
Supreme Virtual Ritual Competition 2020 
Competition Chair: Dolly Maxwell, PHQ  
Phone: (307) 347-2728   Cell  (307) 431-1700  
Email: 2020supremeritualcompetition@gmail.com 

 
(Informações em Português abaixo) 
 
Hello Bethel Daughters, 
  
The Supreme Virtual Ritual Competition 2020 will be held on Friday July 24, Saturday July 25, Sunday, 
July 26 2020 via Zoom! Further dates may be added depending on registration response. 
 
Daughters may register for a maximum of one individual and one team competition (the daughters may 
cross bethel/jurisdictional lines). Jurisdictions are not limited to one team. 
 
Please thoroughly read all instructions for ritual competition.  
 
Judges will be online waiting and participants will be given a specific time to join the meeting to present 
their category of ritual. You will be able to ask any questions before you start, but participation and having 
fun is what is most important. Please be prompt for your appointed time. Re-scheduling may not be 
available. 
 
This is a good opportunity to shine, show-casing your confidence, poise and public speaking skills.  
 
We recommend that Bethels and/or Jurisdictions have an Designated Adult available to assist Daughters 
20 minutes prior to appointed time. This adult may be in the waiting room with the Daughters. 
Adult Team Contact is expected to be in the waiting room with their team. 
 
Floor Work will not be included in the overall scores.  
 
Robes should not be worn. Dress code is Bethel appropriate attire. 
 
Please don’t hesitate to contact me if you have any questions.  
 
Dolly Maxwell, PHQ  
Competition Chair  

REGISTRATION 
ALL ENTRIES MUST BE SUBMITTED BY July 12 2020 at 23:59 Mountain Time . No exceptions.  
You will receive an email with your Ritual Competition Schedule and Zoom meeting link no later than July 
17 2020.  
If you have not received notification by July19, please contact: 
Dolly Maxwell.  Email: 2020supremeritualcompetition@gmail.com or (307) 347-2728 or Cell (307) 
431-1700. 
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Due to the nature of being virtual, phone contact information is requested in case there is a change in 
instructions on the day of competition.Cell phone contact is preferred. 
 
To qualify as a New Member you must have joined after July 24, 2019.  

CATEGORIES  
Daughters may register for a maximum of one individual and one team competition (the daughters may 
cross bethel/jurisdictional lines). Jurisdictions are not limited to one team.There can be more than one 
team from a Bethel/Jurisdiction, and there has to be a minimum of 3 girls on the team to qualify. If one 
member has to drop at the last minute, a substitute may be put in place, even if she has competed with 
another team. Dual members in different Bethels are allowed to compete for each Bethel. There is no age 
limit on team members (between 10-20).  
 
Messenger:  
 
Will not include Station and Duties. Must include any directions to Guide and Marshall applicable. 
 
Chaplain:  
 
Rise and give Station and Duty (Page 43).  Approach Altar and open the Bible as per Ritual.  Then give 
Initiation Part (Page 88, including Obligation – Proficiency Work No. 1) and all prayers - Initiation 
Prayer page 108; Mothers’, Fathers’ and Guardians Prayers – Ritual page 66; Closing Prayer - Ritual 
page 68), kneeling and rising as specified.  At the conclusion of Closing Prayer, rise and close Bible. 
Return to the station and be seated signifying completion of competition. As this is going to be virtual, 
allowances will be given for the walking, bible opening and closing. 
 
Story of Job:  
 
Will not include Station and Duties, nor any directions to Guide and Marshall. All five messenger lectures 
should be presented as one fluid story. 
 
Messenger Team:  
 
Will not include Station and Duties. Must include any directions to Guide and Marshal applicable. All 
members will be given one competition time and will be placed in the same Zoom meeting together.  
 
Majority Messenger Team:  
 
Follows Daughter Messenger Team directions (Will be scheduled after daughter schedule is completed) 
 
Royalty:  
 
HONORED QUEEN INSTRUCTIONS WILL BE GIVEN.  Honored Queen Ritual pages: 83; 84-85; 87; 88; 
89; 94; 100; 103-105; 106—110.  INSTRUCTIONS TO/FROM THE GUIDE/INNER GUARD/SENIOR 
PRINCESS WILL BE GIVEN. Senior Princess Ritual pages:  95; 99-100; 106-107.  INSTRUCTIONS 
FROM THE  HONORED QUEEN,  GUIDE AND JUNIOR PRINCESS.  Junior Princess Ritual pages: 89; 



92-94 and 106. INSTRUCTIONS FROM THE HONORED QUEEN AND GUIDE WILL BE GIVEN.  All 
members will be given one competition time and will be placed in the same Zoom meeting together.  
 
