
 
 

 

 

DÚVIDAS n.01 – GRAU PÚRPURA REAL 

Caxambu (MG), 08 de março de 2023 

 
Encaminhamos as dúvidas recebidas por e-mail, devidamente respondidas, para conhecimento de todos 
os Betheis Mineiros.  Ressalta-se que as perguntas foram adaptadas para que não seja possível a 
identificação do Bethel “remetente” das mesmas. 
 
PERGUNTAS: 

1) “É possível indicar uma pessoa que ocupa atualmente cargo no Conselho Executivo, uma vez 
que para garantir o sigilo da indicação a mesma não poderá assinar o Formulário de Indicação 
do Conselho Guardião Executivo (Anexo C)?” 
 

2) A reunião extraordinária do Conselho Guardião Executivo que terá como pauta a deliberação 
acerca da indicação ao Grau Púrpura Real necessita ser registrada em Ata?  
 

3) As contribuições da indicada relacionadas ao fomento em Mídias Sociais também serão 
consideradas para fins de concessão do Grau Púrpura?  

 
RESPOSTAS: 

1) Sim. É possível indicar uma pessoa que ocupa atualmente cargo no Conselho Executivo.  
 
É importante ressaltar que a indicação deve ser sigilosa. Caso contrário, uma excelente 
candidata pode ser desclassificada.  
 
Por esse motivo, a reunião extraordinária do Conselho Executivo, para a referida indicação, 
deve ser realizada com total discrição, sem o conhecimento e presença da indicada, ainda que 
a mesma seja, por exemplo, a atual Guardiã do Bethel.  
 
De igual modo, a indicada não assina o Formulário de Indicação do Conselho Guardião 
Executivo (Anexo C).  
 

2) Não. A reunião extraordinária não poderá ser registrada em Ata, em razão do caráter sigiloso 
da indicação. O registro da reunião e da indicação se dá através do próprio Formulário de 
Indicação do Conselho Guardião Executivo (Anexo C), devidamente preenchido e assinado 
pelos demais membros do Conselho Executivo.  
 

3) Não é possível avaliar previamente se determinada contribuição será ou não considerada. 
Válido ressaltar para aquelas pessoas que fizerem as recomendações, tanto os adultos, quanto 
os membros do Conselho Executivo, que a carta deverá ser extremamente rica em detalhes, 
ou seja, não resumam a história que irão contar da candidata! Escrevam exatamente tudo o 
que acharem necessário, incluindo os resultados concretos gerados com tais contribuições, 
pois só assim iremos conseguir analisar cautelosamente.  
 

Larissa Nogueira Domingues 
PRESIDENTE DO COMITÊ Grau púrpura real 

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 2022/2023 

 


