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GRAU DE PÚRPURA REAL
Quem pode receber?

O Grau de Púrpura Real é concedido em reconhecimento a serviços de grande notoriedade e
dedicação prestados por um Membro de Maioridade às Filhas de Jó Internacional e/ou a um
Bethel específico. Para recebê-lo é preciso dois pré-requisitos:
- A indicada deve ser um Membro de Maioridade das Filhas de Jó Internacional;
- No momento da indicação ela deve ter pelo menos 25 anos de idade.

Como indicar?

Para ser indicada para o grau, o Membro de Maioridade deve ter aceitado uma
nomeação como um membro de um Conselho Guardião de Bethel e deve ter feito notáveis
contribuições a esse Conselho, acima e além das responsabilidades usuais deste.
O trabalho feito como Membro de Maioridade de Bethel não deve ser considerado na
seleção. Nem aqueles realizados para outras Organizações Maçônicas e à comunidade, esses
últimos são apenas material de apoio, sendo assim, o critério específico refere-se apenas a
notáveis serviços prestados à Ordem.
Além disso, a indicação deve ser feita pelos Membros Executivos do Conselho
Guardião do Bethel sem o conhecimento da indicada. A indicação deve conter exemplos
específicos de serviços prestados à Ordem e devem ser submetidas recomendações por escrito
de 4 adultos que não sejam relacionados à indicada e que tenham conhecimento em primeira
mão de sua contribuição à Ordem. Ainda se o Bethel for jurisdicionado ao Supremo deve o
Conselho incluir na indicação uma recomendação do(a) Supremo(a) Deputado(a) ou do(a)
Supremo(a) Deputado(a) Assistente.
Por fim, as indicadas que tenham estado com o Bethel por menos de 4 (quatro) anos
precisam requerer recomendações adicionais de seu Bethel e/ou Jurisdição anterior. Sendo
assim, a indicação pode ser feita pelo Bethel de origem da indicada ou por um Bethel para o
qual ela tenha contribuído com serviços notáveis que a façam merecer a indicação. Após o
envio da indicação o Comitê do Grau de Púrpura Real, ao qual é nomeado pela Suprema
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Guardiã, irá revisar a indicação e as recomendações, sendo a maioria deste necessária para
aprovar ou rejeitar a indicação, não cabendo recurso a esta decisão.

Prazos

A indicação completa e os formulários de recomendação devem ser enviados para o(a)
Presidente do Comitê até 15 de Abril de todo ano e a detentora e o Conselho Guardião do
Bethel que a indicou devem ser notificados de sua seleção em/ou antes do dia 15 de Maio do
mesmo ano pelo(a) Presidente do Comitê.

Os formulários para preenchimento da indicação podem ser baixados no link abaixo:
http://www.jobsdaughtersinternational.org/RoyalPurple/DegreeOfRoyalPurpleNominationFor
m-2013-2014.pdf

Conferência do Grau

A detentora do Grau de Púrpura Real deve comparecer à Sessão Anual do Supremo Conselho
Guardião para receber o grau, entretanto, caso seja absolutamente impossível para a
detentora comparecer a esta Sessão, outras formas de conferência do Grau podem ser
preparadas pela Suprema Guardiã e pelo Comitê, como por exemplo, que a Cerimônia da
conferência do grau seja feita na própria jurisdição ou evento destinado às Filhas de Jó.
Ainda, uma taxa correspondente ao custo do medalhão deve ser paga pela família da
detentora, pelo Bethel ou por qualquer pessoa que queira contribuir, este pagamento deverá
ser feito (à)o Presidente do Comitê até 1º de Junho, e dará direito a jóia (medalhão) com seu
nome gravado, e ao certificado de Grau de Púrpura Real.
Nenhuma pessoa pode comprar a jóia sem ter sido devidamente aprovada para receber a
honraria. O fornecimento desta jóia está atrelado ao nome das detentoras do grau, fornecidos
pelo Supremo Conselho à Joalheria Oficial.

MAIS INFORMAÇÕES:
1) 20 Perguntas e respostas sobre o grau Púrpura Real
http://fdjbrasil.blogspot.com.br/2012/04/20-duvidas-sobre-o-purpura-real.html

2) Lista das irmãs brasileiras detentoras do Grau Púrpura Real
http://fdjbrasil.blogspot.com.br/2015/06/lista-das-irmas-brasileiras-agraciadas.html
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