New Member: 

A. Mother’s, Father’s and Guardian’s Prayer. 
B. Mother's, Father's and Guardian's Prayer and Obligation  

Jobie To Bee: Must memorize and present the following poem: 
Mother Mick once said: “There is something that makes a Bethel. 
Out of four walls, ceremony, prayer. 
Something like seeds in a garden, 
Becomes a Bud of Promise rare.” 
I will grow from a Seed of promise 
To an initiate to a caring, sharing Job’s Daughters friend." 

 
Age Categories:  

Seniors A:15-16, B:17-20 
Juniors A: 10-11, B:12-14 
Jobie-to-Bee: 7-9 
Majority Member: No Age Restriction 
 

Prompting: The prompting will be given by the Verbatim judge who will identify themselves once inside 
the  Zoom room. When requesting a prompt, the Daughter must say “Prompt”. The Competitors may ask 
questions of the judge when they first enter the room. The judges will assist with making sure the 
Daughter is able to be seen and heard through their medium.  
 
NOTE: the Ritual we are using has the JDI Logo on the cover and a 2011 revision date on page 3 
 
 
 

Competição Ritual Virtual do Supremo 2020 
Presidente do Comitê da Competição: Dolly Maxwell, PHQ 
Telefone: +1 (307) 347-2728    Celular +55 (31) 99991-8592 
E-mail: 2020supremeritualcompetition@gmail.com 
 
Olá Filhas, 
 
O Competição de Ritual Virtual do Supremo 2020 será realizada na sexta-feira, 24 de julho, no sábado,                 
25 de julho e no domingo 26 de julho de 2020 via Zoom! Datas adicionais podem ser incluídas                  
dependendo do número de inscrições. 
 
As Filhas podem se registrar para no máximo uma categoria individual e uma competição de time (o time                  
pode ser composto por Filhas de diferentes Bethéis/Jurisdições). Cada Jurisdição pode inscrever mais de              
um time. 
 
Por favor, leia com atenção todas as instruções para a Competição de Ritual.  
 



No horário designado para a competição, os jurados estarão online aguardando a Filha ou o time no                 
Zoom. As candidatas poderão fazer qualquer pergunta antes de iniciar sua apresentação, mas             
lembre-se, o importante é que você participe e se divirta! Por favor, esteja online e preparada no horário                  
agendado. Mudanças no horário designado para a competição podem não ser possíveis. 
 
Esta é uma boa oportunidade para você brilhar, demonstrando sua confiança, equilíbrio e oratória. 
 
Recomendamos que os Bethéis e/ou Jurisdições tenham um adulto responsável disponível para ajudar             
as Filhas 20 minutos antes da horário designado para a competição. Este adulto poderá acompanhar as                
Filhas na sala de espera. No momento que o time ou Filha entrarem na sala de espera, é esperado que o                     
adulto responsável também esteja disponível na sala. 
 
O trabalho de solo não será incluído na pontuação geral.  
 
Os robes não devem ser usadas. Deve ser utilizado traje apropriado, semelhante ao que seria usado se                 
você estivesse participando de uma reunião do Bethel. 
 
Não hesite em entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. 
 
Dolly Maxwell, PHQ 
Presidente do Comitê da Competição de Ritual 

INSCRIÇÃO 
O PRAZO PARA A INSCRIÇÃO É DIA 12 de julho de 2020 ás 23:56 (Mountain Time - adicionar 3 horas                    
para o horário de Brasília). Nenhuma exceção será feita. 
Você receberá um e-mail com seu horário de Competição e um link para uma reunião no Zoom até 17 de                    
julho de 2020.Caso você não receba um e-mail até 19 de julho, entre em contato com: Dolly Maxwell                  
Email: 2020supremeritualcompetition@gmail.com ou +55 (31) 99991-8592 
 
Como este ano a competição será virtual, pedimos que seja incluído um número de celular na inscrição                 
para que possamos avisar caso ocorra alguma mudança nas instruções no dia da competição. 
 
Para se qualificar como um Novo Membro, você deve ter iniciado após após 24 de julho de 2019. 

