
Querida Mãe Mick… 
 

Suprema Bibliotecária – Competição 2020 
 
Todas as FDJ e Abelhinhas estão convidadas a participar na Competição da Suprema 
Bibliotecária 2020. Esta competição é uma excelente maneira de expressar-se usando seus 
talentos criativos. Há várias categorias para sua opção. Sinta-se a vontade para registrar-se em 
todas as categorias que você se sentir apta a participar. Você não precisa participar da 
Suprema Sessão para participar nas competições. Tem uma modalidade para cada uma 
de vocês! 

 
Regras para cada categoria: 
 

1) Inscritos poderão participar em uma ou todas as categorias que se sentirem qualificados 
para se inscrever – com uma inscrição por categoria apenas. 
 

2) Preencha o “Formulário para Competição da Suprema Bibliotecária”. Por favor, 
preencha um formulário para cada categoria em que for se inscrever. 
 

3) O nome do participante e seu Bethel ou cidade NÃO deverão aparecer nos trabalhos 
enviados, devem constar apenas do Formulário de Inscrição. 
 

4) Envie uma correspondência para cada submissão enviada. Se estiver submetendo via e 
mail, por favor certifique-se de que cada arquivo está formatado como um documento 
Word ou como um arquivo PDF. 
 

5) Trabalhos/Submissões deverão ser postados via correio ou enviados eletronicamente 
até 3 de Julho de 2020, impreterivelmente.  
 
 

Enviar correspondencia para:                       Email para: elizabeth.grazier@gmail.com 
Elizabeth Grazier 

             Supreme Librarian 
             9919 Emiline St 
             La Vista, NE 68128 
 

6) Seja criativa e divirta-se! 
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Categoria: Abelinhas 
 

Participantes: Qualquer abelhinha de 7 a 9 anos. 
 

Tema: Escreva uma cartinha à Mãe Mick agradecendo a ela por ter criado a Ordem das Filhas 
de Jó. Voce poderá incluir o que você gosta em ser uma abelhinha, o que já aprendeu sobre as 
Filhas de Jó ou o que voce está esperando encontrar quando se tornar uma Filha de Jó.  

 
Requisitos:   1) Use fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. 
   2) Espaço duplo. 
  3) NÃO poderá ter mais que uma (1) lauda (uma página digitada). 
  4) Seu nome, Bethel ou cidade NÃO poderão aparecer no trabalho. 
  5) Trabalho deverá ser escrito na gestão 2019-2020 do Supremo Conselho 
Guardião. 
 

 
Categoria: Redação de Novo Membro 

 
Participante: Qualquer FDJ que tenha sido iniciada desde a Suprema Sessão  2019. As 
categorias por idades serão definidas baseadas no numero de inscritos. 

 
Tema: Escreva uma carta a Mãe Mick contando a ela sore a sua cerimônia de iniciação.Voce 
pode incluir o que mais te impressionou, qual parte das mensageiras você mais gostou, ou como 
você tem usado o que aprendeu no seu dia a dia. 

 
Requisitos:   1) Use fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. 
       2) Espaço duplo. 
      3) NÃO poderá ter mais que três (3) laudas (páginas digitadas). 
      4) Seu nome, Bethel ou cidade NÃO poderão aparecer no  trabalho. 
      5) Trabalho deverá ser escrito na gestão 2019-2020 do Supremo Conselho 
Guardião. 
 
 

Categoria: Redação 
 
Entrant: Age 10-12, age 13-15, and age 16-20 
Participantes: idade de 10 a 12 anos, idade de 13 a 15 anos, idade de 16 a 20 anos. 
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Tema: Querida Mãe Mick…Escreva uma carta a Mãe Mick contando a ela sobre sua experiência 
nas FDJ. Voce poderá incluir como a Ordem das FDJ tem influenciado sua vida ou sobre como 
as habilidades que você tem desenvolvido na Ordem irão te acompanhar ao longo de sua vida. 
 
 
Requisitos:   1) Use fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. 
   2) Espaço duplo. 
  3) NÃO poderá ter mais que três (3) laudas (páginas digitadas). 
  4) Seu nome, Bethel ou cidade NÃO poderão aparecer no  trabalho. 
  5) Trabalho deverá ser escrito na gestão 2019-2020 do Supremo Conselho 
Guardião. 
 

Categoria: Poesia 
 
Participantes: Idade de 10 a 12 anos, idade de 13 a 15 anos, idade de 16 a 20 anos. 
 
Tema: Escreva um poema épico contando a jornada de Mãe Mick e como ela seguiu seu 
sonho para criar a Ordem das FDJ.  
 
Requisitos:   1) Use fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. 
   2) Espaço duplo. 
  3) NÃO poderá ter mais que três (3) laudas (páginas digitadas). 
  4) Seu nome, Bethel ou cidade NÃO poderão aparecer no  trabalho. 
  5) Trabalho deverá ser escrito na gestão 2019-2020 do Supremo Conselho 
Guardião. 

 
Categoria: Escrita Criativa 

 
Participantes: Idade de 10 a 12 anos, idade de 13 a 15 anos, idade de 16 a 20 anos. 
 
Tema: Use suas habilidades de viajar no tempo para escrever uma estória curta sobre as FDJ 
nos anos 1920, hoje nos anos 2020 e no future OU conte-nos como um dos lemas a seguir 
podem estar relacionados com sua trajetória nas FDJ. 
 
SHRB Lema: “ Em um mundo onde pode ser qualquer coisa, seja gentil”. 
MFDJI Lema: “ Aqui está quem somos e quem Podemos nos tornar”. 
SG e SGA Lema: FDJ celebrando 100 anos com a visão dos anos 2020”.  
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Requisitos: 

1) Use um dos temas listados acima. 
2) Use fonte Times New roman ou Arial, tamanho 12. 
3) Espaço duplo. 
4) Extensão de no máximo três (3) laudas (páginas digitadas). 
5) Seu nome, Bethel ou cidade NÃO podem aparecer no seu escrito (redação, artigo, 

carta) a ser enviado. 
6) Sua submissão deve ter sido escrita durante a gestão 2019-2020 do Supremo 

Conselho Gurdião. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formulário de Inscrição para Competição da Suprema 

Bibliotecária  
 
 

CATEGORIA ESCOLHIDA 
(Por favor, inclua um formulário de inscrição separado para cada categoria a ser 

escolhida) 
 

  
 
 _____  Abelhinhas              _____  Redação 
 
 _____  Redação de Novo Membro   _____  Poesia 
 
 _____  Escrita Criativa 
 
 
 
Nome do participante: _________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________ 
 
Cidade, Estado, País, CEP:  _____________________________________________ 
 
Email: _______________________________________________________________ 
 
Idade em 3 de julho de  2020: ____________________________________________ 
 
Bethel # e Cidade: ___________________________________________________ 
 
Se for participar da Suprema Sessão, gostaria de compartilhar seus escritos para um 
grupo (de ler para um grupo de pessoas)? S ______  N _________ 
 


