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ETHEL 

 

 

Suprema tu sempre foste 

Ó divina dama! nos deste 

Exemplo para que fôssemos 

Guardiães da nossa grande-ordem. 

 

Do Bethel ó grande dama 

Foste divina inspiradora 

Criaste pra tanta gente 

O bastão tão salvador. 

 

A bandeira que hasteastes 

Dos jovens, tão belas flores 

Foste tu que nos Criaste 

Um baluarte em décor. 

 

És Ethel, nós o Bethel 

Do teu nome o som saiu 

Foste tu que nos criaste 

Um baluarte em décor. 

És Ethel, nós o Bethel 

Do teu nome o som saiu 

Foste tu a criadora  

Deste mundo juvenil. 

História de amor escutaste 

História de embalaste 

As filhas de Jó amparaste 

Com teu amor afirmaste. 
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INSTITUIÇÃO DE UM BETHEL 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

DEFINIÇÃO: 

 

A Instituição de um Bethel também pode ser chamado de Fundação do Bethel. O 

propósito da Cerimônia é instruir e estabelecer os elementos funcionais do Bethel. Os 

elementos básicos são: 

. Instalação do C.G.B. 

. Iniciação (ou obrigação das Filhas do Bethel. 

. Instalação das Oficiais do Bethel. 

Estas cerimônias podem ser administradas com ou sem a ajuda de um Bethel 

possuidor da Carta Constitutiva. 

 

SALA DE PREPARAÇÃO DE UM BETHEL: 

 

A sala do Bethel é conforme o ritual. As novas filhas do Bethel deverão entrar na 

sala do Bethel no começo para observar e testemunhar a posse do CGB, Então, são 

colocadas cadeiras para as filhas no ocidente na frente da plataforma e atrás do 

semicírculo. Os membros do CGB estão sentados nas linhas LATERIAS, se necessário, 

acomodar pelo tamanho da sala do Bethel e se aprovado pela Oficial Instituidora. 

A Oficial Instituidora será uma mulher que é ou serviu como, Suprema Guardiã, 

Grande Guardiã ou Guardiã do Bethel. O oficial instituidor será um mestre Maçom, 

preferentemente que é, ou serviu como Supremo Guardião Associado do Bethel, outros 

oficiais instituindo será membro do SGS, GGC, BGC ou filhas do Bethel. A Suprema 

Guardiã e Grande Guardiã as quais concedem a dispensa para instituição e designará os 

oficiais Instituidores. 

 

 

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO 

(COM ASSISTÊNCIA DE UM BETHEL EM REUNIÃO FECHADA) 

 

PREPARAÇÃO DA SALA DO BETHEL: 

 

A sala do Bethel é conforme como o ritual. As cadeiras são organizadas em duas ou 

mais filas e depende do número de solicitantes, no lado norte. A Bíblia é colocada sem 

abrir no altar. São colocados o Emblema Nacional e a Bandeira do Bethel na sala de 

preparação. 

Antes da Cerimônia de abertura, os solicitantes estarão sentados no lado do norte. 

Os membros do CGB estão sentados de acordo com direções abaixo, da instalação do 

CGB no norte e ou sul ao lado da sala. 

A guardiã do Bethel e o Guardião Associado ajudam o Bethel e participam da 

Cerimônia de Abertura. A marcha de abertura, “Abram as portas do Bethel” é executada 

pelo Bethel Assistente. 

Depois da marcha de abertura a Honorável Rainha chama a Oficial Instituidora e o 

Oficial Associado Instituidor ao Patamar, os apresenta e entrega o malhete para a 

Oficial Instituidora. Quando eles forem apresentados, os oficiais instituidores ficarão de 

pé. 
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OFICIAL FUNDADORA: INSTITUINDO ESTE BETHEL. EU SEREI 

ASSISTIDA POR: 
.......................... (título) como oficial Associado Instituidor 

.......................... (título) como oficial Guia Instituidora 

.......................... (título) como oficial Dirigente Instituidora 

.......................... (título) como oficial Capelã Instituidora 

.......................... (título) como oficial Musicista Instituidora 

 

Os Oficias Instituidores assumirão seus postos. Quando nas posições um golpe de 

malhete (*). 

 

OFICIAL INSTITUIDORA: Guardião Associado Instituidor a palavra será dada 

por você. 

 

(Nota): Esta palavra é significativa e contém informação sobre a Ordem 

Internacional das Filhas de Jó para os visitantes nas Linhas Laterais que não têm 

envolvimento com a Organização do Bethel. Se todos os visitantes são familiarizados a 

Ordem, a Oficial Instituidora pode omitir a palavra. 

 

O OFICIAL ASSOCIADO INSTITUIDOR: (levanta-se e dirige-se ao patamar). 

(Quando ele chega senta).  

 

Membros das Filhas de Jó e amigos. Nós estamos reunidos aqui para instituir o 

novo Bethel da Ordem Internacional das Jó. 

Esta Ordem é uma Organização para garotas entre as idades de 11 a 20 anos que 

sejam descendentes diretos dos Mestres Maçons. 

A Ordem foi fundada pela Senhora Ethel Wead Mick, na cidade de Omaha. 

Nebraska em 20 de outubro de 1920 e foi formalmente organizado em 27 de maio de 

1921, com o consentimento da Senhora Anna J. Davis a grande matrona merecedora e o 

Senhor James E. Bednar, o grande patrono merecedor da Ordem Estrela do Oriente 

Nebraska e assistido pelo Senhor James B. Frademberg, Grão Mestre da Grande Loja 

Maçônica A.F./A.M. em Nebraska. 

O objetivo dessa organização é reunir garotas que possuem parentesco maçônico 

para o crescimento moral e espiritual desenvolver liderança, buscar conhecimentos, 

ensinar amar a Deus, amor ao País, respeitar a sua bandeira e o País as quais 

representam, amor ao lar, a família e reverenciar aos ensinamentos das Sagradas 

Escrituras. 

O ritual foi escrito pela fundadora, Ethel T. Wead Mick em memória de sua mãe. 

Os ensinamentos estão baseados no Livro de Jó, em referência especial ao capítulo 42, 

versículo 15. E em toda terra não se acharam Mulheres tão justas quanto as Filhas de Jó 

e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. 

O primeiro Bethel foi fundado em Omaha, Nebraska no dia 7 de maio de 1921. O 

robe branco de estilo Grego é usado por todas as Oficiais e o Coral do Bethel, e cria um 

sentimento de igualdade. Sapatos brancos, meias brancas estão de acordo com o robe 

Grego. 

O Bethel funciona sob a supervisão direta do Conselho Guardião Executivo, 

constituído por cinco adultos dos qual um será Mestre Maçom. 

Aqueles elegíveis para indicação como membro de um Conselho Guardião 

Executivo de um Bethel são Mestres Maçons e mulheres que tenham atingido a idade de 

20 anos na condição de esposa, neta, mãe, avó, irmã, viúva de um Mestre Maçom; ou os 
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Membros de uma Organização cuja filiação baseie-se na requisição de um parentesco 

maçônico; Ex-Guardião do Bethel ou Membros de Maioridade da Ordem Internacional 

das Filhas de Jó. Uma das características excelentes dessa organização é que os pais são 

bem vindos assistir todas reuniões e atividades de um Bethel. 

Um capital educacional é mantido do qual os membros podem receber bolsas de 

estudo com a finalidade de avanços em sua educação. 

Entretenimento de acordo com os altos ideais da ordem é sob supervisão do 

Conselho Guardiã do Bethel, são características de todas as atividades. 

The Hike (Hearing Impaired kids Endowment Fund). Fundo Beneficente para 

crianças com deficiência auditiva. Prover doações para aparelhos auditivos para 

crianças com deficiência para que eles possam ouvir. Em suma as Filhas de Jó 

Participam de projetos e serviços na comunidade e assumem trabalhos Filantrópicos de 

outras organizações maçônicas. 

Ênfase especial é dada a idéia "A virtude é uma qualidade que enaltece a mulher”.  

 

OFICIAL INSTITUIDORA:  
 

Oficial (grande) Secretária Instituidora, (Levanta-se) você lerá a autorização de 

doação destas petições para organizar um Bethel. Oficial (grande) Secretária 

Instituidora lê a dispensa de autorização para Instituição. 

 

OFICIAL INSTITUIDORA:  

 

Antes de procedermos com nossa cerimônia, nós pedimos para todos os adultos que 

estão assistindo uma reunião do Bethel pela primeira vez para fazer o juramento de 

segredo para adultos. Vocês por favor levantem-se para o juramento. Oficial Instituidora 

dá o juramento para os visitantes como num ritual. Um golpe de malhete (!). 

(Instalação do BGC, é dado neste momento). 

 

OFICIAL FUNDADORA:  
 

Nós pedimos para o Bethel. No ________ de ________ (cidade) ________ (Estado, 

província ou país) para iniciar os nossos novos membros. Oficial Guia (grande) 

Instituidora (Levanta-se) vocês escoltarão as candidatas para sala de preparação para a 

cerimônia de iniciação. 

