
Belo Horizonte, 14 de Março de 2017. 
 

Aos membros dos Conselhos de Bethéis. 

 

O Grande Conselho Guardião do Estado de Minas Gerais, 

baseado nas leis que regem as Filhas de Jó Internacional e por 

autorização da Grande Guardiã, Suely Gonçalves de Freitas, 

concederá o Grau de Púrpura Real na Grande Sessão de 2017. 

O Grau de Púrpura Real é a mais alta honraria em 

reconhecimento ao excepcional serviço contínuo e dedicado de um 

Membro de Maioridade para as Filhas de Jó Internacional. Nas 

Regras e Regulamentos do Grau de Púrpura Real lemos que o 

objetivo do Grau é “dar reconhecimento a um Membro de 

Maioridade que tenha contribuído para a Ordem com capacidade 

acima e além do que exigem seus deveres : uma notável 

colaboradora da Ordem.” É esperado que todas as Filhas e 

membros do Conselho Guardião desempenhem os deveres de seus 

cargos com zelo e excelência, sendo assim, ao indicar um nome 

para receber o Grau, analise com cuidado o trabalho realizado pela 

indicada para certificar-se que os serviços prestados ao Bethel e 

à Ordem tenham sido realmente notáveis. Solicitamos que leiam 

cuidadosamente todos os formulários e fiquem atentos aos prazos. 

As qualificações, elegibilidade e critérios para seleção da 

indicada estão nas Regras e Regulamentos do Grau de Púrpura 

Real anexos a este documento. Salientamos os seguintes pontos: 

 A indicada deve ter servido a um Conselho Guardião de 

Bethel. O trabalho realizado apenas como Membro de 

Maioridade não será considerado na seleção. 

 A indicada deve ter pelo menos 25 anos de idade. 



 A indicada NÃO deve ter conhecimento de sua indicação. 

Mantenham a discrição caso contrário uma excelente 

candidata pode acabar desclassificada. 

 A indicação completa, as recomendações por escrito de 4 

adultos não relacionados à indicada e o formulário de 

nomeação devem ser enviados para o endereço da 

Presidente do Comitê do Grau de Púrpura Real 

impreterivelmente até o dia quinze 15 de abril. As 

cópias digitais devem ser enviadas para o e-mail do 

Comitê. 

 Os membros do Comitê devem notificar sobre a seleção à 

detentora e ao Conselho Guardião que a indicou até dia 

15 de maio. 

 Uma taxa correspondente ao custo do medalhão deve ser 

paga pela família da detentora, por um Bethel ou por 

qualquer outra pessoa que queira contribuir. O 

pagamento deve ser feito à Presidente do Comitê até 1º 

de Junho. 

Quaisquer questionamentos acerca do Grau de Púrpura 

Real devem ser encaminhados para o e-mail do Comitê.  

Os formulários devem ser preenchidos no computador ou 

com letra de forma. 

 

Aline Camurate Barbosa 

Presidente do Comitê do Grau de Púrpura Real 

  

Endereço e e-mail para envio da documentação: 

Rua Grão Mogol, 386, apartamento 307, Carmo, Belo Horizonte. 

CEP: 30310-010. purpurareal.comite@gmail.com 

mailto:purpurareal.comite@gmail.com


DIRETRIZES PARA A COMISSÃO DO GRAU DE PÚRPURA REAL 
 

 
O Grau de Púrpura Real é a mais alta honraria das Filhas de 

Jó Internacional. Destina-se a reconhecer um Membro de 

Maioridade que tem doado à Ordem esforços e dedicação acima e 

além da chamada do dever. Aqueles que foram selecionados como 

detentores do Grau são tidos em alta estima por todos os outros, 

pois eles são contribuidores verdadeiramente notáveis a esta 

organização.  

Em um esforço para fornecer uma seleção mais uniforme 

dos beneficiários, a seguir apresentamos esclarecimentos sobre a 

intenção das diretrizes existentes. 

