


INTRODUÇÃO 

 

 Saudações, Bethéis baianos! 

 Neste documento estão presentes as três cerimônias (selecionadas 

segundo critérios de avaliação) do projeto em homenagem aos 100 anos da 

Ordem das Filhas de Jó Internacional, idealizado pelo Grande Time da Bahia 

2019/2021. 

 Como previsto no edital, os Bethéis durante o período de 01 a 31/10, mês 

do aniversário, realizarão uma reunião virtual em celebração ao centenário da 

Ordem, escolhendo uma das três cerimônias presentes neste documento para 

executar. Ainda, será disponibilizada uma pauta para guiá-los durante a reunião 

virtual.  

 Agradecemos o empenho e participação de todos os Bethéis que 

abraçaram esta iniciativa. Foram cerimônias belas, cheias de significados e 

emoções entre tantas outras coisas boas  que a nossa Ordem espalha durante 

os seus 100 anos de existência. 

 Esperamos que esta experiência tenha sido única e divertida para todos! 

 Mais uma vez o Grande Time da Bahia interagindo e inovando para a 

comemoração do Centenário de nossa Ordem na Jurisdição Baiana. 

 

 Atenciosamente,  

Grande Time da Bahia 2019/2021 

 

 

 



FILHAS DE JÓ ATRAVÉS DO TEMPO: 100 ANOS DE HISTÓRIA 

Uma cerimônias do Bethel #02, de Vitória da Conquista 

 

SUGESTÕES: 

1. Apresentar em eventos promocionais da Ordem. 

2. Usar roupas da época, como apropriado. 

3. Utilizar o Triângulo como Formação de Encerramento. 

4. As Filhas de Jó que forem representar as personagens Júlia (LGBTQIA+), Justine 

(descendência filipina/japonesa/chinesa/coreana) e Felicity (preta), 

preferencialmente, devem atender às características explícitas em suas falas, exceto 

em casos que não existam no Bethel. 

5. Caso a cerimônia não seja realizada em uma reunião fechada do Bethel, as batidas 

na porta deverão ser omitidas e as Guardas apenas abrirão as portas nos momentos 

indicados. 

6. Se o Bethel não dispor do número de Filhas necessário para a Cerimônia, as falas 

das Zeladoras poderão ser feitas pelas Princesas e/ou Membros de Maioridade 

poderão representar personagens das décadas. 

7. As luzes podem ser diminuídas. Se possível, deixe aceso apenas o dossel do patamar 

da Honorável Rainha ou luzes auxiliares. 

Música 01 – Mad World. 

As músicas deverão estar em plano de fundo e sincronizadas com as falas. 

HONORÁVEL RAINHA: (levanta-se) Daremos início à Cerimônia "Filhas de Jó através do 

tempo: 100 anos de história". Peço que as Filhas se preparem (as Filhas que forem realizar a 

cerimônia, exceto as Zeladoras, as Princesas e a Guarda Interna se retiram da sala do Bethel de forma 

ordenada. A Honorável Rainha só retoma a fala após a última Filha se retirar). Peço a cada pessoa 

presente para elevar seus pensamentos à memória daqueles que se empenharam para 

fundar nossa Ordem e permitir que cada uma de nós carregue a luz das virtudes ensinadas. 

SEGUNDA PRINCESA: (levanta-se) Há muito tempo, três mulheres foram escolhidas, dentre 

outros 7 irmãos, para receber a herança de seu pai, um homem que passou por todas as 

provações para testar sua fé, recebendo a maravilhosa recompensa do reconhecimento de 



Deus. Essas mulheres foram símbolos da pureza, verdade e justiça, e inspiram suas virtudes 

às jovens meninas promissoras. Essas jovens estão hoje aqui: elas são as Filhas de Jó. 

SEGUNDA ZELADORA: (levanta-se) 20 de outubro de 1920: Auge do Movimento Sufragista 

das Mulheres nos Estados Unidos e no mundo, e data de Fundação das Filhas de Jó 

Internacional. A similaridade histórica de ambos os acontecimentos não é coincidência. 

PRIMEIRA ZELADORA: (levanta-se) A Sra. Ethel Theresa Wead Mick estava atenta às 

mudanças dos papéis femininos e, assim, reuniu jovens moças da Família Maçônica com a 

oportunidade de desenvolver uma nova geração de mulheres firmes em seus propósitos e 

justas em suas causas. 

Música 02 – Chasing Cars. 

PRIMEIRA PRINCESA: Ethel Mick viu o paralelo entre os desafios que as mulheres 

encontravam na luta pela igualdade e as provações ditas na História de Jó no Velho 

Testamento. Assim como Jó era verdadeiro e firme em sua fé e nunca hesitou, as mulheres 

precisariam ser determinadas em sua luta para se tornarem participantes iguais na 

sociedade. Ela especialmente escolheu o capítulo 42, versículo 15, “Em toda a Terra não 

houve mulheres tão justas quanto as Filhas de Jó, e seu pai deu-lhes herança entre seus 

irmãos.” 

A Guarda Externa dá as batidas na porta. 

GUARDA INTERNA: (levanta-se) Honorável Rainha, peço sua permissão para receber, em 

nosso Bethel, Filhas de Jó cujas histórias atravessam o tempo. Elas vêm de diferentes 

décadas e cada uma tem uma mensagem especial para nos oferecer. 

HR: Guarda Interna, você permitirá que elas entrem. (A Guarda Interna vai até a porta, responde 

com as batidas e abre. Deixa a porta aberta e volta para seu posto). 

Cada Filha entra carregando uma pequena vela elétrica e fala enquanto caminha até seu lugar para a formação 

de um semicírculo ao redor do semicírculo das Mensageiras (DIAGRAMA). 

Música 03 – My Future. 

F - Ana dos Anos 20: Olá! Meu nome é Ana, sou filha de Joseph e Amélia Smith e moro em 

Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Com a Primeira Guerra Mundial, meu pai, médico, teve 

que ir à Europa servir no hospital de guerra. Então, minha mãe, que era dona de casa, assim 

como muitas mulheres, ascendeu ao mundo do trabalho assalariado. Com o fim da guerra, 



próximo aos anos 1920, o movimento das sufragistas ganhou força e, a partir disso, o voto 

feminino foi aprovado, sendo o primeiro passo para a inserção ativa da mulher na sociedade. 

Na guerra, meu pai conheceu um médico chamado William Mick. Nossas famílias se 

aproximaram e fui convidada pela esposa dele, senhora Ethel, para participar da primeira 

iniciação de uma organização feminina inédita, chamada Ordem das Filhas de Jó. Com essa 

instituição, me tornei autoconfiante e aprendi a buscar minha autonomia. Eu também aprendi 

sobre a FORÇA feminina e como ela me auxilia a lutar por um mundo mais justo. 