Oficial Instituidora retorna o malhete para a Honorável Rainha. Quando as 

candidatas estão fora da sala do Bethel, a Honorável Rainha procede como a Cerimônia 

de abertura do Bethel como no ritual. Podem ser omitidas instruções neste momento. 

Todas as ordens de trabalho é omitido com exceção de ler as dispensas Especiais. 

Honorável Rainha procede com a cerimônia de iniciação. 

Seguindo, a cerimônia de iniciação, será executada a prece de mães, pais e 

guardiões, é opcional fazer introduções, para o Bethel inclusive observações e marcha 

da moeda. Durante o final da cerimônia a Honorável Rainha apresenta o malhete para a 

Oficial Instituidora. 

 

OFICIAL INSTITUIDORA:  

 

Eu agora declaro o Bethel U.D. em recesso para preparar a Instalação das Oficiais 

do Bethel e Coral do Bethel. 
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Se a instalação das oficiais do Bethel não tomar lugar imediatamente seguindo a 

Iniciação, anuncie o tempo e localização. A cerimônia de instalação das oficiais do 

Bethel pode ser no mesmo dia. 

 

INSTALAÇÃO DO CONSELHO GUARDIÃO BETHEL 

 

Para uso de Bethéis sob o Supremo e Grande Conselho Guardião que não tenham 

aprovados seus próprios livros de Cerimônias. 

A instalação do CGB pode ser em seguida da instalação das Oficiais do Bethel, 

exceto na fundação de um Bethel, ou durante uma reunião regular do Bethel. Se a 

Instalação for junto com a instalação das oficiais do Bethel isto terá que ser 

imediatamente depois que as Oficiais forem instaladas. Se esta instalação for feita em 

uma reunião regular do Bethel deverá ser feita, em “Para o bem do Bethel” como está 

no Ritual. 

Antes da instalação do CGB, a Suprema (Grande) Guardiã providenciará uma lista 

de todos aqueles que serão instalados. Referência na Constituição e Regulamentos para 

todos aqueles que são elegíveis para atuarem como Oficiais Instaladores. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

No corpo de Oficiais Instaladoras deste Bethel, serei assistida por: A medida que 

seus nomes forem lidos vocês se levantarão e permanecerão de pé. 

__________ (título), como Associado Instalador 

__________ (título), como Guia Instaladora 

__________ (título), como Dirigente de Cerimônias Instaladora 

__________ (título), como Secretária Instaladora 

__________ (título), como Capelã Instaladora 

__________ (título), como Musicista Instaladora 

Os oficiais Instaladores ocuparão seus postos. Quando em posição, a Oficial 

Instaladora dá um golpe (*). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Secretária Instaladora, (levanta-se) você lerá os nomes dos membros do Conselho 

Guardião do Bethel que servirão no Bethel nesta gestão, a medida que seus nomes 

forem lidos vocês se levantarão e permanecerão de pé. Depois da leitura dos nomes do 

CGB, a Secretária Instaladora se senta. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guia e Dirigente de cerimônias Instaladoras, vocês conduzirão os membros do 

Conselho Guardião do Bethel ao Ocidente do Altar. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras deixam Ocidente do Altar, 

marcham para a linha de marcha do Sul e Norte, marcham para a linha do oriente, então 

ela se voltam para a linha do Ocidente – param e pedem para que as pessoas que estão 

em pé as sigam. Quando chegam na Linha do Ocidente, a Guia Instaladora entra no 

semicírculo entre os postos da Segunda e Quinta Mensageiras; a Dirigente de 

Cerimônias Instaladoras entra no semicírculo no Ocidente do Altar com a Guardiã do 

Bethel e o Guardião Associado do Bethel no centro do semicírculo. Quando todos 

estiverem nesta posição, a Guia Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladora 
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avançam para o lado Sul e Norte do Altar entre o Altar e o posto da Tesoureira e 

Capelã, de frente para o Oriente. 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Antes de proceder a instalação do Conselho Guardião do Bethel, iremos rogar a 

proteção do Pai Celestial. Três golpes de malhete (***). Música de Altar Capelã 

Instaladora se aproxima do Altar como no Ritual. 

 

CAPELÃ INSTALADORA:  

 

Nosso Pai Celestial rogamos que conceda suas bênçãos a estas pessoas, que de livre 

e espontânea vontade, interessados em ajudar a juventude, vem oferecer seu precioso 

tempo, assumindo a liderança das irmãs de nosso Bethel. Torne seus corações puros e 

seus propósitos realidade. Afaste todos os pensamentos egoístas. Dê a cada um força e 

coragem para vencer as tentações do mundo e seguir com firmeza nosso Deus. Abençoa 

os pais e as mães de nossas irmãs, e nos mantenha sempre próximos de ti. Nós pedimos 

isto em teu Santo Nome. Amém. (A Capelã Instaladora levanta, retorna ao seu posto 

como no Ritual com música apropriada. Um golpe de malhete(*). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Para serem aceitos como membros do Conselho Guardião, vocês devem assumir o 

compromisso de comparecer a todas as reuniões do Bethel e do Conselho Guardião, só 

não o fazendo por motivos de força maior. Vocês prometem? (Resposta: Sim). 

Coloquem a mão direita sobre o coração e repitam comigo o juramento: (A Oficial 

Instaladora também coloca a mão no coração). 

Na presença de Deus e destas testemunhas / eu prometo obedecer as leis /da Ordem 

Internacional das filhas de Jó / que me aconselharei com a Suprema Guardiã (Grande 

Guardiã – ou o Supremo Conselho Guardião (GCG) que trabalharei em conjunto / com 

os altos dirigentes da Ordem / em benefício das Filhas de Jó / que cumprirei os deveres 

do meu cargo / de acordo com a Constituição e Regulamento – do Supremo Conselho 

Guardião – Manual de Regras e Regulamentos – do GCG (se estiver sob o GCG da 

jurisdição / e Regulamento deste Bethel/ que tudo farei para viver de acordo com os 

ensinamentos / da Ordem Internacional das Filhas de Jó / na esperança que sejamos 

dignos / de ser Guardiões; das mais justas mulheres da terra. Este juramento eu prometo 

cumprir / concordando em renunciar ao meu cargo / por exigência da Suprema /ou 

Guardiã se eu faltar com as minhas obrigações. 

A Oficial Instaladora retira a mão do coração indicando para que os membros do 

Conselho Guardião voltem à posição normal. 

A Oficial Instaladora procede com a Instalação do CGB. O Oficial Associado 

Instalador instala o Maçom que servirá no Conselho. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guardiã do Bethel. (Dá um passo para o centro do semicírculo). Será seu dever 

convocar as reuniões do Conselho Guardião, presidi-las e comparecer a todas as 

reuniões do Bethel. Supervisionar os trabalhos do Bethel, verificando se as oficiais 

fazem bem o seu trabalho ritualístico. Será seu dever ensinar os princípios de 

organização, manter boa ordem em todas as convocações do Bethel e verificar se todas 

as reuniões do Bethel começam e terminam em horário razoável. Verificar se todas as 
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candidatas à afiliação foram propriamente investigadas, aconselhando-se com o 

Guardião Associado do Bethel e membros do Comitê de investigação para o assunto. 

Ser responsável pela guarda da Carta Constitutiva do Bethel e todas as cópias do 

Trabalho de Proficiência. 

Tornar-se profunda conhecedora da Constituição e Regulamentos da Ordem e o 

Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião (se estiver sob o 

GCG da jurisdição) e Regulamentos deste Bethel. 

Você deverá ser uma companheira para as Filhas em suas alegrias e divertimentos e 

um abrigo seguro em momentos de tristezas. Sobre você recai portanto a 

responsabilidade pelo sucesso deste Bethel. Você está disposta a assumir estas 

responsabilidades? (Resposta: Sim, estou). Então retorna ao seu lugar no semicírculo . 

OFICAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Guardião Associado do Bethel (Dá um passo para o centro do semi círculo) você 

foi designado para Guardião Associado porque é um Maçom e representa a fonte de 

nossa herança e o símbolo de nossos idéias. Sua participação na fraternidade maçônica, 

o qualifica dignamente para o cargo. 

É seu dever zelar pelo relacionamento maçônico de todas as candidatas. Deve 

conhecer bem a Constituição e Regulamentos da Ordem e o Manual de Regras e 

Regulamentos do Grande Conselho Guardião (se estiver sob o GCG da jurisdição) e 

Regulamentos deste Bethel, a fim de que possa substituir a Guardiã do Bethel em seus 

impedimentos. Verificar a contabilidade em cada gestão e fazer um relatório na reunião 

imediata do Bethel. 

