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NÃO haverá custos para o Supremo Conselho Guardião 
Devido à pandemia, todas as “reuniões” e “atividades” serão consideradas, sejam virtuais ou pessoalmente.  

PRÊMIO ESPÍRITO – INDIVIDUAL 2019/2020 
O #PrêmioEspíritoIndividual 2019/20 é uma oportunidade para os membros mostrarem seu amor pelas Filhas de 

Jó. Cada Filha de Jó deverá registrar sua pontuação e fazer viagens para auxiliar seu Bethel a ganhar pontos. A 

contabilização dos pontos deve ser feita utilizando a tabela no final deste documento. Filhas de Jó podem 

submeter sua pontuação e fotos do #PrêmioEspíritoIndividual 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 Filhas 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 vencedoras do Prêmio Espírito – 

Individual. Se a Filha 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. GANHE seu prêmio. Envolva seu 

Bethel, seus pontos podem ajudar seu Bethel também a conquistar o Prêmio 

Espírito - Individual!!!! 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 

Assinar uma Petição 10 
cada 

   

Participar da Cerimônia de 
Iniciação de novo(s) membro(s) 
em seu Bethel  

10 
cada 

   

Auxiliar durante uma Cerimônia de 
Iniciação de novo(s) membro(s) em 
outro Bethel  

10 
cada 

   

Encorajar um membro inativo a se 
tornar ativo no Bethel (precisa 
comparecer a ½ das reuniões) 

5 
cada 

   

Auxiliar outro Bethel, como uma 
Oficial, em uma reunião regular ou 
Instalação  

10 
cada 

   

Total Categoria Associação     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#OrgulhoFJI: Promoção e Visibilidade  
(Pontuação Mín.: 75) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de todas as 
atividades 

Fazer uma postagem no site do Bethel 5 cada    

Comentar em uma postagem do 
SCG/GCG/CGJ nas redes sociais 
(ou em alguma rede social da família 
maçônica) 

5 cada    

Usar uma peça de roupa das FJI na 
escola 

5 cada    

Presença de família ou amigos em 
um evento promocional 

5 cada    

Filiar uma nova Abelhinha 10 cada    

Participar de algum evento da 
Família Maçônica divulgando as FJI 

10 cada    

Participar de uma Exemplificação 10 cada    

Participar de um evento de 
promoção de seu Estado/jurisdição  

5 cada    

Participar de um evento de 
promoção de Bethel 

10 cada    

Total Categoria Promoção & 
Visibilidade 

    

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#AprendizadoFJI: Participação no 
Bethel (Pontuação Mín.: 35) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de todas as 
atividades 

Presença em reuniões durante a 
gestão – incluindo Instalação 
(informar número) 

1 cada 
Max 12 

   

Comparecer a todos os ensaios 1 cada    

Comparecer a pelo menos 2 
eventos de Arrecadações de 
Fundos do Bethel  

2 cada    

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

1 cada    

Usar roupa apropriada para TODAS 
as reuniões do Bethel  

1 cada 
MAX 12 

   

Ser indicada e participar 
ativamente de um Comitê do 
Bethel  

5 cada    

Escrever um texto para a 
newsletter/jornalzinho do 
Bethel 

2 cada    

Total Categoria Participação do Bethel     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#AprendizadoFJI: Ritual / SCG / 
GCG/CGJ 
(Pontuação Mín.: 30) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de todas as 
atividades 

Aprender falas e trabalho de solo de 
cargo nomeado ou eletivo na primeira 
reunião após a Instalação  

10 cada    

Conhecer todas as músicas para a 
reunião regular  

1 cada    

Conhecer todas as músicas para a 
reunião de iniciação 

1 cada    

Robe passado e de acordo com todos 
os requisitos  

1 cada    

Realizar Exame das Lições de 
Proficiência ou auxiliar um membro a 
aprender as Lições  

5 cada    

Participar da Competição de Ritual do 
SGC/ Jurisdicional Se você faz parte de um 

BSS e pretende participar da Competição na 
Suprema Sessão, por favor deixe indicado pois 
o comitê irá validar a sua participação – devem 
constar aqui atividades anteriores a Suprema 
Sessão 

5 cada    

Ganhar uma Competição de Ritual 
(ano corrente do GCG/CGJ ou da última 

Suprema Sessão – apenas para BSS) enviar 
cópia dos documentos 

10 cada    

Participar da Competição de 
Bibliotecárias do SGC/ Jurisdicional Se 

você faz parte de um BSS e pretende participar 
da Competição na Suprema Sessão, por favor 
deixe indicado pois o comitê irá validar a sua 
participação – devem constar aqui atividades 
anteriores a Suprema Sessão 

5 cada    

Total Categoria Aprendizado Ritual/ 
SCG/GCG/CGJ 

    

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#ViajarFJI: Participação em atividades 
de outros Bethéis  
(Pontuação Mín.: 200) 

Pontos Número de 
atividades 

Pontos 
Obtidos 

Informar datas de todas as 
atividades 

Comparecer a pelo menos 2 
eventos de Arrecadação de 
Fundos de outros Bethéis  
(Se não existe nenhum outro Bethel próximo 
ao seu, indique a distância e o comitê irá 
avaliar) 

10 cada    

Auxiliar outro Bethel como Oficial 
substituta 
(Se não existe nenhum outro Bethel próximo ao 
seu, auxiliar seu próprio Bethel como Oficial 
substituta em um cargo diferente do instalado) 

10 cada    

Comparecer a uma reunião de 
outro Bethel como visitante (km de 
ida e volta) 
<80 km = 5 pontos 
81-160 km = 10 pontos 
> 160 km = 15 pontos 
(Se não existe nenhum outro Bethel próximo ao 
seu, indique a distância e o comitê irá avaliar) 

5 cada 
10 cada 
15 cada 

   

Comparecer à reunião de um 
Bethel de outro estado (Se não existe 

nenhum outro Bethel próximo ao seu, indique 
a distância e o comitê irá avaliar) 

20 cada    

Comparecer a atividades da 
maçonaria a nível jurisdicional / 
estadual  

10 cada 
MIN 30 

   

Participação no HIKE 1 por $ 
MIN 

$200 

   

Total Viajar     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 
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#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.) 

5 cada    

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

5 cada    

Programar e garantir que 90% 
dos membros participem do 
Culto da gestão.  

5 cada    

Participação do Bethel em evento 
filantrópico da comunidade (ex. 
Natal Solidário, Corridas Solidárias, 
etc.) 

5 cada    

Total Participação na Comunidade     

Assinatura da Guardiã do Bethel e 
Data 

 

 

Como um membro das FJI, orgulhosamente envio minhas realizações para o Prêmio Espírito –
Individual. 

 
 
 

Assinatura da Filha Data 

 
Atesto que este membro participou das atividades como declaradas. 

 
 

Assinatura da Guardiã do Bethel Data 
 


