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Prêmio Espírito Abelhinha 2019/2020 
O #PrêmioEspíritoAbelhinha 2019/20 é uma oportunidade para as Abelhinhas mostrarem seu amor pelas Filhas de 

Jó. Cada Abelhinha deverá ser acompanhada por um(a) mentor(a) que irá auxiliar com preenchimento dos 

documentos para o Prêmio Espírito Abelhinha. A contabilização dos pontos deve ser feita utilizando a tabela no final 

deste documento. Abelhinhas podem submeter sua pontuação e fotos do #PrêmioEspíritoAbelhinha ao final de cada 

gestão do Bethel. As fotos podem ser digitalizadas e anexadas a este documento. O documento preenchido, com as 

assinaturas necessárias, pode ser digitalizado e enviado por e-mail a Presidente do Comitê.  

#CrescimentoFJI: Associação  

#AprendizadoFJI: Reuniões  

#FamíliaFJI: Família e Amigos  

#CuidadoFJI: Conscientização sobre Caridade 

#OrgulhoFJI: Promoção e Visibilidade 

 

Mostre seu Espírito. Ganhe Prêmios 
O requisito mínimo de participação está explicado em cada seção. Todas as Abelhinhas que participarem irão receber 

uma folha para ser colocada nas árvores no átrio da Suprema Sessão 2020. Essas árvores serão exibidas durante toda 

a sessão e durante a abertura formal. Haverá uma premiação para as Abelhinhas participantes e a Abelhinha que 

atingir o maior número de pontos receberá uma Abelhinha de porcelana. Se a Abelhinha não estiver na Suprema em 

Nebraska, o(s) prêmio(s) serão entregues a GG, SD/SDA ou alguém designado. 

 

Mostre seu espírito e comece a ganhar pontos para o seu Bethel. Envolva suas 

Abelhinhas, ajude-as a conquistar esse prêmio de Espírito!!!! Pontuação e comprovação 

das atividades deverão ser enviadas a Presidente do Comitê de Promoção do Supremo indicado abaixo. Se o 

formulário e a documentação exigida forem enviados por e-mail, você receberá 25 pontos extras. Para 2º 

semestre/2019, um bônus adicional de 10 pontos será contabilizado para aqueles que enviarem a documentação 

até dia 30 de Maio de 2020.  

 

 
 

Pontuação e comprovação das atividades deverão ser enviadas a Presidente do Comitê de Promoção do 
Supremo: 

Barbara Von Lienen  

443.386.3617 (Ligar em caso de dúvidas)  

1609 Shady Grove Rd 
Jonesboro, AR 72401 
bvonlienen@iclould.com 

Prazo: 30 de Junho de 2020 

mailto:bvonlienen@iclould.com
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#CrescimentoFJI: Associação 
(Pontuação Mín.: 50) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

Convide uma amiga para participar da 
sua Colmeia 

30 

cada 

   

Levar uma amiga para um evento 
do Bethel/Colmeia 

10 

cada 

   

Se for elegível, iniciar no Bethel.  30 pt. 
bônus 

   

Total Categoria Associação     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 

 

 
 

#OrgulhoFJI: Promoção e Visibilidade  
(Pontuação Mín.: 50) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

Usar uma peça de roupa das FJI na 
escola 

5 cada    

Participe de um evento de 
Promoção de seu Bethel 

20 cada    

Participe de um evento da sua 
comunidade para promover seu 
Bethel/FJI 

20 cada    

Total Categoria Promoção & 
Visibilidade 

    

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#AprendizadoFJI: Participação no 
Bethel (Pontuação Mín.: 50) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

Comparecer às reuniões da Colmeia 10 cada    

Comparecer a um evento do Bethel 5 cada    

Presença de Pais, Avós, Guardiões ou 
outros membros da família elegíveis 
em reuniões/eventos do Bethel  

5 cada    

Usar roupa apropriada para as 
reuniões da Colmeia (conforme 
decisão do Bethel) 

5 cada    

Total Categoria Participação no Bethel     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 

 

 
 

#AprendizadoFJI: Ritual  

(Pontuação Mín.: 50) 
Pontos Número de 

atividades 
Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

Assistir à Cerimônia de Abertura 
ou Encerramento da reunião do 
Bethel 

10 cada    

Aprender a cantar uma música do 
Bethel 

20 cada    

Comparecer/participar da 
Instalação das Oficiais do seu 
Bethel 

10 cada    

Total Categoria Ritual     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#ViajarFJI: Participação em 
atividades de outros Bethéis 
(Pontuação Mín.: 50) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

Comparecer a um evento de 
outra Colmeia/Bethel 

10 cada    

Manter contato com uma outra 
Colmeia 

10 cada    

Comparecer a uma atividade da sua 
Jurisdição 

10 cada    

Participar de um evento do 
HIKE + 1 por cada dólar 
arrecadado  

10 cada 
+1 cada 

   

Total Viajar     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 

 

 
 

#ComunidadeFJI: Participação na 
Comunidade  
(Pontuação Mín.: 20) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de 
todas as atividades 

O Bethel auxilia outra organização 
maçônica (ex: servir um jantar, 
auxiliar na limpeza da Loja, etc.) 

10 cada    

O Bethel auxilia em algum 
projeto filantrópico da 
comunidade (ex: servir comida, 
doação de alimentos, etc.)  

10 cada    

Comparecer a um Culto da 
gestão do Bethel. 

10 cada    

Total Participação na Comunidade     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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Como uma Abelhinha, orgulhosamente envio minhas realizações para o Prêmio Espírito – Abelhinha.  
 
 
 

Assinatura da Abelhinha Data 

 
 

Atesto que esta Abelhinha participou das atividades como declaradas. 
 
 

Assinatura da Guardiã do Bethel Data 
 