Você está disposto a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, estou). Então 

retorna ao semicírculo com ou outros membros do Conselho. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Guardiã Secretária. (dá um passo para o centro do semicírculo). É seu dever 

supervisionar o trabalho da Secretária do Bethel. Fazer as atas das reuniões do Conselho 

Guardião e atender as reuniões do Bethel com regularidade e também a do Conselho 

Guardiã. 

Você está disposta a assumir essas responsabilidades? (Resposta: sim, estou). 

Retorna ao semicírculo . 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Guardiã Tesoureira. (Dá um passo para o centro do semicírculo). É seu dever 

supervisionar o trabalho da Tesoureira do Bethel, receber o dinheiro enviado por ela, 

entregando-lhe o recibo, verificar o trabalho da Bibliotecária do Bethel, lendo seus 

relatórios antes de serem distribuídos. É seu dever portanto comparecer a todas as 

reuniões do Bethel e do Conselho Guardião. 

Você está disposta a assumir estas responsabilidades? (Resposta: sim, eu estou). 

Retorna ao semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALDORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Diretora de música. (Dá um passo para o centro do semicírculo). Seu cargo é muito 

importante, pois as partes musical de nossas Cerimônias têm o mesmo valor de suas 

leituras, é seu dever comparecer a todas as reuniões do Bethel. Você deve ter  sempre 
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uma boa música à disposição e um coral pronto para todas as cerimônias, além de 

realizar programas musicais que sejam para o bem da Ordem. 

Você está disposto a assumir estas responsabilidades? (resposta: sim, eu estou). 

Retorna ao semicírculo. 

(PARA INSTALAÇÃO DOS MEMBROS ASSOCIADOS DO CONSELHO DE 

ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTOS SCG) 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotora social. (Avança para o semicírculo). O seu dever é receber os visitantes, 

verificar se todos estão aptos a assistirem as reuniões do Bethel e recepcioná-los 

cordialmente. Ajudar o Comitê. Indicado pela Honorável Rainha, na preparação das 

candidatas. Executar qualquer outra tarefa que ajude as atividades sociais do Bethel. 

Você está disposto a assumir estas responsabilidades? (Resposta: Sim, eu estou). 

Retorna ao seu lugar no semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Zeladora de Paramentos. (Avança para o semicírculo). Seu dever é verificar a 

atenção e o cuidado com a ornamentação do Bethel, paramentos, etc. Ensinar a 

Dirigente de Cerimônias e as zeladoras o modo correto de colocar e guardar os 

paramentos e supervisionar o cuidado com os robes. Você está disposta a assumir estas 

responsabilidades? Resposta: sim, eu estou). Retorna ao semicírculo.  

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotora de finanças. (Avança para o semicírculo). Seu dever é tomar conta 

cuidadosamente da condição financeira do Bethel e ajudar a Honorável Rainha ou o 

Comitê indicado por ela no planejamento de projetos para angariar fundos para 

assistência. Realizar auditoria nos livros do Bethel na conclusão de cada termo. 

Você está disposta a assumir estas responsabilidades? Resposta: (sim, eu estou). 

Retorna ao semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Diretora de Épocas. (Avança para o semicírculo). Seu dever é ajudar a Guardiã 

do Bethel, instruindo as Oficiais em suas falas, que as lições que ela passa para as 

Peregrinas devem ser dadas de forma reverente e impressiva. Isto é importante pois 

todos sabemos que a primeira impressão é a que fica. Você está disposta a assumir estas 

responsabilidades? Resposta: sim, eu estou). Retorna ao semicírculo 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotora de hospitalidade. (Avança para o semicírculo). Seu dever é ajudar o 

Comitê indicado pela Honorável Rainha, na preparação de festas, e ajudar os membros 

deste Bethel a receberem os membros e Convidados e, organizar as recepções após as 

reuniões do Bethel. Você está disposta a assumir estas responsabilidades? Resposta: 

(sim, eu estou). Retorna ao semicírculo. 
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OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Diretora de Supervisão. (Avança para o semicírculo). Seu dever é supervisionar 

as atividades dos times, assistir todas as reuniões e fazer um relatório detalhado de cada 

atividade quando pedida pelos membros do Conselho Guardião. Você está disposta a 

assumir estas responsabilidades? Resposta: (sim, eu estou). Retorna ao semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotora de atividades Juvenis. (Avança para o semicírculo). Seu dever é 

aconselhar e advertir os membros do Bethel como um grupo social e encorajá-los as 

atividades do Bethel ajudando a Honorável Rainha a realizar as suas obrigações. Você 

está disposta a assumir estas responsabilidades? Resposta: (sim, eu estou). Retorna ao 

semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotora de Filantropia. (Avança para o semicírculo). Seu dever é ajudar a 

Honorável Rainha e os membros do Bethel lembrando-lhes dos menos afortunados. 

Você está disposto a assumir estas responsabilidades? Resposta: sim, eu estou). Retorna 

ao semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Promotor de Relações Fraternais (Maçom). Seu dever é contactar as 

organizações Maçônicas e acertar datas para o Bethel apresentar uma Cerimônia 

Ritualística da Ordem. Você está disposto a assumir estas responsabilidades? Resposta: 

(sim, eu estou). Retorna ao semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA OU OFICIAL ASSOCIADO INSTALADOR:  

 

Diretora de Promoção: Avança para o centro do semicírculo. Seu dever é ajudar 

as Filhas de Jó e a Guardiã do Bethel a promover atividades de interesse do Bethel, e na 

busca do ingresso de novos membros, promover o crescimento do número de iniciadas, 

trabalhar para reter os membros e promover a participação dos adultos nas atividades do 

Bethel. Aceita assumir estas responsabilidades? Resposta: sim, eu estou). Retorna ao 

semicírculo. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Aos membros do Conselho Guardião do Bethel tem sido dado o privilégio de 

conduzir e aconselhar estas justas Filhas em suas vidas de peregrinação e assisti-las em 

seus projetos para o bem do Bethel. Vocês devem estar alertados de que suas condutas 

serão um exemplo de paciência e virtude as quais servirão de inspiração para as Filhas 

seguirem. 

Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês escoltarão os 

membros do Conselho Guardião do Bethel a linha do Oriente para apresentação e para, 

receberem seus certificados de Compromisso. Guia Instaladora e Dirigente de 

Cerimônias Instaladora seguem diretamente do Altar para a Linha do Oriente, volta-se 

para o Sul e Norte marcha até os membros do Conselho que estão uniformemente 
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espaçado na linha do Oriente. Todos param e olham para o ocidente. Os membros do 

Conselho são apresentados, Se alguma Past Honorável Rainha ou Membro de 

Maioridade forem indicados como membro do CGB, deve ser feita uma moção 

especial). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Oficiais e membros deste Bethel, estes adultos empenharam seu tempo e serviços 

para servir durante o ano que se segue. Por favor levantem-se e unam-se a mim 

estendendo-lhes as boas vindas. (aplausos). 

Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora, vocês conduzirão os 

membros do Conselho Guardião do Bethel às linhas laterais, depois vocês retornarão a 

seus postos. (Guia Instaladora e Dirigente de Cerimônias Instaladora seguem do Sul e 

Norte para as Linhas de Marcha do Sul e do Norte, então viram-se para ocidente e 

marcham para a Linha do Ocidente, então dirigem-se ao centro da sala e marcham para 

seus postos. Os membros do Conselho Guardião as seguem e se sentam assim que elas 

alcançam seus postos. Quando todos estão sentados, a Oficial Instaladora continua). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Secretária Instaladora (levanta-se) você fará a Proclamação. 

Use a seguinte proclamação para a Instalação regular do CGB segue-se a Cerimônia 

de Fundação: 

 

SECRETÁRIA INSTALADORA:  

 

Por autoridade do Supremo (Grande) Conselho Guardião Eu proclamo os membros 

do Conselho Guardião do Bethel N.º __________ da _________________ (Cidade, 

Estado, Província ou País) da Ordem Internacional das Filhas de Jó propriamente e 

regulamente instalado sob a Constituição e Regulamentos do Supremo Conselho 

Guardião. (se sob Grande Jurisdição junte o seguinte) e Manual de Regras e 

Regulamentos do Grande Conselho Guardião da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 

Use a seguinte proclamação se a Instalação do CGB segue-se a Cerimônia de 

Fundação. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Por autoridade do Supremo (Grande) Conselho Guardião Eu proclamo os membros 

do Conselho Guardião, do Bethel U.D. da __________(Cidade, Estado, Província ou 

País) da Ordem Internacional das Filhas e Jó propriamente e regularmente instalado sob 

a Constituição e Regulamentos  do Supremo conselho Guardião. (Se sob Grande 

Jurisdição junte o seguinte) e Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho 

Guardião, da Ordem internacional das Filhas de Jó. 

Um golpe de Malhete (*). As Oficiais Instaladoras são dispensadas pela Oficial 

instaladora e podem se retirar informalmente. A Oficial Instaladora retorna o malhete 

para a Honorável Rainha. 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

Está encerrada a Cerimônia de Instalação do Conselho Guardião. Retorna o malhete 

às mãos da Honorável Rainha para que continue a conduzir os trabalhos. 