Música 04 – Stay with Me. 

I - Amelie dos Anos 30: Meu nome é Amelie, moro em Vancouver, no Canadá, com minha 

mãe Betany e meus avôs. Há pouco tempo, voltamos de viagem dos Estados Unidos e lá 

conheci minhas primas que participam da Ordem das Filhas de Jó. Me encantei por tudo que 

elas me falaram e, para minha felicidade, na minha cidade abriu um Bethel um ano atrás, 

em 1931, o primeiro no país. Iniciei e soube que agora a Ordem ganhou o Internacional no 

nome. Infelizmente não estamos vivendo dias fáceis, ainda há resquícios da grande 

depressão no meu país, o que afetou economicamente minha família. Apesar de tudo, com 

os ensinamentos que tenho através da Ordem, compreendo que isso é uma provação que 

estamos passando, assim como Jó, e que todos passam por dificuldades independente de 

quaisquer riquezas. Entendi que a INTEGRIDADE é importante para ajudar a passar pelas 

turbulências de forma honesta e encontrar soluções em conjunto para o bem de todos. 

Música 05 – Bohemian Rhapsody. 

L - Kat dos Anos 40: Meu nome é Katharine, sou filha de Eliot e Olivia Adams, moro em 

Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Sou Filha de Jó e creio que sempre estive destinada 

a fazer parte dessa Ordem, pois meu pai é Maçom e minha mãe é Membro de Maioridade. 

Lendo o jornal no dia de hoje, me deparei com uma notícia maravilhosa: finalmente, em 

1948, foi publicado o Ato de Integração de Serviço Armado de Mulheres! Esse ato irá permitir 

que mulheres sejam membros permanentes de todos os ramos das forças armadas. Eu 

sempre sonhei em poder servir ao exército e defender meu país! Hoje eu tive esperança de 

que em breve poderei pôr em prática todo o patriotismo que a Ordem me ensinou, e assim, 

exercitar a LEALDADE pelo meu país. 

Música 06 – Video Games. 



H - Dani dos Anos 50: Olá, meu nome é Danielle, sou filha de Charlie e Elizabeth Green. 

Nasci e fui criada em Brisbane, Queensland, Austrália. Em 1950, quando foi fundado o Bethel 

#01 de Queensland da Ordem das Filhas de Jó Internacional, iniciei com Margot, minha 

vizinha, como membros fundadores. Um ano depois, escutei no rádio que a Organização 

Internacional do Trabalho havia aprovado que poderia haver remuneração igual para 

mulheres e homens, uma grande conquista para o universo feminino, sobre o qual 

aprendemos e discutimos dentro da nossa Ordem. Os anos se passaram e já perto de me 

tornar Membro de Maioridade, recebi uma carta da minha prima Marie, me contando que 

seria também um membro fundador do primeiro Bethel em Olongapo, nas Filipinas. Ela me 

disse estar muito animada, pois soube que já iniciaram mais de cem mil Filhas de Jó em 

todo o mundo! Isso me remete à HONRA que sinto em participar desta Ordem tão incrível! 

Música 07 – Back to Black. 

A - Felicity dos Anos 60: Meu nome é Felicity, sou filha de Michael e Sofia Owen e moro 

em Littleton, Colorado, Estados Unidos. Eu sou preta e essa foi uma condição para, nos 

anos 1960, viver tempos difíceis e marcantes. A população afro-americana sofria diversos 

tipos de preconceito a partir do segregacionismo, e também muita violência policial. Em 

resposta, houve mobilizações e protestos em todo o país, buscando a autodeterminação do 

povo preto. Porém, mesmo com a enorme pressão que esses movimentos faziam sobre as 

autoridades, as transformações demoraram a ocorrer. Nessa mesma época, eu iniciei na 

Ordem Internacional da Filhas de Jó e fui muito bem acolhida por todos. No meu Bethel, o 

primeiro do estado a admitir membros afroamericanos, eu encontrei pessoas de diversos 

tons de pele, várias origens e heranças, e mesmo assim eu me senti no mesmo patamar, 

com os mesmos direitos e deveres. Senti um elo de irmandade. Com isso, mesmo que o 

mundo lá fora estivesse cruel, o AMOR de minhas irmãs e do meu Conselho Guardião me 

deu forças e mais motivos pelos quais lutar. 

Música 08 – No One. 

S - Francis dos Anos 70: Eu sou Francis, filha de Ellen e Richard. Tenho 14 anos e moro 

no Kansas, Missouri, Estados Unidos. Eu estou muito feliz, pois acabo de chegar da 

Suprema Sessão, na qual foi concedido o Grau de Púrpura Real e minha mãe foi uma das 

contempladas! Estou mais feliz ainda porque acabei de ler uma carta de minha prima 

Fernanda, que mora no Brasil, e desde muito tempo me dizia que tinha o sonho de participar 

de um campeonato feminino de futebol e que não conseguia, pois era proibido. Ela me 



contou que hoje, em 1979, isso é possível e vai formar uma equipe com as vizinhas do bairro. 

Conversei com minha mãe e decidimos chamar as meninas do meu Bethel e montarmos 

nosso próprio time de futebol, mostrando que nosso lugar é também em qualquer esporte! 

Aprendi que a SINCERIDADE e a perseverança com seus próprios desejos são importantes 

em tudo que fizermos, pois, assim, podemos fazer escolhas com propósitos cada vez mais 

verdadeiros. 

Música 09 – Love on the Brain. 

D - Justine dos Anos 80: Meu nome é Justine, meus pais são Joshua e Kim e moro em 

Davao, nas Filipinas, apenas com minha mãe. Sou Filha de Jó e me interessei pela Ordem 

pois minha mãe é um Membro de Maioridade que sempre me contou o quanto a Ordem a 

ajudou a se tornar uma mulher dorte e independente. Nas Filhas de Jó, despertei em mim 

uma paixão por liderança, então resolvi que queria trabalhar no meio político. Ano passado, 

1986, Corazón Aquino foi eleita a primeira mulher presidente no meu país e isso foi incrível, 

pois eu estava muito desanimada com a reprovação do meu pai ao meu sonho. Ele me disse 

que mulheres não deveriam estar no meio político, muito menos no cargo de presidente. O 

que manteve meu sonho vivo foi o meu Bethel, pois aqui encontrei líderes incríveis que me 

inspiraram a ter DETERMINAÇÃO. 

Música 10 – The Climb. 

