
 

 

 

04 de Março 2020 

 

      2020. 

Atenciosamente, 

Presidente do Comitê Lírio do Vale: Eliane Silva Ortega 

Email: liliagetro@gmail.com 

Tel. Whats app 
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1. O propósito deste prêmio é prestar honra especial àquelas Filhas e Membros de Maioridade 

que estejam entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) anos de idade, as quais tenham demonstrado 

suporte ativo e contínuo aos seus Bethéis e FJI através de esforços e compromissos desinteressados. 

 
2. A FIlha deve ser indicada ao Prêmio por um Conselho Guardião de Bethel sem que ela saiba. 

Outras Filhas podem recomendar sua indicação ao Conselho Guardião Executivo do Bethel. 

 
3. Se a indicada é uma PHR, ela deve ter finalizado sua gestão como HR há pelo menos dois (2) 

anos antes de sua indicação para receber o Prêmio Lírio do Vale. Se uma indicada serviu múltiplas 

gestões como Honorável Rainha, o final da sua primeira gestão deve ter sido há no mínimo dois (2) 

anos antes da indicação. 

 
4. A Guardiã do Bethel deve preencher e garantir que o formulário e pacote de indicação para o 

Lírio do Vale sejam enviados à/ao Presidente do Comitê até 15 de abril. 

 
5. O formulário de indicação deve incluir exemplos específicos de serviço excepcional ao Bethel. 

 

6. Além do formulário de recomendação, devem ser incluídas recomendações por escrito de 

quatro (4) adultos não relacionados à indicada, os quais tenham conhecimento por eles próprios de 

suas contribuições ao Bethel. Estas cartas devem também incluir exemplos específicos de seu 

serviço excepcional. Os Bethéis subordinados ao GCG-BA devem incluir uma (1) recomendação 

do(a) Grande Deputado(a). 

 

7. A indicação pode ser feita pelo Bethel da indicada ou por um Bethel ao qual ela tenha 

contribuído com serviço excepcional para merecer a indicação. 

 

8. O(A) Presidente do Comitê deve notificar a homenageada e o CGB que a indicou sobre sua 

seleção até 15 de maio. Além disto, neste momento o CGB deve prover a informação sobre quem 

pagará pelo medalhão. O pagamento é devido à/ao Presidente do Comitê até 1º de junho, pagável 

às FJI. 

 

9.   As Oficiais do Grande Bethel podem conferir o premio na Grande Sessão Anual do GCG, ou, 
se a homenageada não puder participar da Grande Sessão Anual do GCG, o Bethel que a indicou 
pode conferir o prêmio em uma reunião regular do Bethel, ou evento aberto ou jurisdicional. 

 

10. No momento da cerimônia, a homenageada deve receber uma haste de Lírio do Vale, um 

certificado e um medalhão gravado com sua jurisdição no verso. 

 

 

 

 

 

 

Orientações gerais para indicação ao Prêmio Lírio do Vale 



 

 

Nome da Indicada: ____________________________________________________________Idade _______  

Endereço de Residência  ____    
 
   

 

Nº. e local do Bethel da Indicada:    

Bethel recomendante  ________________    

 Cargos que ocupou nas Filhas de Jó:  

 

 
 
 

 

Se a Filha ocupou o cargo de Honorável Rainha, em que data ela terminou a gestão:   . 

 Se  a  Filha  completou  múltiplas  gestões como  Honorável Rainha, quando  ela  terminou sua   primeira 
gestão como Honorável Rainha_  . 

Postos ocupados no Conselho se houver: __________________________________________________________________________ 
 

 
 

Outras contribuições às atividades do Bethel:    
 
 

 
 
 

Dê boas e suficientes razões, em detalhes, do porquê da indicada dever ser considerada para a 

conferência desta honra: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Data da aprovação da nominação pelo CGB: ______________________________________________________               
Assinatura da GB:  /Nome (letra de forma):   _____________________________________________ 

Número ou email para contato  ___________________________________    

Recomendaçao de 4 adultos: 

Nome Número celular 

1.          

2.          

3.          

4.          

Formulário de indicação ao Prêmio Lírio do Vale 

 

 



 

 

Carta de Recomendação ao Prêmio Lírio do Vale 
(a ser preenchida por cada recomendante e anexada à carta de 

recomendação) 

 

 
Nome do(a) Recomendante:    

 

Endereço:   

                                          _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Nome da Indicada  _________    
 

Há quanto tempo você conhece a indicada?    
 

As seguintes perguntas intencionam ajudar na escrita de sua carta – por favor use um papel 

separado para cada carta e anexe este formulário a cada uma. Por favor, garanta que sua carta 

esteja datada e incluia sua assinatura. Por favor, certifique-se de listar exemplos específicos em 

sua carta ao Comitê. 

 
 Como você se familiarizou com a indicada? 

 Por que você acha que esta jovem mulher é tão notável? 

 O que a torna merecedora deste prêmio? 

 Como você descreveria os esforços e compromissos altruístas desta indicada no apoio 

às Filhas de Jó? 

 

 

 

 

 