 

INSTALAÇÃO DAS OFICIAIS E DO CORAL DO BETHEL 

ENTRADA DA GUARDIÃ DO BETHEL E DO GUARDIÃO ASSISTENTE 

 

A Guardiã do Bethel e Guardião Assistente são escoltados até o Oriente, pela 1ª a e 

2ª Zeladora Instaladoras. 

A guardiã do Bethel e a 2ª Zeladora Instaladora, em pé lado a lado, avançam para 

dentro do Bethel em frente a porta da ante sala. O Guardião Associado do Bethel e a 1ª 

Zeladora Instaladora ficam de pé lado a lado dentro do Bethel em frente aporta da Sala 

de Preparação. 

Todos os quatro marcham para o Oriente pelas linhas de marcha do Norte e do Sul 

até alcançarem a Linha do Altar. A Guardiã do Bethel e a 2ª Zeladora Instaladora viram 

à esquerda, com a 2ª Zeladora Instaladora seguindo a guardiã do Bethel, marcham para 

o centro do Altar. O Guardião Associado do Bethel e a 1ª Zeladora Instaladora viram a 

direita, com a 1ª Zeladora Instaladora seguindo o Guardião Associado do Bethel, 

marcham para o centro do Altar. Quando os quatro chegam ao centro do Altar, viram-se 

para o ocidente e marcham lado a lado para a Linha do Oriente. A 1ª Zeladora 

Instaladora e a 2ª Zeladora Instaladora permanecem em pé em frente aos seus postos, 

olhando para o Oriente, até a Guardiã do Bethel e o Guardião Associado do Bethel 

alcançarem o Oriente, então os quatro olham juntos para o Ocidente. (Diagrama 2). 

O Guardião Associado do Bethel, sem qualquer comentário, apresenta o malhete 

para a Guardiã do Bethel, que pede ordem a assembléia com um golpe de malhete. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL: 

  

O Bethel N.º ________, ___________________ (nome), (Cidade, País), da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó, vai iniciar a Cerimônia de Instalação das Oficiais e do 

Coral do Bethel. 

Se não houver um Mestre e/ou uma Mestra de Cerimônias, as Zeladoras 

Instaladoras podem se sentar, caso haja elas permanecem de pé. Prossegue da seguinte 

maneira. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  

 

1ª Zeladora Instaladora e 2ª Zeladora Instaladora, vocês se retirarão e escoltarão 

para a Sala do Bethel o Mestre e/ou Mestra de Cerimônias. 

As Zeladoras Instaladoras seguem diretamente para a Linha do Ocidente do Altar, 

do Norte e Sul para as Linhas do Norte e Sul, do Ocidente, da ante-sala da porta da Sala 

de Preparação. (Diagrama 3). As Zeladoras Instaladoras se viram em direção ao centro e 

repassa seus passos as Linhas de Marcha do Norte e do Sul. O Mestre ou Mestra de 

Cerimônias segue a 1ª Zeladora Instaladora. Se os dois, um Mestre e uma Mestra de 

Cerimônias são usados, o outro segue a 2ª Zeladora. Na Linha do Altar, a 2ª Zeladora 

Instaladora e a 1ª Zeladora Instaladora escolta o Mestre e/ou Mestra de Cerimônias para 

a Linha do Oriente como no Ritual. (Diagrama 4). A Guardiã do Bethel e o Guardião 

Associado do Bethel estendem suas mãos para receber o mestre e/ou Mestra de 
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Cerimônias para o Oriente. Depois que o Mestre e/ou Mestra de Cerimônias tiverem 

chegado ao Oriente as Zeladoras Instaladoras podem se sentar. 

A guardiã do Bethel apresenta a Mestra de Cerimônias; o Guardião Associado do 

Bethel apresenta o Mestre de Cerimônias. Mestra de Cerimônias apresentam a Guardiã 

do Bethel e o Guardião associado do Bethel. Depois das apresentações, o Mestre e/ou 

Mestra de Cerimônias se sentam. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  
 

Guardião Associado do Bethel, você se retirará e escoltará a Oficial Instaladora 

para dentro da sala do Bethel. O Guardião Associado do Bethel marcha para o Ocidente, 

na linha Central para alinha do Altar, vira para o sul, vira para o Ocidente e marcha para 

aporta de ante da sala.. O Guardião Assistente juntamente com a Oficial Instaladora em 

seu braço direito e deverão entrar pela porta da ante sala, dirigindo-se ao Oriente, na 

linha de marcha do sul para o Ocidente do Altar, virar para o Norte e posicionar-se de 

frente para o Oriente. (Diagrama 6). 

 

GUARDIÃO ASSOCIADO DO BETHEL:  
 

       Guardiã do Bethel tenho, a honra de apresentar-lhe 

__________________________________ (nome e título), que presidirá como Oficial 

Instaladora nesta tarde (ou noite). 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  
 

Guardião Associado do Bethel, você escoltará a Oficial Instaladora para o 

Oriente. O Guardião Associado do Bethel e a Oficial Instaladora (ainda sendo 

conduzida pelo braço direito do Guardião Associado) deixam o Altar na linha do Norte 

e seguem para o Oriente subindo os degraus, assim que eles chegam a Guardiã do 

Bethel dá três golpes de malhete (***). (Diagrama 6). 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  
 

Eu tenho o prazer de apresentar ___________, (nome e título) que presidirá como 

Oficial Instaladora nesta tarde (ou noite). 

Se não houver Mestre de Cerimônias ou Mestra de Cerimônias, a Oficial 

Instaladora pode apresentar a Guardiã do Bethel e o guardião Associado do Bethel. A 

Guardiã do Bethel apresenta o malhete para a Oficial Instaladora e a Oficial Instaladora 

faz com que a assembléia se sente com um golpe de malhete (*). A Guardiã do Bethel e 

o Guardião Associado do Bethel assumem seus postos como no Ritual. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

1ª e 2ª Zeladoras Instaladoras (levantam-se), vocês se retirarão e convidarão as 

Oficiais Instaladoras a adentrarem no Bethel. 

As Zeladoras Instaladoras vão da linha do Ocidente do Altar, então Norte e Sul para 

a Linha de Marcha Norte e Sul, então no Ocidente da ante sala e a Sala de preparação. 

(Diagrama 3). 

A Guia Instaladora vem da ante sala, seguida pela Porta Bandeira Instaladora, 

Secretária Instaladora e a Segunda Zeladora Instaladora. 
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A Dirigente de Cerimônias Instaladora entra, seguida da Capelã Instaladora e a 

Primeira Zeladora Instaladora. 

A Guia Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras, seguidas pela 

Oficiais, marcham até a Linha do Altar, na Linha do Norte e do Sul e se viram para o 

Ocidente, juntas, para as apresentações. Se possível a Guia Instaladora e a Dirigente de 

Cerimônias Instaladoras param em frente ao pedestal. Todas olham para o Ocidente 

para apresentação. (Diagrama 7). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

No corpo de Oficiais instaladoras deste Bethel, serei assistida por: 

__________(título), como Guia Instaladora 

__________(título), como Dirigente de Cerimônias Instaladora 

__________(título), como Secretária Instaladora 

__________(título), como Capelã Instaladora 

__________(título), como Musicista Instaladora 

__________(título), como Primeira Zeladora Instaladora 

__________(título), como Segunda Zeladora Instaladora 

__________(título), como Porta Bandeira Instaladora 

 

Se o Mestre ou a Mestra de Cerimônias não estão lendo a narração da entrada, o 

Narrador pode ser apresentado neste momento. O Narrador deve estar sentado perto do 

Oriente e deve ficar de pé para ser reconhecido. Cada Oficial Instaladora, assim que 

seus nomes forem chamados, se faz reconhecer com um leve aceno de cabeça. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês escoltarão as Oficiais 

Instaladoras aos seus postos. 

Guia e Dirigente de Cerimônias viram para o Norte e Sul e marcham para as linhas 

de marcha do Norte e Sul. A Primeira e Segunda Zeladoras Instaladoras assumem seus 

postos. A Secretária Instaladora assume seu posto. A Porta Bandeira Instaladora segue a 

Guia até que ela possa assumir seu posto, o qual é próximo porém do lado de fora do 

posto de Tesoureira. A Capelã Instaladora segue a Dirigente de Cerimônias Instaladora 

e assume seu posto, o qual é próximo, porém do lado de fora do posto da Capelã do 

Bethel. A Guia Instaladora e a Dirigente de cerimônias Instaladora prosseguem nas 

linhas de marcha para os postos no Ocidente, (Diagrama 8). Todas permanecem em pé. 

Quando a Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras estiverem em seus postos, a 

Oficial Instaladora acenará com a cabeça para que todos se sentem ao mesmo tempo. 

Esperando pela Guia e a Dirigente de Cerimônias como no Ritual. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês se retirarão e escoltarão para 

dentro do Bethel, as Oficiais e o Coral que servirão no mandato que se inicia. 

