o video)
Postar sobre seu evento de caridade na mídia social
-1/2 ponto por postagem (máximo de 5 pontos)

Total de Pontos: Transfira os pontos ganhos em cada seção para a tabela abaixo
Categoria

Pontos Ganhos

#JDIGrowth (Crescer)
#JDILearns (Aprender)
#JDIFamily (Família)
#ShareJDI (Compartilhar)
#JDICares (Cuidar)
(Pontos bônus por submissão eletrônica)

+2

TOTAL DE PONTOS GANHOS
Assinando abaixo, você certifica que os requerimentos foram atendidos e todas as informações
foram submetidas.
___________________________________
Guardiã do Bethel
Data
#JDISpirit

_____________________________________
Honorável Rainha
Data
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Desafio #FoundersWeek na Mídia Social
14 – 20 de Outubro
Data

#FoundersWeek
Social Media
Challenge
Atividade
# a ser
usada

14 de Outubro Poste uma foto do seu Bethel
Date

Activity

#FoundersWeek
#SisterhoodSaturday
# to Use#JDI #FDJ

Oct
Post aPoste
picture
of your
Bethel
#FoundersWeek
15 14
de Outubro
uma
selfie
sua em um evento de Bethel
- #FoundersWeek
#SisterhoodSaturday
e nos conte um pouquinho sobre ele!
#SelfieSunday
#JDI #FDJ

#JDI #FDJ

Oct 15

Post a selfie of you at a Bethel event - and tell us a #FoundersWeek
little bit
about
it!
16 de Outubro
Poste
a citação
que descreva o que as FJI#SelfieSunday
#FoundersWeek
#JDI #FDJ

Oct 16

significa para você

#MotivationMonday

Post a quote that describes what JDI means to you #FoundersWeek
#JDI FDJ
#MotivationMonday
17 de Outubro Então...e agora! Poste uma foto de você #JDI FDJ#FoundersWeek

Oct 17

Then...and
now!
Post anas
picture
you
you
quando
entrou
FJI of
(ou
nowhen
início
de sua#FoundersWeek
#TransformationTuesday
first joined
JDI
(or
early
in
your
JDI
career
and
a
#TransformationTuesday
carreira nas FJI) e uma foto sua atual
#JDI #FDJ
picture of you now)
#JDI #FDJ

18 18
de Outubro
uma
foto daMick.
MãeTell
Mick.
aos seus
#FoundersWeek
Oct
Post aPoste
picture
of Mother
yourConte
followers
#FoundersWeek
who she
is and why
she isela
important
youela é
#WomanCrushWednesday
seguidores
quem
é e portoque
#WomanCrushWednesday
#JDI
#FDJ
importante para você
#JDI #FDJ
Oct 19

Post a picture from a past JDI event

#FoundersWeek

picture!

#PurpleOut

19 de Outubro Poste uma foto de um evento do passado das
#FoundersWeek
#ThrowbackThursday
#TBT
#JDI #FDJ
FJI
#ThrowbackThursday #TBT
#JDI #FDJ
Oct 20
Happy Birthday JDI! Wear purple today and post a #FoundersWeek
20 de Outubro Feliz Aniversário FJI! Vista cor púrpura hoje
e #FDJ
#FoundersWeek
#JDI
poste uma foto!
#PurpleOut
#JDI #FDJ

#JDISpirit
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Desafio #MotherMickWeek na Mídia Social
3 - 9 de Março
Data

Atividade

# a ser usada

3 de Março Poste uma foto da bandeira das Filhas de Jó e
explique sobre as FJI aos seus seguidores

#MotherMickWeek
#PrideinJDI #PrideinFDJ

4 de Março Poste o texto do versículo de Jó 42:15 e
explique sua importância

#MotherMickWeek
#FairestInTheLand

5 de Março Poste uma foto de seu Ritual e conte a seus
seguidores qual o seu posto favorito e por quê

#MotherMickWeek
#StationsandDuties

6 de Março Poste uma foto do seu emblema favorito das
FJI e brevemente explique o que ele ensina a
você

#MotherMickWeek
#WhatILearnedFromJDI
#WhatILearnedFromFDJ

7 de Março Poste uma foto de uma veste (você pode estar
vestida com ela!) e conte a seus seguidores o
porquê de as usarmos

#MotherMickWeek
#WeWearWhite

8 de Março Poste uma foto da Formação de Encerramento
de uma reunião

#MotherMickWeek
#RadiateHappiness

9 de Março Feliz Aniversário Mãe Mick! Escreva uma
#MotherMickWeek
"mensagem de agradecimento" para a Mãe
#ThankYouMotherWeek
Mick; diga a ela o que as FJI significa para você
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