E - Helena dos Anos 90: Eu me chamo Helena. Meu pai, Thiago, é um Mestre Maçom e, 

durante toda a minha vida, fui influenciada pelos altos ideais maçônicos, que me fizeram 

almejar grandes feitos na minha vida. Na década de 90, mesmo após conquistas sociais e 

políticas, a violência e repressão com as mulheres só cresciam. Era difícil acreditar num 

mundo mais justo, o que me fez perder um pouco a esperança, mas nunca perder a fé. Foi 

quando, em 1994, tive o prazer de ser uma das fundadoras do Bethel da minha cidade, 

Vitória da Conquista, o oitavo no Brasil e o segundo na Bahia, da recém chegada Ordem 

das Filhas de Jó Internacional. Apesar da dificuldade de entender cada bela palavra do nosso 

Ritual que estava em inglês, isso não nos desmotivou a aprender cada valor que ele nos 

traz; e, em 1996, com a tradução para a nossa língua, o português, as reuniões e os estudos 

ritualísticos ficaram mais proveitosos. Cada vez mais acredito que os ensinamentos sobre a 

espiritualidade, a moral e o intelecto transformam o modo de enxergar o mundo tanto das 

Filhas, quanto dos que vivem cercados por elas. A cada dia, tenho mais ESPERANÇA de 

uma vida melhor para todas as mulheres. 



Música 11 – Lose You. 

J - Isabela dos Anos 2000: Me chamo Isabella e sou filha de Marina e de Alberto, que 

morreu quando eu tinha apenas 4 anos. Desde então, morava com minha mãe e meu 

padrasto, Rafael, em Santos, São Paulo. Desde que se casaram, passei a viver momentos 

muito difíceis em minha casa, pois minha mãe sofria violência doméstica do seu marido 

alcoólatra. No final de 2005, iniciei na Ordem das Filhas de Jó. Desde o primeiro momento, 

me encantei e lá foi o único local que me senti bem e segura. Meu Conselho Guardião me 

observava bastante e me perguntava sobre o que estava acontecendo comigo, mas eu tinha 

medo de falar. No início de 2006, precisei me afastar do Bethel. Tio Roberto, Guardião 

Associado do Bethel, preocupado, me ligou para perguntar o que estava acontecendo. Não 

consegui me conter, deabafei toda a história da minha casa e pedi ajuda. Ele era advogado 

e me atualizou sobre a lei criada no Brasil para combater a violência doméstica, a lei Maria 

da Penha, e se dispôs a defender a minha mãe e ajudar a acabar com aquele pesadelo. A 

partir daquele momento, entendi a importância do meu Bethel na minha vida e vi que é 

possível trazer JUSTIÇA e verdade para solucionar os problemas e defender nossos 

direitos. 

Música 12 – Oceanos. 

O - Júlia dos Anos 2010: Quando nasci, me deram o nome João, porém prefiro ser 

chamada de Júlia. Moro em Cuiabá, no Mato Grosso, apenas com minha mãe, pois nunca 

conheci meu pai. Desde pequena, sofri com discriminação e sinto o olhar maldoso de muitas 

pessoas, pelo fato de ser uma garota trans. Quando completei 14 anos, em 2017, descobri 

que sentia atração por garotas. Minha mãe sempre me apoiou e me protege ao máximo de 

ataques preconceituosos, porém me sinto muito sozinha. O tempo passou e, numa conversa 

com minha tia Carolina, decidi que queria ser Filha de Jó. Porém, temia ser  excluída 

novamente. Procurei o Facebook do Bethel na minha cidade e a garota que conversou 

comigo enfatizou que um dos seus maiores ensinamentos é o de que todas que estão nesta 

Ordem são irmãs e iguais, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, deficiência, 

orientação sexual ou identidade de gênero, garantida pela política de diversidade. Fui 

gentilmente apadrinhada por um tio Maçom e um Membro de Maioridade. Minha iniciação 

foi uma das melhores experiências da minha vida e sinto que fiz a escolha certa. No Bethel, 

ganhei novas amizades, irmãs que me fizeram sentir, cada vez mais, ORGULHO de ser 

quem eu sou. 



Música 13 – Million Dreams. 

GUARDA EXTERNA: (Entra na sala do Bethel, fecha a porta e fica em pé em frente ao seu posto, no lado 

de dentro) Honorável Rainha, 10 gerações de Filhas de Jó passaram por nós. Revisitamos 

cada década até chegarmos em 2020, quando comemoramos o primeiro centenário de 

nossa Ordem. Percebemos que, apesar do tempo, as palavras de nossas representantes 

continuam atuais. Aqui, aprendemos que as virtudes são atemporais e enobrecem a mulher. 

E foi através do Ritual que esses ensinamentos foram passados a todas as Filhas de Jó. 

Obrigada por permitir que lembrássemos disso hoje. 

HONORÁVEL RAINHA: Filhas, vocês completarão o círculo. (aguardar as Filhas se 

posicionarem). Capelã, você comparecerá ao altar (***) (A Capelã se dirige ao Altar). Música de Altar 

como disposto no Ritual Musical. (Neste momento, a Honorável Rainha desce do Oriente e fecha o círculo. 

Todas as filhas assumem a atitude de prece quando a Capelã assim fizer). 

CAPELÃ: Pai Celestial, nós rogamos a Ti para que seja o intermédio da nossa eterna 

gratidão à Mãe Mick, fundadora da Ordem das Filhas de Jó Internacional. Agradecemos por 

todos os esforços e toda a luta enfrentada por esta senhora para que jovens garotas 

pudessem transformar o mundo através das virtudes. Ajude-nos para que, apesar das 

adversidades, o desejo de ser uma Filha de Jó melhor a cada dia, assim como assumido por 

nós no juramento, possa crescer por mais cem anos. Que os ensinamentos possam 

continuar vivos em nossos corações e nos corações de todas aquelas que iniciarão nessa 

peregrinação, em busca de ser uma das mais justas em toda a Terra. Amém. (A Capelã retorna 

ao seu posto como no Ritual, assim como a Honorável Rainha). (*). 

Música de Altar como disposto no Ritual Musical. 

Música 14 – If I Ain’t Got You. 

HR: Através dos tempos, encontramos diversas provações. Mas, a nossa Ordem nos deu 

símbolos e ensinou virtudes que permitiram que seguíssemos com força e poder. Mãe Mick 

visou gerações de jovens mulheres confiantes, firmes em seus propósitos e justas em suas 

causas. Neste centenário, nossas irmãs falaram sobre F-força, I-integridade, L-lealdade, H-

honra, A-amor, S-sinceridade, D-determinação, E-esperança, J-justiça e O-orgulho, que 

formam o nome FILHAS DE JÓ e são luzes que devemos carregar em nós e espalhar pelo 

mundo. Que possamos sempre nos reunir em busca dos mais altos ideais de vida e em 

nome de todos que contribuíram para estarmos aqui hoje. Isto conclui nossa cerimônia (*). 