A Guia Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladora marcham para a Linha 

do Ocidente, viram para o Sul e o Norte para as Linhas de Marcha do Sul e do Norte, 

viram para o oriente e ficam em pé do lado de fora da porta da ante sala da Sala de 

preparação. (Diagrama 9). 
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Se for usada uma narração especial, as Oficiais do Bethel e o Coral do Bethel 

entram de acordo com a narração. (Ver Diagrama 35 a 41 para sugestão da colocação 

das cadeiras). 

A Porta Bandeira se senta com o Coral a menos que ela tenha outro cargo. Quando 

todas as Oficiais estiverem em posição, a Oficial Instaladora dá um golpe de malhete 

para que elas se sentem. 

A Guia Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras retornam aos seus 

postos depois da última Filha de Jó entrar na sala do Bethel. 

A Oficial Instaladora chama o Mestre ou a Mestra de Cerimônias para que dê as 

boas vindas. 

Se não houver Mestre ou Mestra de Cerimônias, a Guardiã do Bethel ou o Guardião 

Associado do Bethel devem dar as boas vindas. 

 

APRESENTAÇÃO DA BÍBLIA: (se a Bíblia não estiver ainda no Altar). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Guia, Dirigente de Cerimônias e Capelã Instaladoras (levantam-se), vocês se 

retirarão para a apresentação da Bíblia Sagrada. 

A Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras seguem lado a lado na linha do 

Ocidente para a linha do Norte, depois para o Oriente e depois para a linha do Altar, 

acenam com a cabeça para a Capelã segui-las e viram para o Ocidente (Diagrama 11). 

Seguem para o Ocidente na linha de marcha do Norte e vão para a sala de preparação. 

(Diagrama 12). 

A Oficial Instaladora dá 3 golpes de malhete quando a Capelã estiver entrando 

carregando a Bíblia fechada na sala do Bethel, não deve haver nada sobre a Bíblia nem 

papéis dentro dela. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias seguem a Capelã (lado a lado) para a linha do 

Altar. (Diagrama 13). Se as Filhas escoltam a Bíblia elas seguem a Capelã na formação 

desejada. Guia e Dirigente retornam a seus postos.  

Seguindo a Cerimônia da Bíblia, a Capelã Instaladora retorna a seu posto. Elas 

retornam seguindo a linha regular de marcha. A escolta se retira usando a linha regular 

de marcha. 

Se não usadas a Cerimônia de Apresentação da Bíblia ou escoltas a Capelã abre a 

Bíblia, como no Ritual, quando ela chega no Altar. Se não for usada a Cerimônia de 

Apresentação da Bíblia, a Bíblia é somente carregada até o Altar e permanece fechada e 

a Capelã Instaladora abre somente quando for ao Altar para a primeira prece. 

 

APRESENTAÇÃO DA BANDEIRA: 

 

( No Brasil de acordo com a Constituição a bandeira do Brasil é a última a ser 

apresentada). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guia Instaladora, Dirigente de Cerimônia Instaladora e porta Bandeira Instaladora 

(levantam-se), vocês se retirarão e apresentarão a Bandeira de nosso País ao Ocidente 

do Altar. 

Guia e Dirigente de Cerimônia Instaladoras seguem lado a lado na linha do 

Ocidente, viram para a linha do Sul, viram para o Oriente até a linha do Altar, acena 
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com a cabeça para que a porta Bandeira a siga e viram para o Ocidente. (Diagrama 14). 

Prosseguem da linha de marcha do Ocidente no Sul para a linha do Ocidente no Norte. 

Depois para a sala de Preparação. (Diagrama 15). 

A Porta bandeira entra no Bethel escoltada pela Guia e  Dirigente de cerimônia 

Instaladoras, (lado a lado até perto do Altar). A Porta Bandeira carrega a Bandeira de 

acordo com a regulamentação governamental na sua respectiva Província, Território ou 

País. Quando a Porta bandeira entra carregando o Emblema Nacional, a Oficial 

Instaladora dá 3 golpes de malhete (***). 

A Porta Bandeira prossegue na Linha de Marcha do Norte até que uma abertura 

apropriada a apresente de acordo com o plano a fim de que possa apresentar o Emblema 

nacional no ocidente do Altar. A Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras 

procedem do Ocidente a linha de Marcha do Norte até o Ocidente do Altar em linha 

com a Porta Bandeira Instaladora. Eles esperam na linha de Marcha do Norte, de frente 

para o Oriente. (Diagrama 16). O Hino Nacional com música apropriada (como no 

Ritual Musical) é cantada. É feito um tributo especial. Nos Estados Unidos, um verso de 

“Star Spangled Banner” é cantado enquanto o Emblema Nacional é levado para o 

Ocidente do Altar. No Brasil pode se colocar a introdução do Hino à Bandeira. É feito o 

seguinte tributo:  

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Eu apresento a Bandeira de nosso País, nascida na liberdade, no berço da 

independência pelos pioneiros de um País glorioso. Ela tem sido símbolo de uma nação 

em suas vicissitudes tão quanto em suas glórias. Também tem sido uma inspiração para 

os corações, mentes e almas de todos que desejam ser livres. Que ela possa ser sempre 

carregada com altivez na defesa de toda causa justa. Nossos corações estão repletos com 

tudo que ela significa, enquanto nos reunimos em sua defesa. Que possamos nós como 

cidadãos dessa nação sempre segui-la com honra e em paz. 

Guia, Dirigente de Cerimônias e Porta Bandeira Instaladoras vocês escoltarão a 

Bandeira ao Oriente. 

A Porta Bandeira Instaladora marcha em volta do lado Norte do Altar e prossegue 

diretamente para o Oriente e coloca a Bandeira na posição apropriada. A Guia e a 

Dirigente de Cerimônias Instaladoras marcham para a Linha do Oriente, marchando na 

linha do Norte, espera na Linha do Oriente enquanto é feito o Juramento. (Diagrama 

16).  

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guia, Dirigente de Cerimônia e Porta Bandeira Instaladoras (levantam-se). Vocês 

se retirarão e apresentarão a bandeira do Bethel. Um golpe de malhete (*) assim que a 

Porta Bandeira se volta para retornar ao seu posto. O juramento pode ser omitido se não 

for costume do Governo. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras, seguidas pela Porta Bandeira 

Instaladora, retornam para o posto da Porta Bandeira Instaladora seguindo a Linha de 

marcha do Norte para a Linha do Ocidente, volta sul para a Linha de Marcha do Sul, 

toma a Linha de marcha do Sul para o posto da Porta bandeira Instaladora. (Diagrama 

17). A Porta bandeira Instaladora faz uma leve inclinação, então retorna ao seu posto no 

Ocidente. Elas se sentam ao mesmo tempo para aguardar a próxima ordem da Oficial 

Instaladora. Se não houver uma Porta Bandeira Instaladora, a Dirigente de Cerimônias 
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Instaladora carrega a Bandeira seguindo a mesma linha de marcha descrita acima, 

eliminando a linha de marcha do posto da porta bandeira Instaladora. 

Outros Hinos Nacional ou Bandeiras de Estados podem ser apresentados neste 

momento ou seu colocados no Oriente antes da Cerimônia de Instalação. 

Se a Bandeira do Bethel não for colocada no Oriente antes da Instalação, ela é 

apresentada neste momento conforme no Ritual. 

 

LEITURA DA DISPENSA ESPECIAL: 

 

Se for solicitada uma Dispensa Especial, é lida neste momento. Se não for 

solicitada nenhuma Dispensa Especial, elimina-se a palavra seguinte: 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Secretária Instaladora (levanta-se) você irá ler a dispensa especial. 

 

ESCOLTA E APRESENTAÇÕES: 

 

Escolta e apresentações, como no Ritual, podem ser feitas neste momento. 

 

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Membros e amigos das Filhas de Jó, nós lhes damos as boas vindas aqui para 

testemunhar a instalação das oficiais (e coral do Bethel) n.º ______ da (cidade) 

________(Estado, Província ou País), da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Elas 

foram eleitas ou nomeadas para servirem na gestão Administrativa que se inicia. Antes 

de instala-las em seus cargos, nós rogaremos as bênçãos de nosso Pai Celestial. Capelã 

você se dirigirá ao Altar. Três golpes de malhete (***). A Capelã Instaladora levanta-se, 

vai ao Altar como no Ritual. Abre a Bíblia, se não estiver aberta. 

