
Linda Luttrell, PHQ, DRP 
Suprema Guardiã 2019-2020 
1401 Choctaw Lane 
Edmond, Oklahoma 73013 
405-474-0792 
Lindaluttrell69@hotmail.com 
 

PARA: TODAS AS GUARDIÃS DE “BETHEIS”. 
 
FINALIDADE: Revisão  e lembretes sobre os eventos no próximo mês. 
 
Boa Noite! 
 
Agradeço às pessoas com quem pude falar ontem e hoje e àquelas a quem deixei mensagens 
como, por favor, ligue-me, pois gostaria de conversar com você por alguns minutos. 
 
LEMBRETES: 
 
Prêmio Espírito 2019/2020 – para ambos os períodos de outono(2º semestre de 2019) e 
primavera (1º semestre de 2020) – prazo de entrega: 30 de junho – Para:  Barbara Von Lienen, 
bvonlienen@i cloud.com   
O Formulário pode ser preenchido “on line” ou impresso, digitalizado ou enviado por correio. 
 
Concurso de Bibliotecárias – prazo de entrega: 03 de julho – Para: Elizabeth Grazier 
Elizabeth.grazier@gmail.com 
 
Concurso de Artes e Trabalhos Manuais – prazo de entrega: 10 de julho – Para: July Deason 
julesdeason@gmail.com .   
Lembre-se de tirar uma foto ou fazer um vídeo e enviar o Formulário de Registro. 
 
Competição de Ritual – prazo de entrega: 09 de julho – Para: Dolly Maxwell, 
gkmax@rtconnect.net 
Lembre-se de que as Membros de Maioridade são bem vindas para competir também. 
 
Desfile das Honoráveis Rainhas – Envie fotos com o primeiro nome, o sobrenome principal, nº 
do Bethel e Jurisdição. Digitalize ou envie COM O FORMULÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA – 
Para: Linda Luttrell, lindaluttrell69@hotmail.com 
 
SUPREMA SESSÃO CENTENÁRIA VIRTUAL 2020 

Consulte o “FACEBOOK” - SAC 2020  
Todas as mercadorias do SAC 2020 estão disponíveis no  “Facebook”, que inclui  Bolsas & 
Cordões para Crachás da Sessão. 
Marque em seus calendários – de 26 a 31 de julho às 19:00 hrs (Fuso Horário Central) 
Domingo - 26 de julho - Serviços de Amizade e Necrologia – Prazo para envio: 05 de julho 
Segunda-feira - 27 de julho - Programa das Abelhinhas 
Terça-feira - 28 de julho - Festa Virtual de Aniversário 



Quarta-feira - 29 de julho - Abertura Virtual com o Desfile das Honoráveis Rainhas 
Quinta-feira - 30 de julho - Noite com Maia e Gabbi – Congresso de Jó, jogos,  
                         bate-papos, curiosidades e diversão 
Sexta-feira - 31 de julho - Grau Púrpura Real e Resultados e Premiações dos Concursos 
Sábado – 1º de agosto - Instalação do Supremo Conselho Guardião 
 
Espero que estas informações ajudem as Filhas e Adultos dos seus “Betheis”. Espero que todos 
se juntem a nós na Sessão Virtual e participem de todos os Concursos e Competições. 
 
Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com os Presidentes dos Eventos da Sessão 
listados acima ou entre em contato com Linda Luttrell. 
 
Com o amor de Jó, 
 
Linda Luttrell, Suprema Guardiã, gestão 2019-2020 
 