As Filhas desfazem a formação, caminham ordenadamente aos seus postos – respeitando as linhas de Marcha 

estipuladas no Ritual – e se sentam. 



ANEXO 1: DIAGRAMA 1 – FILHAS DE JÓ ATRAVÉS DO TEMPO



ANEXO 2: LISTA DE ITENS PARA A CERIMÔNIA 

Parafernalhas necessárias para a realização da cerimônia 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 

10          Velas Elétricas 



ANEXO 3: LISTA DE MÚSICAS SUGERIDAS 

Link das Músicas disponível no Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1k8omOsWcwLFixHWUgztEYE_MFLAv2PgF? 

usp=sharing 

ORDEM MÚSICA / VERSÃO / BANDA LINK YOUTUBE 

Música 01 Mad World - Piano - Gary Jules  https://youtu.be/Y8PiHogy6cs 

Música 02 
Chasing Cars - Piano - Snow 

Patrol  

https://youtu.be/AcNX-

9m4qNk 

Música 03 My Future - Piano - Billie Eilish  https://youtu.be/R_jcXOI--xw  

Música 04 
Stay with Me – Piano - Sam 

Smith  

https://youtu.be/FREXOSssk5

Q 

Música 05 
Bohemian Rapsody – Queen 

 

https://youtu.be/qJRSEUWKE

n0 

Música 06 
Video Games - Piano - Lana 

Del Rey 

https://youtu.be/tAGsLdLDqB

U 

Música 07 
Back to Black - Piano - Amy 

Winehouse 
https://youtu.be/6q3q_lEoLt0 

Música 08 
No One - Piano - Alicia Keys 

 

https://youtu.be/_6cYR0FnH0

0 

Música 09 
Love on the Brain - Piano – 

Rihanna 
https://youtu.be/kZ30hfN-zOc 

Música 10 
The Climb - Piano - Miley 

Cyrus 

https://youtu.be/MCT8IGKvNy

w 

Música 11 "Lose You" – Jurrivh https://youtu.be/fnqb8zqHqdY 

Música 12 
Oceanos - Piano - Ana 

Nóbrega 
https://youtu.be/MXDse4of0c4 

Música 13 
A Million Dreams - Piano -The 

Greatest Showman 
https://youtu.be/yiK3_r0OWeY 

Música 14 
If I Ain’t Got You - Piano - Alicia 

Keys 

https://youtu.be/xCVuiADODz

o 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1k8omOsWcwLFixHWUgztEYE_MFLAv2PgF?
https://drive.google.com/drive/folders/1k8omOsWcwLFixHWUgztEYE_MFLAv2PgF?usp=sharing
https://youtu.be/Y8PiHogy6cs
https://youtu.be/AcNX-9m4qNk
https://youtu.be/AcNX-9m4qNk
https://youtu.be/R_jcXOI--xw
https://youtu.be/FREXOSssk5Q
https://youtu.be/FREXOSssk5Q
https://youtu.be/qJRSEUWKEn0
https://youtu.be/qJRSEUWKEn0
https://youtu.be/tAGsLdLDqBU
https://youtu.be/tAGsLdLDqBU
https://youtu.be/6q3q_lEoLt0
https://youtu.be/_6cYR0FnH00
https://youtu.be/_6cYR0FnH00
https://youtu.be/kZ30hfN-zOc
https://youtu.be/MCT8IGKvNyw
https://youtu.be/MCT8IGKvNyw
https://youtu.be/fnqb8zqHqdY
https://youtu.be/MXDse4of0c4
https://youtu.be/yiK3_r0OWeY
https://youtu.be/xCVuiADODzo
https://youtu.be/xCVuiADODzo


UMA VIAGEM NO TÚNEL DO TEMPO 

Uma cerimônia feita pelo bethel #17, de Muritiba 

HONORÁVEL RAINHA: Membros e amigos do bethel nº ______, estamos reunidos aqui 

neste dia tão especial para comemorar o centenário de nossa ordem. Essa organização 

paramaçônica que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Para iniciarmos 

os nossos trabalhos, pediremos ao Nosso Pai Celestial que derrame suas bençãos sobre 

nós. Capelã (levanta-se), você comparecerá ao altar. A Honorável Rainha soa três golpes de malhete 

para que todos se levantem (***). A capelã marcha em direção a linha do altar.  

Música 01 – Hallelujah. 

CAPELÃ: Nosso Pai Celestial, nós vos agradecemos pela Ordem Internacional das Filhas 

de Jó e por todas as lições deixadas pela nossa fundadora. Celebramos os 100 anos da 

nossa Organização, com a certeza de que estamos fazendo do mundo um lugar melhor. Nós 

agradecemos pelos laços que criamos, pelos ensinamentos e pelo amor que temos em 

nossos corações. Nós te pedimos, que tenhamos a fé e a paciência de Jó, para que 

continuemos nossos trabalhos em busca de nossos objetivos. Nós te pedimos em teu Santo 

Nome. Amém. Capelã retorna para seu posto conforme o ritual. Quando a capelã chegar ao seu posto a 

Honorável Rainha deve soar um golpe de malhete (*) para que todos se sentem.  

Música 01 – Hallelujah. 

HONORÁVEL RAINHA: A nossa fundadora, Mãe Mick, idealizava uma organização que 

contribuísse para o amadurecimento de jovens garotas com valiosas virtudes a serem 

trabalhadas. Mas, ela não imaginava o quão importante seria o papel das Filhas de Jó em 

nossa sociedade. Em meio a luta feminina, nós somos mulheres cujo o nosso objetivo é 

fazer a diferença. Nós os convidamos para assistirem a uma cerimônia especial, em que 

contaremos a trajetória da nossa Ordem durante esses 100 anos.  

A musicista colocará a primeira música para a fala do narrador.  

Música 02 – Jó. 

NARRADOR: Tudo começou com a Senhora Ethel Tereza Wead Mick, que quando pequena 

escutava da sua mãe a triste história de um homem que passou por muitas provações, mas, 

apesar de tudo, nunca perdeu sua fé em Deus. Por isso, ela teve a brilhante ideia de criar 

uma Ordem baseada na história da vida de Jó, com especial referência ao capítulo 42, 

versículo 15: "Em toda terra não houve mulheres tão justas como as filhas de Jó, e seu pai 



lhes deu herança entre seus irmãos”, assim homenageando sua querida mãe e colocando 

em prática as lições aprendidas desde a infância. Então, no dia 20 de outubro do ano de 

1920 é fundada a ordem das Filhas de Jó, no Estados Unidos. A Ordem é tão bela e 

grandiosa que precisou se expandir, chegando ao Canadá, Filipinas, Austrália, e por último 

ao Brasil, dessa maneira nos tornando internacionais. 