 

CAPELÃ INSTALADORA:  

 

O misericordioso e amado Pai, nós nos dirigimos a Ti, em nossa fé, certas de que 

ouvirás e responderás a nossa prece. Estejas bem próximo a nós nesta hora e deixe que 

suas bênçãos se derramem sobre nós enquanto nós humildemente procuramos fazer a 

sua vontade. Conceda àquelas que serão investidas com autoridade, o espírito do amor e 

da caridade. Ajude-as a enxergar claramente o poder e a influência de uma vida bela e 

feminina. Que possa a união e a harmonia prevalecer e enquanto elas lutam pelos mais 

altos ideais de vida, que possam tornar-se mais graciosas e amáveis, mais fiéis e 

pacientes dia à dia, e completem a Tua fundação de uma vida útil e perfeita. Nós lhe 

pedimos em Teu nome. Amém. (todos os membros das Filhas de Jó repetem, Amém. A 

Capelã Instaladora retorna a seu posto como no Ritual. Um golpe de malhete, (*)). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Secretária Instaladora (levanta-se). Você lerá os nomes das Oficiais do Bethel 

eleitas ou nomeadas, que servirão a este Bethel pela gestão que se inicia. (Conforme 

seus nomes forem lidos, elas se levantarão. As Oficiais inclinam levemente a cabeça.) 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guia e Dirigente de cerimônia instaladoras (levantam-se), vocês apresentarão as 

Oficiais do Bethel (e Coral do Bethel) para o Juramento. A Guia e a Dirigente de 

Cerimônias Instaladoras vão ao Altar para o Juramento descendo pela Linha do 

Ocidente do Altar, seguindo norte e sul para as Linhas de Marcha do Norte e do Sul, 

viram e marcham ocidente para a Linha do Altar, viram norte e sul para o ocidente do 

Altar um passo ao sul para a Dirigente Instaladora e um passo sul para o Altar para a 

Guia Instaladora. Elas ficam de frente uma para a outra. (Diagrama 18). 

Se uma formação especial for usada para o Juramento, a Guia e a Dirigente 

Instaladoras ficam de pé próximas aos postos da Capelã e da Tesoureira.  

O Coral ficam de pé em frente aos seus lugares e repetem o Juramento com as 

Oficiais do Bethel. 

 

GUIA INSTALADORA:  

 

Oficial Instaladora Todas estão prontas. A Oficial Instaladora pode dar o 

Juramento do oriente do Altar ou no Altar. Se um formação especial é usada, o 

Juramento será feito do Altar. Se a oficial Instaladora vai até o Altar, ela levará o 

malhete com ela. Ela poderá colocar o malhete sobre o coração para o Juramento. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Vocês colocarão a sua mão direita sobre o coração e farão esta promessa. 

Vocês prometem que nenhuma reunião do Bethel será aberta sem a presença de um 

membro do Conselho Guardião? (Resposta: Sim, eu prometo). 

Que vocês seguirão a orientação do Conselho Guardião em todos os assuntos 

concernentes ao trabalho e bem estar do Bethel? (Resposta: Sim, eu prometo).  

Vocês assumirão o seguinte compromisso:  

Na presença de Deus e destas testemunhas, / eu prometo obedecer às Leis / da 

Ordem Internacional das Filhas de Jó / que me aconselharei com os Guardiãos do meu 

Bethel que serei cortês e obediente para com eles / que serei fiel / aos deveres do meu 

cargo / como prescrito no Ritual / que me empenharei / para viver de acordo / com seus 

ensinamentos / na esperança de que eu possa ser digna / de ser uma das mais justas da 

terra / que me esforçarei / para ser sempre fiel a esta promessa / e se eu violar este 

compromisso / concordo em deixar meu posto / a pedido / ou por declaração / da 

Guardiã do Bethel. 

Se a Oficial Instaladora está no Altar, ela retorna para o Oriente. (Diagrama 19). 

Um golpe de malhete (*). A Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras prosseguem 

do Ocidente para a Linha do Altar, voltam norte e sul para o Posto de Espera. 

(Diagrama 19). Ver páginas 26-31 ou 32-38. 

 

 

HONORÁVEL RAINHA INSTALADA PRIMEIRO 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS OFICIAIS A 

SEREM INSTALADAS:  

 

1ª OPÇÃO:  

 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras deixam o Posto de Espera e 
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prosseguem do ocidente às linhas de Marcha do Norte e do Sul para Oficiais a serem 

instaladas. A Guia e a Dirigente de Cerimônias ficam de pé nas suas respectivas linhas 

de marchas e acenam para as oficiais segui-las. (Diagrama 20). 

A Guia segue ocidente na Linha de Marcha do Sul para a Linha do Altar, norte para 

um ponto entre o Altar e o posto da Capelã, então do ocidente para o lado ocidente do 

Altar e sul da própria posição. A Guia Instaladora está do lado de fora da Dirigente de 

Cerimônias Instaladoras. 

Ao mesmo tempo, Dirigente de Cerimônias Instaladoras prossegue ocidente à 

Linha de Marcha do Norte para a Linha do Altar, sul para um ponto entre o Altar e o 

posto da Tesoureira, então ocidente para ocidente do Altar e norte da sua própria 

posição. Dirigente de Cerimônias Instaladoras está do lado de dentro da Guia 

Instaladora. (Diagrama 21). 

Quando em posição, todas fitam o Altar. Guia e Dirigente Instaladoras dão dois 

passos atrás e esperam pelas instruções da Oficial Instaladora para escoltar as Oficiais 

aos seus respectivos lugares. Elas então dão dois passos para ficarem na linha das 

Oficiais e acenam para que elas as sigam. (Diagrama 22). 

 

2ª OPÇÃO:  
 

(Para ser usada somente quando a sala do Bethel é pequena e está muito cheia para 

seguir marchando em volta do Altar dignamente e ordenadamente). As Oficiais se 

levantam assim que a Oficial instaladora chama seus nomes e postos ou assim que a 

Guia e Dirigente de Cerimônias são instruídas, para apresentá-las ao Altar. Após 

levantarem-se, as Oficiais esperam até a Guia e a Dirigente de Cerimônias estarem na 

linha com suas cadeiras, então acenam e seguem diretamente o ocidente para o Ocidente 

do Altar. A Guia e a Dirigente de Cerimônias acenam, voltam-se para a Linha do 

Ocidente do Altar, voltam Norte e Sul até ficar entre os postos da Capelã (Dirigente de 

Cerimônias Instaladoras) ou Tesoureira (Guia Instaladora) então voltam ocidente para 

tomar a posição dois passos atrás das Oficiais a serem instaladas. Qualquer outro 

trabalho de solo é como estabelecido. 

As Oficiais eleitas são apresentadas nos seus postos seguindo sua instalação. Os 

nomes das Oficiais indicadas são anunciados pela Oficial Instaladora antes da 

instalação. 

O Coral do Bethel é instalado nos seus lugares. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês conduzirão a Honorável Rainha 

ao Altar, para que se ajoelhe e coloque suas mãos sobre a Bíblia Sagrada aberta. 

A Dirigente de Cerimônias Instaladora reverentemente, vira a Bíblia Sagrada em 

direção à Honorável Rainha. Se já estiver voltada para a Honorável Rainha, antes de 

deixar o Altar que a H. Rainha for instalada deverá colocar a Bíblia na posição. 

Antes de ajoelhar, a H. Rainha entrega as flores ou objetos portados para a Guia 

Instaladora. A Guia Instaladora ou a Dirigente de Cerimônias Instaladora ajudam a 

Honorável Rainha a se ajoelhar. A Honorável Rainha coloca suas mãos sobre a Bíblia. 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias dão dois passos para trás. 

A Oficial Instaladora desce os degraus e se posiciona a um passo do Oriente e ao 

centro do Altar, onde permanece para instalar a Honorável Rainha. Ela deverá carregar 

o malhete consigo e colocá-lo sobre o coração para o juramento. 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

Honorável Rainha, você repetirá depois de mim: Serei fiel às Leis da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó / Respeitarei os Conselhos Guardiões / do Supremo, do 

Grande, e de meu Bethel / e me empenharei / para ser digna / de meu cargo / Assim 

Deus me ajude. A jovem eleita para o cargo de honorável Rainha deverá ser generosa de 

caráter, gentil, tolerante e possuidora de habilidade de liderar de maneira justa e 

verdadeira. Suas palavras deverão ser agradáveis e inspiradoras. Seu gosto por 

literatura, artes e ciências deverão guiar os pensamentos do próximo em direção das 

mais altas e puras realizações da vida. Prestar atenção polida e cortês aos conselhos dos 

pais e guardiões e a consideração para com a felicidade alheia marcarão tão fortemente 

sua vida, que a beleza de sua feminilidade juvenil será observada por todos aqueles com 

quem você se relacionar, e a prece de todos aqueles que a amam será “que o Pai 

Celestial a Guie e a dirija em seu serviço de amor”. (Honorável Rainha tira as mãos da 

Bíblia. A Oficial Instaladora marcha em volta do Altar, entrega o malhete à Dirigente de 

Cerimônias, posiciona-se atrás da Honorável Rainha). (Diagrama 33) e esta amarra as 

cordas da capa. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

 Este manto de Púrpura Real é um emblema de seu alto posto e simboliza o amor 

dos membros que a escolheram como Honorável Rainha. Depois que a capa estiver 

amarrada, a Oficial Instaladora remova coroa e a coloca sobre a cabeça da Honorável 

Rainha. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

Eu agora, pouso sobre sua cabeça esta coroa, um emblema de liderança e um 

símbolo de seu alto posto. Que você possa sempre usá-la com dignidade, graça e 

humildade. Após a palavra HUMILDADE, a Oficial Instaladora se posiciona entre 

posto da Capelã e o Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Honorável Rainha, faça com que a sabedoria e a compreensão coroem seus 

julgamentos, e que a beleza e a glória de seu reinado seja tão ilustre quanto o resplendor 

de seu manto real. Empenhe-se sempre para usar vestes com dignidade real enquanto for 

Honorável Rainha desta bela Ordem. 

