
CERIMÔNIA DOS SÍMBOLOS 

 

 

Esta cerimônia pode ser apresentada para outras Ordens e é indicada a ser feita quando houver 

um número limitado de garotas.  

 

HONORÁVEL RAINHA: Em nome do Bethel nº ____, eu agradeço a vocês por 

deixarem de lado uma noite [manhã ou tarde] para honrar as Filhas de Jó. Nós esperamos 

que vocês possam comparecer a uma de nossas reuniões. Nós nos reunimos na 

_______________________________________________________________________ (local), 

as ________ (horário) aos __________ e __________ _______________________ (dias).  

Nosso Ritual é baseado no Livro de Jó do Livro das Sagradas Escrituras, com uma 

ênfase especial no Capítulo 42, Versículo 15: “e em toda a terra não houve mulheres mais 

justas do que as filhas de Jó, e seu pai lhes deu sua herança entre seus irmãos”. Nós temos 

muito orgulho de nossa herança Maçônica e de fazer parte da família Maçônica. 

Demonstramos isso na maneira que nós agimos em respeito para com Deus, para com o 

nosso país e para com os nossos idosos.  

Como Filhas de Jó, nós possuímos alguns emblemas que significam muito para nós. 

Eu estou carregando a cornucópia, ou, como chamamos ela, a Cornucópia da Fartura. Ela 

é o símbolo da abundância e riqueza de Jó.  
PRIMEIRA PRINCESA: Eu estou carregando a urna de incenso, que nos dá a luz da 

coragem. A urna nos recorda de termos fé em Deus, assim como Jó, através de suas 

provações. 

SEGUNDA PRINCESA: Eu estou carregando a pomba branca, que nos ensina a paz, 

a consideração e o amor, refletidos na vida de Jó. Ele não pensava em si mesmo, mas 

estendia uma mão amiga ao próximo sempre que este precisava.  

GUIA: Em nosso Altar está o nosso bem mais precioso: o Livro aberto das Sagradas 

Escrituras. É um símbolo para a nossa fé e coragem, e nos recorda da paciência de Jó. É o 

livro de regra e guia para nossa jornada pela vida. Ao longo da história, as pessoas tem 

procurado as orientações de Deus. Nós encontramos essas orientações no Livro das 

Sagradas Escrituras.  
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: (Carregando a bandeira das Filhas de Jó.) Nossa 

bandeira mostra o emblema de nossa Ordem. Os três cantos do triângulo nos lembra dos 

três principais ensinamentos das Filhas de Jó – o amor a Deus, amor ao país e amor ao lar. 

A Honorável Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa nos remetem as três filhas de 

Jó. Nossas cores são o branco e o roxo: o roxo, que representa a realeza da feminilidade e 

branco, que representa a pureza e beleza de uma vida feminina.  
HONORÁVEL RAINHA: As Filhas de Jó irão formar agora um dos emblemas que 

nós usamos no encerramento das reuniões de nosso Bethel. Nosso emblemas e símbolos tem 

um significado especial para nós. Eles mostram que estamos dedicadas a amar a Deus, nosso 

país e todo o mundo. Nós somos todas parte da mesma família Maçônica e agradecemos a 

vocês o apoio que tem prestado a nossa _____________________________ (Nome da Ordem 

[na qual estão apresentando a cerimônia].) Nós olhamos para vocês como líderes adultos que 

nos orientam. Com o apoio de vocês, nós podemos ser “As Mais Justas em toda a Terra”. 

 
 Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “Ceremony Of The Symbols”, cerimônia 

oficial do Livro de Cerimônias, feita pela Filha Juliana Casal, PHR do Bethel 14 “Agnes” de 

São Paulo-SP. 