A nossa querida Mãe Mick criou a ordem com muito carinho e atenção, para que tudo que 

possui dentro dela nos ajude a ser mulheres virtuosas. Da formação do semicírculo às 

nossas vestes, tem um significado para nos ensinar a lidar com a vida da maneira mais linda 

e justa.  Cada detalhe foi pensado e articulado para nos mostrar a beleza dos atos mais 

simples: honra, respeito, caráter, amor, união, irmandade e principalmente solidariedade.  

A musicista se prepara para colocar a música da fala de outras outras oficiais.  

Música 03 - Oceans (Where feet may fail). 

OFICIAL 1: Em 1920 a nossa Ordem deixa de ser um projeto e torna-se realidade com base 

em estruturas democráticas, seguindo assim um movimento revolucionário da época, o 

movimento sufragista,  liderado por mulheres para conquistarem seu direito de votar. Mãe 

Mick se preocupava com as virtudes que jovens garotas deveriam desenvolver para que se 

tornassem mulheres fortes e altruístas. 

A Oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa com a década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé durante a fala das oficiais seguintes. 

OFICIAL 2: Em 1930 a nossa Ordem completa 10 anos, nesse momento Mãe Mick não é 

mais a Suprema Guardiã das Filhas de Jó, mas continua prestando serviço ao Supremo 

como membro de comitês. Também, na década de 30, precisamente em  6 de agosto de 

1931, o primeiro Bethel foi instituído na British Columbia - Canadá e a partir de então a 

Ordem das Filhas de Jó se tornou internacional. 

 A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 1.  

OFICIAL 3: Com o crescimento da Ordem, as meninas eram incentivadas a se 

desenvolverem como mulheres politizadas e vão buscar espaço na sociedade. Na década 

de 40, os movimentos feministas tomam força e cada vez mais as mulheres procuram deixar 

de se dedicar aos trabalhos do lar para buscar a sua independência. Em 1945 é criada a 

Carta das Nações Unidas que reconhece igualdade de direitos entre homens e mulheres. 



Essas mudanças fortaleceram os pilares de nossa Ordem, que preza pelo desenvolvimento 

feminino.  

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 2. 

OFICIAL 4: Em 1950, no dia 17 de agosto, um novo Bethel foi fundado em Queensland na 

Austrália, sendo assim o terceiro país a receber as Filhas de Jó Internacional, mais uma 

conquista importante para a nossa história. Porém, infelizmente, em 21 de fevereiro de 1957 

nossa querida mãe Mick partiu para o Grande Bethel das Alturas, deixando gravado em 

todos os corações um legado de amor e de esperança que, mesmo com o passar dos anos, 

ultrapassam todas as fronteiras e nos faz acreditar que seguindo o seu legado, tornaremos 

o nosso mundo melhor.  

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente,segurando uma placa da década que representa 

e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 3. 

OFICIAL 5: Em 1960, durante a segunda onda feminista, as mulheres protestaram exigindo 

a igualdade de gênero e a valorização do seu trabalho. Uma das grandes inspirações para 

esse movimento foi Simone Beauvoir que trouxe consigo a ideia de liberdade e crescimento. 

Pensar por si só e reconhecer seus direitos eram um dos principais objetivos desse 

movimento. A politização das mulheres foi uma influência muito forte para as Filhas de Jó, e 

induziram cada vez mais as meninas da época a debaterem sobre os assuntos da sua 

atmosfera social como fazemos até os dias de hoje. 

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 4. 

OFICIAL 6: Mais uma década se passou e em 1970 a nossa Ordem completa 50 anos de 

avanços e conquistas. Esta foi uma década marcada pelo crescimento do número de ONG’s 

pelo mundo. Como sabemos, as Organizações Não-Governamentais se destacam por 

serem exemplos de amor e empatia àqueles menos favorecidos.  

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 5. 

OFICIAL 7: Florescendo a semente da caridade plantada na década anterior, nos anos 80 

a nossa Ordem deu um passo de grande importância. Em 1985 foi criado o projeto 

filantrópico internacional Hike, que beneficia deficientes auditivos com doações de aparelhos 



auditivos. Esse projeto segue ajudando muitos jovens até os dias atuais, reforçando a 

importância do amor ao próximo para a nossa organização.  

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente,segurando uma placa da década que representa 

e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 6. 

OFICIAL 8: Então, na década de 90 as Filhas de Jó internacional chega ao Brasil por 

influência do Tio Alberto Mansur, nos tornando o quinto país a possuir a Ordem em seu 

território. Em 13 de março de 1993 o primeiro Bethel foi fundado no Rio de Janeiro e 

nomeado de “Máter da América Latina”. No mesmo ano, no dia 23 de outubro, a Ordem 

chegou à Bahia tendo o primeiro Bethel instalado na cidade de Paulo Afonso. Rapidamente 

a Ordem se expandiu por todo o território brasileiro, e hoje somos o país com o maior número 

de Filhas de Jó Ativas do mundo. 

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 7 

OFICIAL 9: Os anos 2000 representou junto com a chegada de um novo século muitas 

conquistas para as mulheres. Aqui na bahia 12 betheis já tinham sido instalados e o trabalho 

só aumentava. Muitas meninas se inspiraram em seguir os ideais que mãe Mick havia 

deixado para nós. O desenvolvimento da Ordem no nosso estado foi muito notável, de modo 

que atualmente contamos com 31 Betheis ativos e somos o segundo estado com o maior 

número de Filhas de Jó ativas no Brasil.  

A oficial marcha do lugar em que se encontra à linha do oriente, segurando uma placa da década que 

representa e volta-se para o altar, permanecendo de pé, à direita da oficial 8. 

OFICIAL 10: A década seguinte, foi marcada em nosso estado pela criação de uma 

campanha social em Combate à Violência Contra a Mulher, para que as jovens meninas de 

nossa jurisdição se dedicassem cada vez mais na luta feminina. A ideia surgiu no ano de 

2012, por iniciativa do Tio Joel Júnior. A década de 2010 também representou para nós um 

passo largo em direção a autonomia das Filhas de Jó: a instalação do Grande Conselho 

Guardião da Bahia, em 2014, que até hoje se perpetua fortalecendo ainda mais a nossa 

jurisdição.  