Um solo ou uma seleção apropriada poderá ser tocada enquanto a Honorável 

Rainha estiver no Altar,. Ou quando estiver na Linha do Altar, antes de prosseguir para 

o Oriente, ou quando estiver no Oriente, após a Oficial Instaladora entregar-lhe o 

Estatuto. A Oficial Instaladora permanecerá de pé, e auxilia a Honorável Rainha a se 

levantar. A guia Instaladora retorna à Honorável Rainha seus pertences. A Dirigente de 

Cerimônias Instaladora retorna o malhete à Oficial Instaladora. A Oficial Instaladora 

escolta a Honorável Rainha à parte Norte do Altar e a conduz ao Oriente. Se a 

Honorável Rainha possuir uma outra escolta aprovada para o Oriente, a Oficial 

Instaladora as precederá para o Oriente. 

A Dirigente de Cerimônias retorna a Bíblia à sua posição original. A Guia 

Instaladora e a Dirigente de Cerimônias Instaladora retornam aos postos de espera. 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

(Três golpes de malhete (***). É com prazer que lhes apresento______ (nome), que 

acaba de ser instalada como Honorável Rainha para a Gestão que se inicia, 

(APLAUSOS). 

Eu agora lhe apresento o malhete, um emblema de sua autoridade, sabendo que em 

suas, mãos, ele será usado com sabedoria e bondade. 

Oficial Instaladora entrega o malhete à Honorável Rainha, que solicita ao Bethel 

que se sente com um golpe de malhete (!). Honorável Rainha e Oficial Instaladora 

permanecem de pé. A Honorável Rainha retorna o malhete à Oficial Instaladora. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

 Eu agora lhe presenteio com uma cópia do Estatuto Interno de nosso Bethel, da 

Constituição e do Estatuto da Ordem Internacional das Filhas de Jó, e uma cópia do 

Manual de Regras e Regulamentos do Grande Conselho Guardião (se em uma Grande 

Jurisdição). Elas são suas para que as estude na gestão que se inicia. Eles definem seus 

deveres e responsabilidades. Também estabelecem os direitos e privilégios de todos os 

membros da Ordem. Examine-os cuidadosamente para que suas tarefas sejam bem 

realizadas e os direitos e deveres de seus membros sejam preservados. Honorável 

Rainha se senta. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês apresentarão a 1ª e 2ª 

Princesas do Altar. A 2ª Princesa segue a Guia e a 1ª Princesa a Dirigente de 

Cerimônias. Quando em posição no ocidente do Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filhas Princesas, vocês foram eleitas para auxiliarem a Honorável Rainha em tudo 

aquilo que ela possa requerer de ambas. Deverão conduzir-se em todos os momentos, 

com tranqüilidade e dignidade próprias de seus altos postos. Sejam graciosas em seus 

comportamentos, corteses e gentis, expressando, através de suas vidas diárias, os 

princípios da religião, virtude e honra. 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês conduzirão as Princesas ao 

Oriente, para que sejam investidas com as honras de seus postos. Guia Instaladora 

oferece seu braço esquerdo à Segunda Princesa e seguem lado a lado, pela parte sul do 

Altar, passando entre a Tesoureira e o Altar; a Dirigente de cerimônias Instaladora 

oferece seu braço direito à Primeira Princesa e seguem, lado a lado em volta da parte 

Norte do Altar, passando entre a Capelã e o Altar. Todas seguem para o Oriente. 

(Diagrama 31) As Princesas se ajoelham em frente aos degraus do Oriente. A Guia e a 

Dirigente de Cerimônias Instaladoras, seguram os objetos portados pelas Princesas e 

voltam para se alinharem com os pedestais. As 1ª e 2ª Zeladoras investem as Princesas 

com suas capas e com suas coroas. (Diagrama 32). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Filhas Princesas, empenham-se para que a beleza de caráter brilhe mais 

intensamente que esplendor de suas vestes. As Zeladoras auxiliam as Princesas a se 
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levantarem. A Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras entregam os objetos às 

Princesas e retornam a seus postos. As princesas sobem os degraus e se voltam para o 

Ocidente. A Oficial Instaladora dá três golpes de malhete (***). 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

É com prazer que lhes apresento ________ (nome), que acaba de ser instalada 

como Primeira Princesa e ____________(nome) que acaba de ser instalada como 

Segunda Princesa para a Gestão Administrativa que se inicia. (APLAUSOS).Um golpe 

de malhete (*). 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês apresentarão a Guia e 

Dirigente de Cerimônias ao Altar. A Guia segue a Guia Instaladora e a Dirigente de 

Cerimônias segue a Dirigente de Cerimônias Instaladora. Quando em posição no Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filha Guia, seu dever é guiar as Peregrinas em sua jornada através de diversas 

épocas. Familiarize-se com os ensinamentos desta Ordem, para que possa estar apta a 

guiar o próximo e dirigir seus passos no caminho da Paz, Verdade e Honestidade na 

vida. 

Filha Dirigente de Cerimônias, seu dever é cuidar e apresentar o Pavilhão Nacional, 

verificar a preparação adequada de nossas Cerimônias e ajudar a Guia a conduzir as 

Peregrinas. 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês conduzirão estas Oficiais a seus 

postos. 

A Guia segue a Guia Instaladora do sul do Altar para a Linha do Altar, sul para a 

Linha de Marcha do Sul, e Ocidente para a Linha do Ocidente e para o posto da Guia. 

Ao mesmo tempo, a Dirigente de Cerimônias segue a Dirigente de Cerimônias 

Instaladora, do lado norte do Altar, para a Linha norte do Altar, ocidente para a Linha 

Ocidente e para o posto da Dirigente de Cerimônias. (Diagrama 30). 

A Guia e a Dirigente de Cerimônias passo a passo a Linha do Ocidente e voltam ao 

Posto de Espera. 

A Guia e a Dirigente assumem os postos e permanecem de pé. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Eu tenho o prazer de lhes apresentar ____________ (nome) que foi instalada 

como Guia e ___________ (nome), que foi instalada como Dirigente de Cerimônias 

para a gestão que se inicia. (APLAUSOS). Quando a Guia e Dirigente de Cerimônias 

alcançam seu Posto de Espera, a Guia Instaladora acena para as Oficiais se sentarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

 ________________ (nome), Secretária; __________ (nome) Tesoureira, Guia e 

Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês apresentarão a Secretária e a Tesoureira ao 

Altar. A Secretária e Tesoureira seguem a Guia Instaladora. Quando em posição no 

Ocidente do Altar. 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filha Secretária, é seu dever tomar nota de todas as ações do Bethel de forma 

apropriada, receber todo o dinheiro pertencente ao Bethel, repassá-lo a Tesoureira do 

Bethel, mediante recibo. 

Filha Tesoureira, seu dever é receber da Secretária, todas as importância 

pertencentes ao Bethel, manter a contabilidade apurada das mesmas e repassá-las a 

Tesoureira Guardiã. 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês escoltarão estas Oficiais a seus 

postos. A Guia Instaladora seguida pela Secretária e Tesoureira o lado sul do Altar. A 

Tesoureira assume imediatamente seu posto e permanece de pé. A Guia Instaladora e a 

Secretária prosseguem para a Linha do Oriente, a Secretária assume o posto dela assim 

que chega e permanece de pé, a Guia Instaladora continua sul para Linha de Marcha do 

Sul, e oriente para o Posto de Espera. A Dirigente de Cerimônias Instaladoras deixa o 

lado norte do Altar e vai diretamente para o Posto de Espera. (Diagrama 27). A Guia 

Instaladora acena para as Oficiais se sentarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Capelã, Musicista, Bibliotecária, ________(nome)________(nome) e 

__________(nome) Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras vocês apresentarão a 

Capelã, a Musicista e a Bibliotecária ao Altar. As Oficiais seguem a Dirigente de 

Cerimônias. Quando em posição no ocidente do Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filha Capelã, você liderará as devoções do Bethel e dará o Juramento de segredo 

para os adultos. Possa você também liderar na reverência às coisas sagradas, as luzes do 

farol que ilumina a vida. 

Filha Musicista, seu dever é presidir diante do instrumento durante a parte musical 

das nossas cerimônias. Possa a harmonia de sua música soar tão verdadeira que a 

discórdia não entre aqui. 