CATEGORIAS 
As Filhas podem se registrar para no máximo uma categoria individual e uma competição de time (o time                  
pode ser composto por Filhas de diferentes Bethéis/Jurisdições). Cada Bethel/Jurisdição pode inscrever            
mais de um time e cada time precisa ter no mínimo 3 Filhas. Caso um dos integrantes do time não possa                     
comparecer à competição de última hora , este pode ser substituído por outro membro, mesmo que esta                 
substituta já esteja competindo em outro time. Membros com dupla filiação podem competir por cada um                
de seus Bethéis. Não haverá limite de idade para os times (entre 10 e 20 anos). 
 
Mensageira Individual:  
 
Postos e Deveres não devem ser incluídos. As instruções para Guia e Dirigente de Cerimônias (quando                
houver) devem ser incluídas. 

mailto:2020supremeritualcompetition@gmail.com


 
Capelã: 
 
A Filha deve levantar-se e apresentar o Posto e Dever da Capelã (Página 44). Aproximar-se do Altar e                  
abrir a Bíblia conforme o Ritual. Então, apresentar sua fala durante a iniciação (Páginas 88-89,               
incluindo Juramento - Trabalho de Proficiência No. 1) e em seguida todas as orações – Prece de                 
Iniciação página 108; Prece de Mães, pais e Guardiões – Página 66 do Ritual; Prece de                
Encerramento - Ritual página 68). A Filha deverá ajoelhar-se e levantar-se conforme especificado no              
Ritual. Ao final da Prece de Encerramento, a Filha deverá levantar-se e fechar a Bíblia. Como a                 
competição será feita de forma virtual, a Filha poderá adaptar a execução do plano de solo e abertura e                   
fechamento da Bíblia às condições do local/cômodo onde ela realizará a competição. 
 
História de Jó:  
 
Postos e Deveres e instruções para Guia e Dirigente de Cerimônias não devem ser incluídas. Todas as                 
cinco falas das mensageiras devem ser apresentadas como uma história fluida. 
 
Time de Mensageiras: 
 
Postos e Deveres não devem ser incluídos. As instruções para Guia e Dirigente de Cerimônias (quando                
houver) devem ser incluídas. No momento da competição, todo o time será indicado para a mesma sala                 
do Zoom junto aos jurados. 
 
Time de Membros de Maioridade: 
 
Mesmas instruções do time de mensageiras. (Os MM irão competir após a finalização da competição das                
Filhas). 
 
Tríade:  
 
INSTRUÇÕES DA HONORÁVEL RAINHA DEVEM SER INCLUÍDAS. Páginas do Ritual para a            
Honorável Rainha: 83; 84-85; 87; 88; 89; 94; 100; 102-105; 106—110. AS INSTRUÇÕES DE/PARA A               
GUIA/GUARDA INTERNA/1ª PRINCESA DEVEM SER INCLUÍDAS. Páginas do Ritual para a Primeira            
Princesa: 95; 99-100; 105-107. INSTRUÇÕES DA HONORÁVEL RAINHA, GUIA E SEGUNDA           
PRINCESA. Páginas do Ritual para a Segunda Princesa: 89; 92-94; 105-106. INSTRUÇÕES DA             
HONORÁVEL RAINHA E GUIA DEVEM SER INCLUÍDAS. No momento da competição, todo o time              
será indicado para a mesma sala do Zoom junto aos jurados. 
 
Novo Membro: 

A. Prece de Mães, Pais e Guardiões 
B. Prece de Mães, Pais e Guardiões e Juramento 

 
Abelhinha: Deve memorizar e recitar o seguinte poema: 

Mãe Mick uma vez disse: “Há algo que faz um Bethel,  
Ser mais do que quatro paredes, cerimônia e oração.  
É algo como sementes plantadas em um jardim,  
Que se tornam um Botão de Promessa raro.”  
Eu vou crescer de uma Semente de Promessa  



Para uma iniciada e uma Filha de Jó amiga, companheira e carinhosa.  
 
 
Categorias de idade: 

Senior A: 15-16, B: 17-20 
Juniors A: 10-11, B: 12-14 
Abelhinha: 7-9 
Membro de Maioridade: Sem restrição de idade 

 
Ajuda com palavras: A ajuda será dada pelo jurados responsável pelo Ritual que irá se identificar antes                 
do início da competição. Para solicitar uma ajuda, a Filha deve dizer a palavra “ajuda”. Filhas, Abelhinhas                 
e Membros de Maioridade poderão fazer perguntas aos jurados antes da competição. Os jurados irão               
verificar se conseguem ouvir e ver a Filha com clareza antes de iniciar a competição. 
 
NOTA: O Ritual utilizado tem o logotipo das FJI na capa e data de revisão de 2011 na página 3. Serão                     
utilizadas as Lições de Proficiência de 2011. 