1. O serviço para o bem da Ordem e/ou um Bethel específico 

deve ser considerado excepcional, ou seja, além daquele exigido 

pelos seus deveres e juramento.  

a) Tendo aceitado uma nomeação na qualidade de membro 

do Conselho Guardião do Bethel, o adulto compromete-se a servir 

ao seu Bethel e à Ordem e jura cumprir com os deveres de seu 

cargo. Logo, é de se esperar que quem aceita uma posição no 

Conselho Guardião de Bethel servirá para o melhor de sua 

capacidade e, portanto, o bom cumprimento de tal serviço não deve 

ser considerado, visto que é uma obrigação. Se no entanto, durante 

o seu mandato no Conselho, a candidata realiza um serviço que 

pode ser considerado excelente e acima da chamada do dever que 

resulta em uma contribuição importante para o Bethel ou Filhas de 

Jó, o serviço pode ser considerado como critério para o prêmio. 

b) O trabalho apenas como Membro de Maioridade e como 

uma Filha ativa do Bethel não deve ser considerado nas seleções 

visto que são avaliados os préstimos como membro do CGB. 



c) Informações relativas ao serviço da candidata a outras 

organizações maçônicas e à comunidade serão consideradas 

apenas como material de apoio visto que os critérios específicos 

para a concessão do Grau é um excelente serviço à Ordem. 

2. Formulário de Nomeação: É importante citar razões 

específicas pelas quais a nomeação é feita. Exemplos de serviço 

extraordinário além do dever são úteis e devem ser incluídos. A 

Comissão pode, inadvertidamente, desqualificar uma candidata 

digna, devido à falta de informação. 

3. "Os membros executivos do Conselho Guardião do Bethel 

devem garantir e apresentar recomendações de quatro (4) adultos, 

não relacionados com a candidata, que tenham conhecimento em 

primeira mão de suas contribuições para a Ordem." Ou seja, as 

recomendações devem ser asseguradas por pessoas que podem 

ou puderam testemunhar as contribuições feitas pela nomeada à 

Ordem. A informação deve ser específica, usando exemplos ou 

motivos pelos quais a candidata merece receber o Grau.  

 

As cartas de recomendação devem ser enviadas com a 

nomeação. Lembrem-se de assinar os documentos. 

 

 

Nota do Comitê:  

Sabemos que em cada Bethel encontramos adultos 

comprometidos com a saúde e bom funcionamento do Bethel além 

da média. São membros carismáticos, ou proativos, ou profundos 

conhecedores do trabalho ritualístico e Constituição da Ordem, ou 

até mesmo possuem todas essas qualidades juntas. Entretanto, o 

Grau de Púrpura Real é um reconhecimento internacional por 



serviços que não estão acima da média de um Bethel, estão acima 

de um ótimo trabalho. Tenham em mente que esta é a mais alta 

honraria que um Membro de Maioridade pode receber. Por isso 

frisamos que as contribuições da nomeada devem ser relevantes 

para a Ordem.  

É importante lembrar que, para adultos que são membros 

valiosos e exemplares para o Bethel, o Estatuto do Bethel prevê a 

eleição de um Membro de Honra na seção 5 do Artigo I: 

“Um adulto que tenha prestado destacados serviços 

meritórios à Ordem pode ser eleito como um Membro de Honra 

do Bethel e receber um Certificado de Membro de Honra 

(Formulário 170) por maioria de votos dos membros do Bethel 

e com aprovação dos membros Executivos do CGB.”   

 Encorajamos os Betheis a valorizarem esta homenagem 

que, além de se estender a todos os adultos que contribuem com o 

Bethel e não só aos Membros de Maioridade, também demonstra o 

reconhecimento e carinho do Bethel para com o homenageado.  

 

Carinhosamente, 

 

Comitê do Púrpura Real 

Presidente: Aline Camurate Barbosa. PHR, MM e PGB do Bethel 

33 de Sete Lagoas e PHRGB de Minas Gerais.  

José Roberto Melges do Nascimento. PGAB e atual GAB do 

Bethel 10 de Governador Valadares e PGGAB de Minas Gerais. 

gcgmg-pggajr@yahoo.com.br 

Ana Amélia David Geraldes Connor. PHR e MM do Bethel 26 de 

Montes Claros e Grande Deputada para o Norte de Minas. 

anadgeraldes@yahoo.com.br 