HONORÁVEL RAINHA: Finalmente é chegado 2020! O ano de nosso centenário! Olhem 

quantas coisas magníficas aprendemos durante as décadas. Coisas que estão marcadas na 

nossa história, fazendo com que todas as vezes que olhamos para trás seja possível sentir 

orgulho e o tão precioso privilégio de fazer parte dessa Ordem. Esse ano também fizemos 



história. Por conta do Covid-19, enfrentamos o isolamento social e ainda assim estamos 

conseguindo vencer as dificuldades mantendo acesa em nossos corações a chama de amor 

pelas Filhas de Jó Internacional. Tivemos a maravilhosa oportunidade de participar de 

eventos online conhecendo irmãs de todos os países que abrigam a nossa Ordem, nos 

conectando ainda mais com as Filhas de Jó do nosso próprio estado e país. Nós 

ressignificamos a palavra irmandade, colocamos à prova a nossa benção de Mizpah e 

estamos fazendo o possível para dar continuidade ao que Ethel nos ensinou. Nós realmente 

sentimos que a Ordem das Filhas de Jó Internacional faz a diferença em nossas vidas e 

seremos eternamente gratas por isso.  

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de cerimônias, vocês conduzirão as Filhas de Jó 

para o semicírculo das mensageiras para fazerem o juramento de compromisso dos 

membros para o futuro da Ordem.  

Música 04 – Girassol. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias marcham à linha do Oriente em direção às oficiais. As oficiais 1, 2, 3, 4 e 

5 posicionam-se de forma a seguir a Guia, e as oficiais 6, 7, 8 e 9 de forma a seguir a Dirigente de Cerimônias. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias então passam à frente das oficiais, encontram-se ao meio e descem à linha 

do Ocidente, adentram o semicírculo das mensageiras entre o altar e o posto da tesoureira e da capelã, 

respectivamente, marcham ao norte e posicionam as oficiais de meio a se ajoelharem ao ocidente do altar. 

A Honorável Rainha caminha em direção aos altar para  a transmissão do juramento. 

HONORÁVEL RAINHA: Vocês colocarão a mão no coração e repetirão depois de mim: Na 

presença da Bíblia Sagrada -  e destas testemunhas, -  reafirmando o juramento feito na 

minha Iniciação, - prometo ser leal com as minhas irmãs - ajudando-as quando precisarem; 

- prometo zelar e garantir o futuro das Filhas de Jó - de todas as formas possíveis. - A este 

juramento - prometo fiel obediência - e que o Pai Celestial me ajude. A Honorável Rainha retorna 

ao seu posto e soa 1 golpe de malhete (*).  

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês conduzirão as Oficiais aos 

seus postos.  

Música 04 – Girassol. 

Honorável Rainha: Capelã, você comparecerá ao Altar. (***)  

Música 01 – Hallelujah. 



Capelã: Nosso Pai Celestial, nós te pedimos que continue abençoando o nosso trabalho e 

ajude-nos a manter nossos propósitos. Sendo assim, cumpriremos o sonho de Mãe Mick. 

Que continuemos buscando a justiça e a equidade, o amor e a esperança, a paz e a caridade. 

Que cada uma de nós tenhamos em nossos corações a vontade de fazer o bem, para que 

possamos receber a merecida recompensa: ser conhecidas pelo mundo como verdadeiras 

Filhas de Jó. 

E quando nossos trabalhos terrenos por aqui se encerrarem, que possamos nos reunir no 

Grande Bethel das alturas. Nós te pedimos em teu Santo nome. Amém. 

A Capelã retorna ao seu posto, conforme o Ritual. A Honorável Rainha soa 1 golpe de malhete (*) 

Música 01 – Hallelujah. 

Honorável Rainha: Isto conclui a nossa Cerimônia dos “100 anos de Ordem” (*) 

Cerimônia de Encerramento: (Conforme o Ritual)  



ANEXO 1: LISTA DE MATERIAIS PARA A CERIMÔNIA 

Parafernalhas necessárias para a realização da cerimônia 

 
QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 

 

01 

Plaquinhas com décadas de 1920, 

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 

1990, 2000 e 2020 

 



ANEXO 2: LISTA DE MÚSICAS SUGERIDAS 

ORDEM MÚSICA / VERSÃO / BANDA LINK YOUTUBE 

Música 01 
Hallelujah - AcousticTrench – 

Harpa 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WEK4hw7hMgI&feature=

youtu.be  

Música 02 
Jó - Niel Nascimento - Midian 

Lima – Cover para Teclado 

https://www.youtube.com/watc

h?v=txo5cIUHPHM&feature=y

outu.be 
 

Música 03 

Oceans (Where feet may fail) - 

Karina Javier (Kalimba cover) - 

Hillsong United 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ILmlT1ea3dU&feature=yo

utu.be 
 

Música 04 

Girassol - PiaNostalgia 

(Teclado) - Priscilla Alcantara e 

Whindersson Nunes 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bp6JWfqzsB0&amp;featu

re=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEK4hw7hMgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WEK4hw7hMgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WEK4hw7hMgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=txo5cIUHPHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=txo5cIUHPHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=txo5cIUHPHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILmlT1ea3dU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILmlT1ea3dU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILmlT1ea3dU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bp6JWfqzsB0&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bp6JWfqzsB0&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bp6JWfqzsB0&amp;feature=youtu.be


CENTENÁRIO PÚRPURA E BRANCO 

Uma cerimônia do Bethel #29, de Caetité 

INSTRUÇÕES: 

1. A formação utilizada nesta cerimônia será a do Símbolo do Infinito, como apresentado 

no Diagrama 1. 

2. Cada Filha estará segurando uma vela artificial apagada enquanto caminha e recita 

a sua fala. Ao chegar em seu posto na formação do Símbolo do Infinito, ela acenderá 

a vela e a segurará acesa. 

HONORÁVEL RAINHA: De pé.  Cerimônia Centenário Púrpura e branco. Zeladoras, vocês 

distribuirão as velas artificiais para as oficiais. 

Música 1 – Can’t Help Falling In Love.  

A Honorável Rainha aguarda até que a Secretária retorne ao seu posto e que as Zeladoras peguem as cestas 

e distribuam as velas para as oficiais. 

HONORÁVEL RAINHA: Daremos início agora à cerimônia especial em homenagem aos 

100 anos das Filhas de Jó Internacional. Prestemos atenção em tudo o que será dito aqui, 

pois esta é a história de nossa organização ao longo dos anos.  

A Honorável Rainha se senta. As luzes da sala devem ser diminuídas. 

PRIMEIRA PRINCESA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando até a linha do Oriente 

e dá dois passos para a frente. Para em um ponto à direita e à oriente do altar. Calor: são as 

partículas atômicas em movimento. São as pupilas dilatadas e os olhos brilhando em cada 

um esta noite. É também o conforto e o aconchego daqueles que amamos. São os nossos 

corações abertos, unidos em amor por esta linda Ordem. 

SEGUNDA PRINCESA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando até a linha do Oriente 

e dá dois passos para a frente, paralelo à esquerda da Primeira Princesa, deixando um espaço para a 

Honorável Rainha entre elas. Quando os rebanhos de Jó foram destruídos pelo calor dos raios 

enviados pelo demônio, o calor significou calamidade. Mas hoje, quando celebrarmos o 

centenário das Filhas de Jó Internacional, que tenhamos o calor como símbolo de renovação, 

o símbolo da luz e esperança de que nossa organização prospere por mais 100 anos. 

Música 2 – Paradise. 



PRIMEIRA ZELADORA: Levanta-se, recita a sua fala e marcha até estar do lado direito e um passo para 

trás da Primeira Princesa. Inspiração: substantivo feminino que representa motivação, assim 

como Elizabeth Wead, honrosa mãe da fundadora das Filhas de Jó Internacional, Ethel Mick, 

que por sua vez foi revolucionária ao criar uma Ordem exclusivamente feminina em uma 

época em que as pessoas viviam em uma sociedade totalmente patriarcal. 

SEGUNDA ZELADORA: Levanta-se, recita a sua fala e marcha até estar do lado esquerdo e um passo 

para trás da Segunda Princesa. Propósito: termo que expressa vontade de alcançar algum 

objetivo. Era isso que a senhora Ethel Mick sempre teve. Ela tinha o intuito de contribuir para 

a formação de uma sociedade mais justa e humanitária, onde as pessoas honrassem sua 

pátria, fossem mais tolerantes e respeitosas com o próximo e além de tudo, que exercessem 

a solidariedade. 

BIBLIOTECÁRIA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à esquerda e marcha até estar do lado direito 

e um passo para trás da Primeira Zeladora. Essa fundação deu-se com o auxílio da Ordem da 

Estrela do Oriente em uma reunião realizada no dia 20 de outubro de 1920, entretanto, 

somente cerca de sete meses depois foi instalado o Bethel #01 de Omaha em Nebraska nos 

Estados Unidos, tendo a Senhora Ethel Thereza Wead Mick como a primeira Suprema 

Guardiã. Dez anos depois, em 1931, a Ordem tornou-se internacional com a instituição do 

bethel #01 de Vancouver, no Canadá. 

SECRETÁRIA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à direita e marcha até estar do lado esquerdo e 

um passo para trás da Segunda Zeladora. Com muitos anos de esforço e trabalho, as Filhas de Jó 

felizmente conseguiram prosperar. Desde então, inspirada pelos ideais de Ethel, tal 

organização vem desempenhando um papel de extrema relevância na sociedade, 

transformando positivamente a vida de jovens mulheres ao redor do mundo, especialmente 

nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Filipinas e Brasil. 

Música 3 – Imagine. 

CAPELÃ: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando em direção à linha do Oriente, parando 

a um passo à frente e do lado direito da Bibliotecária. Mulher: ser do sexo feminino sucessora de Eva, 

criação extraordinária de Deus com a pura habilidade de dar à luz. Tal luz que alimenta a 

alma de quem tem o privilégio de conectar-se com ela. Aquela que permanece sedenta a 

expirar energia junto ao carbono e é delicada como um lírio do vale. É toda feita de chamas 

e almeja aperfeiçoar o mundo. 



TESOUREIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando em direção à linha do Oriente, 

parando a um passo à frente e do lado esquerdo da Secretária. E são esses seres extraordinários que 

fazem das Filhas de Jó Internacional, uma ordem tão única e especial. Esta retribui aos seus 

membros, que tem entre dez e vinte anos, com o aperfeiçoamento moral e engrandecimento 

de caráter. Durante nossa passagem como filhas ativas, trabalhamos a reverência à 

bandeira e ao nosso país, o amor à família e respeito pelas escrituras sagradas. 

PRIMEIRA MENSAGEIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à direita para a Linha de Marcha 

do Sul e segue marchando em direção à Linha do Oriente, parando a um passo à frente e do lado esquerdo 

da Tesoureira. Os ensinamentos de nossa ordem encontram-se no Livro de Jó, 

especificamente no capítulo 42, versículo 15 que diz “E em toda a Terra não houve mulheres 

tão justas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos.”. A estas 

filhas, Jó deu o nome de Jemima, que significa pomba, Kézia, que significa acácia e Keren-

Happuck, que significa fartura. 

TERCEIRA MENSAGEIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à esquerda para a Linha de 

Marcha do Norte e segue marchando em direção à Linha do Oriente, parando a um passo à frente e do lado 

direito da Capelã. Empatia: é a amizade entre almas. É quando corações se abraçam e 

transmitem o bem um para o outro. É uma compreensão além de si. É o sentimento que 

transborda em cada Filha de Jó. É estar em sintonia com o universo, espalhando cada feixe 

de luz que habita em nosso peito. 

SEGUNDA MENSAGEIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à direita para a Linha de Marcha 

do Sul e segue marchando em direção ao oriente, parando a um passo à frente e do lado direito da Primeira 

Mensageira. É a forma como nossa ordem transmite o amor à humanidade, que em grego 

significa filantropia. Através dela, buscamos ajudar o próximo com atos de caridade, 

dedicando esforço e tempo para colaborar com instituições que promovem o bem. Dessa 

forma, semeamos o amor e carinho presente entre as irmãs, tios e tias do Bethel. 

Música 4 – Here Comes The Sun. 

QUARTA MENSAGEIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à esquerda para a Linha de 

Marcha do Norte e segue marchando em direção ao oriente, parando a um passo à frente e do lado esquerdo 

da Terceira Mensageira. Caridade: É a concretização do amor. O desejo de dar sem a 

necessidade de receber. Um calor dentro do peito que nos faz mais felizes. E não importa 

o trabalho que dê, o esforço que exija; vale a pena praticá-la! Afinal, como diz Coríntios no 



capítulo 13, versículo 13: "Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a 

caridade. A maior delas, porém, é a caridade." 

QUINTA MENSAGEIRA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à direita para a Linha de Marcha 

do Sul e segue marchando em direção ao oriente, parando a um passo à frente e do lado direito da Segunda 

Mensageira. Em nossa Ordem, ela se faz presente em nossas palavras e atitudes, e ainda 

permanece conosco quando estamos "separadas umas das outras". Nossa organização é 

repleta de trabalhos de caridade, incluindo seu projeto filantrópico oficial, o HIKE, com o 

qual todos os betheis contribuem através de atividades de arrecadação de fundos a esta 

instituição que doa aparelhos auditivos para crianças carentes. 

MUSICISTA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à esquerda para a Linha de Marcha do Norte e 

segue marchando em direção à linha do Altar, parando a um passo à frente e do lado esquerdo da Quarta 

Mensageira. (Caso na sua sala de Bethel o posto da musicista seja no Ocidente, sua posição é invertida com 

a Quinta Mensageira, porém a ordem das falas continua a mesma.). É gratificante ver o brilho nos 

olhos daquele que ajudamos. Nossos corações fervem ao receber um sorriso sincero, um 

abraço caloroso e no final de tudo, perceber que toda a dedicação gerou bons frutos, e 

que se persistirmos mantendo a paciência, receberemos a recompensa. 

Música 5 – Somewhere Over The Rainbow 

GUARDA EXTERNA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando pela Linha de Marcha do 

Norte em direção ao oriente. Após passar pela Linha do Altar, vire à direita, parando a um passo para trás e 

do lado esquerdo da Musicista. Como Filhas de Jó temos a oportunidade tanto de evoluir como 

seres humanos, quanto de proporcionar a evolução do próximo, aprendendo lições 

valiosas de amor e de empatia para com a humanidade. Uma dessas lições é aceitar e 

respeitar a diversidade presente na sociedade, começando dentro do Bethel e levando 

para nossas vidas diárias. 

GUARDA INTERNA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando pela Linha de Marcha do 

Sul em direção ao oriente. Após passar pela Linha do Altar, vira à esquerda, parando a um passo para trás 

e do lado direito da Quinta Mensageira. Para servir de referência, buscamos demonstrar nossa 

aceitação, por meio de pequenas ações que fazem a diferença. Nosso objetivo é 

demonstrar a importância de uma organização juvenil para mulheres, nos tornando 

propagadoras de bons ensinamentos e sendo exemplos na sociedade. 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à esquerda e segue 

marchando pela Linha de Marcha do Norte em direção ao oriente. Após passar pela Linha do Altar, vira à 



direita, parando a um passo para trás e do lado esquerdo da Guarda Externa. Conquista: é a realização 

de um sonho, processo de alcançar um objetivo. Substantivo feminino que agarra pelas 

mãos aquilo que deseja e não espera, faz acontecer. E mesmo com obstáculos, a 

conquista ocupa, sem medo, o espaço de algo que parecia impossível. 

GUIA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto vira à direita e segue marchando pela Linha de Marcha do 

Sul em direção ao Oriente. Após passar pela Linha do Altar, vira à esquerda, parando a um passo para trás 

e do lado direito da Guarda Interna. Assim, mulheres como Ethel Mick e várias filhas de Jó, 

conquistaram lugares de honra, e fizeram seus nomes serem conhecidos por grandes 

feitos, mesmo diante de todas as dificuldades que uma mulher enfrenta na vida, dando 

orgulho ao nosso mundo púrpura e branco. 

Música 6 – Viva La Vida. 

HONORÁVEL RAINHA: Levanta-se, recita a sua fala enquanto segue marchando até a linha do Oriente 

parando no centro a um passo à frente das princesas. Ser uma filha de Jó é agarrar-se a esse 

mundo infinito de ensinamentos que a Ordem nos oferece. Infinito: aquilo que não se pode 

contar ou medir, que não possui limite; é se entregar a tal evolução, a ponto de pular de 

cabeça em seu infinito particular e se afogar em sentimentos de empatia, felicidade e 

satisfação. Essa ordem paramaçônica completa 100 anos de fundação e seus ideais 

permanecerão por toda a eternidade, inspirando futuras gerações. Tenhamos em nossos 

corações o amor pelas Filhas de Jó Internacional e gratidão por tudo o que ela nos 

proporciona. 

As filhas colocam as velas artificiais no chão em frente a cada uma, de modo que as velas estejam formando 

o Símbolo do Infinito no chão. Depois, retornam aos seus postos em duplas de acordo com a seguinte ordem: 

Guarda Interna e Guarda Externa, Musicista e Quinta Mensageira, Segunda Mensageira e Quarta 

Mensageira, Primeira Mensageira e Terceira Mensageira, Capelã e Tesoureira, Bibliotecária e Secretária, 

Primeira Zeladora e Segunda Zeladora, Guia e Dirigente de Cerimônias, Primeira Princesa e Segunda 

Princesa e por fim, a Honorável Rainha. 

HONORÁVEL RAINHA: Zeladoras, vocês recolherão as velas artificiais utilizadas durante 

a cerimônia. A Honorável Rainha aguarda até que as Zeladoras peguem as cestas e recolham as velas e 

as coloquem em um local apropriado antes de prosseguir. Capelã, você comparecerá ao altar. Três 

golpes de malhete (***). 

Música 7 – Gratidão. 



CAPELÃ:. A Capelã comparece ao altar como descrito no Ritual. Nosso Pai Celestial, nós Vos 

agradecemos pelos cem anos das Filhas de Jó Internacional. Rogamos a Ti que a mesma 

força que nos uniu e que nos mantém conectadas possa nos proporcionar um mundo 

melhor. Que os futuros membros desta Ordem continuem regando a semente de amor e 

caridade que foi plantada por nossa fundadora há tantos anos, e que hoje cresce em 

nossos corações. Nós pedimos em Teu santo nome. Amém. A Capelã retorna ao seu posto. 

HONORÁVEL RAINHA: Isto conclui a nossa cerimônia. Um golpe de malhete (*). 



ANEXO 1: DIAGRAMA 1 – CENTENÁRIO PÚRPURA E BRANCO 



ANEXO 2: LISTA DE ITENS PARA A CERIMÔNIA 

Parafernalhas necessárias para a realização da cerimônia 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 

19 Velas Elétricas 

2 Cestas de palha (para 
distribuição/recolhimento das 
velas) 



ANEXO 3: LISTA DE MÚSICAS SUGERIDAS 

ORDEM MÚSICA / VERSÃO / BANDA LINK YOUTUBE 

Música 01 
Can't Help Falling in Love - 

Elvis Presley - The Piano Guys 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RZQNe8IMLtQ 

Música 02 
Paradise - Coldplay – cover for 

violin and piano  

https://www.youtube.com/watc

h?v=EEVdTlNncH4 

Música 03 
Imagine - John Lennon - Violin 

Cover 

https://www.youtube.com/watc

h?v=X0zLIEy7NcQ 

Música 04 
Here Comes The Sun – The 

Beatles - Piano Cover 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JEVW8vsjedY 

Música 05 

Somewhere Over The 
Rainbow - Israel 

Kamakawiwoʻole - String 
Quartet Cover 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-4mRWAbmSVc 

Música 06 
Viva La Vida - Coldplay - Piano 

cover 

https://www.youtube.com/watc

h?v=dMgSpMv_QwM 

Música 07 
Gratidão - Walmir Alencar - 

Piano Livre 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HJMCDf683wI 
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