Filha Bibliotecária, seu dever é encorajar o gosto pelas artes e ciências, fornecendo 

um relatório de objetivo educacional. Deixe que sua vida seja um livro aberto cujas 

páginas sejam repletas de conhecimento e verdade. 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras vocês escoltarão essas Oficiais a seus 

postos. A Guia Instaladora deixa o lado sul do Altar e vai diretamente para o posto de 

Espera. A Dirigente de Cerimônias, seguida pelas Oficiais, deixa o Altar pelo lado 

norte, prossegue para a Linha do Oriente, norte para a Linha de Marcha do Norte e 

ocidente para o Posto de espera. As Oficiais assumem seus postos assim que chegam e 

permanecem de pé. (Diagrama 26). A guia Instaladora acena para as Oficiais se 

sentarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

 __________________(nome), 1ª Zeladora_________(nome), 2ª Zeladora. Guia 

e Dirigente de cerimônias Instaladoras vocês apresentarão as Zeladoras ao Altar. A 2ª 

Zeladora segue a Guia e a 1
a
 Zeladora segue  a Dirigente de Cerimônias Instaladora. 

Quando em posição no Altar. 
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OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filhas Zeladoras, vocês são as zeladoras da Pomba e da Urna de Incenso, emblemas 

de nossa Ordem. Que suas vidas sempre simbolizem a pureza e a prece que esses 

emblemas representam. 

A Guia e Dirigente de Cerimônias vocês escoltarão as Oficiais a seus postos, a Guia 

Instaladora seguida pela 2ª Zeladora, deixa o lado sul do Altar. A Dirigente de 

Cerimônias seguida pela 1ª Zeladora, deixa o lado norte do Altar. Elas seguem a Linha 

do Oriente, viram ao norte e sul para a Linha de Marcha do Norte e do Sul, ocidente 

para seus Postos de Espera. As Oficiais assumem seus postos assim que chegam e 

permanecem de pé. (Diagrama 25). A Guia Instaladora acena para as Oficiais se 

sentarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

_________________ (nome), Guarda Interna e __________ (nome), Guarda Externa. 

Guia e Dirigente de Cerimônia Instaladora, vocês apresentarão a Guarda Externa e 

Guarda Interna ao Altar. A Guarda Interna segue a Guia e a Guarda Externa a Dirigente 

de Cerimônias. Quando em posição no ocidente do Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Filhas Guardas, cuidem atenciosamente das portas de nosso Bethel e estejam 

alertas, guardando contra o pecado, o qual está sempre forçando sua entrada em 

corações e mentes puras. 

Guia e Dirigente Instaladoras, vocês escoltarão estas Oficiais a seus postos. A Guia 

seguida pela Guarda Interna, deixa o lado sul do Altar, para a linha do altar, e sul para a 

Linha de marcha Sul, ocidente para a Linha do Ocidente e para o posto da Guarda 

Interna. A Dirigente de Cerimônias seguida pela Guarda Externa, deixa o lado norte do 

Altar para a Linha do Altar, norte para a Linha de Marcha do Norte, ocidente para a 

Linha do Ocidente, e para o Posto da Guarda Externa o qual é na porta de dentro da Sala 

de Preparação caso seja uma instalação aberta. (Diagrama 23). A Guia Instaladora e a 

Dirigente de Cerimônias Instaladora retornam ao Posto de Espera. (Diagrama 24). A 

Guia Instaladora acena para as Oficiais se sentarem. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

 ________1ª, ________2ª, ________3ª, ________4ª_________, 5ª______________ 

Mensageiras. 

Guia e Dirigente de Cerimônias Instaladoras, vocês apresentarão estas Oficiais ao 

Altar. A 1ª, 2ª e 5ª Mensageiras seguem a Guia Instaladora. A 3ª e 4ª Mensageiras 

seguem a Dirigente de Cerimônias Instaladora. Quando em posição no ocidente do 

Altar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

Filhas Mensageiras, a vocês foi dado o privilégio de ensinar às Peregrinas a estória 

da vida de Jó, seus prazeres, suas provações e tentações, seu triunfo final e paz. E 

devido portanto, que sua interpretações sejam determinadas e sinceras e que suas 
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próprias vidas sejam um exemplo de paciência e fé e que suas recompensas sejam as 

mais altas realizações na vida. 

Guia e Dirigente Instaladoras, vocês escoltarão estas Oficiais a seus postos. A Guia 

Instaladora seguida pela Primeira, Segunda e Quinta Mensageiras, deixa o lado sul do 

Altar para a Linha de Altar, sul para a Linha de marcha do Sul, prossegue em volta do 

lado de fora dos postos das Mensageiras, e entra no semicírculo entre os postos da 

Segunda e Quinta Mensageiras. A Dirigente de Cerimônias seguida pelas Terceira e 

Quarta Mensageiras, deixa o lado norte do Altar para a Linha do Altar, norte para Linha 

de Marcha do Norte, prossegue pelo lado de fora dos postos das Mensageiras, e entra no 

semicírculo entre os postos da Quarta e Quinta Mensageiras. As Mensageiras assumem 

seus postos enquanto a Guia e a Dirigente de Cerimônias Instaladoras prosseguem 

através do semicírculo para a Linha Altar. As Mensageiras permanecem de pé. 

(Diagrama 28 e 29). Quando a Guia e a Dirigente de Cerimônias alcançam seus Postos 

de Espera,  Guia Instaladora acena para as Oficiais se sentarem. 

O Coral do Bethel é instalado nas suas posições. 

 

OFICIAL INSTALADORA: 

 

É com grande prazer que lhes apresento o Coral do Bethel. (o Coral se 

levanta).Filhas do Coral do Bethel, sua parte nas Cerimônias do Bethel são tão 

importantes quanto a das outras Oficiais. A arte da música é um dos mais altos dons. 

Deixem seus corações se encherem com amor e alegria, que a melodia de suas músicas 

ecoem nos corações e vidas das Filhas desse Bethel e todos aqueles que entrarem neste 

lugar sagrado, nosso Bethel. A Oficial Instaladora acena para o Coral do Bethel se 

sentar. 

 

OFICIAL INSTALADORA:  

 

Secretária Instaladora (levanta-se) você realizará a Proclamação. A Secretária 

Instaladora se levanta para fazer a Proclamação. 

 

SECRETÁRIA INSTALADORA: 

 

 Por determinação da Oficial Instaladora e do Supremo Conselho Guardião eu 

proclamo as Oficiais e o Coral Bethel n.º ________, _________ (Cidade) 

________(Estado , Província ou País), da Ordem Internacional das Filhas de Jó, 

legalmente instalados para a realização de seus trabalhos, sob as Leis da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó e do Supremo (ou Grande) Conselho Guardião. Um golpe 

de malhete(*). 

 

PROSSEGUIMENTO DA INSTALAÇÃO DAS OFICIAIS 

 

OFICIAL INSTALADORA:  
 

As Oficiais Instaladoras podem se retirar. 

As oficiais Instaladoras se retiram com exceção da Secretária Instaladora que 

completará a Ata para o Livro da Secretária do Bethel e a Capelã se ela for fazer a Prece 

de Encerramento. A Musicista Instaladora pode permanecer no instrumento. A 

Secretária Instaladora e a Capelã Instaladora passam para alinha lateral antes que as 

Oficiais do Bethel se retirem. 
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A Oficial Instaladora apresenta o malhete para a Honorável Rainha com 

observações apropriadas. A Honorável Rainha assume o posto dela. 

Escolta e apresentações, conforme o Ritual, pode ser feita neste momento caso não 

tenha sido feita na Leitura da Dispensa Especial.  

 

APRESENTAÇÕES: 

 

Broche de Honorável Rainha para Honorável Rainha que se retira. 

Jóia e Certificado de Past Honorável Rainha. 

Troca de Broches da Linha Oficial (opcional) 

Apresentação de Honra/Prêmios do Bethel (opcional) 

Apresentação do malhete da Honorável Rainha (opcional) 

Todos os presentes serão colocados na mesa de presente na área de recepção ou em 

outro local apropriado. 

 

APRESENTAÇÃO DOS PAIS E FAMÍLIA DA NOVA HONORÁVEL RAINHA: 

 

Sempre os familiares próximos são apresentados se aprovado pelos membros 

Executivos do CGB. 

Os pais da nova Linha de Oficiais são apresentados das linhas laterais se aprovado 

pelos membros Executivos do CGB. Os membros da família são apresentados apenas 

uma vez. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Somente aqueles chamados pela Honorável Rainha. 

 

ANÚNCIOS: 

 

ENCERRAMENTO: 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

Capelã, você comparecerá ao Altar. Três golpes de malhete (***). Isto é opcional a 

Capelã instalada recentemente ou a Capelã Instaladora fizer a prece de encerramento. 

 

CAPELÃ:  

 

Nosso Pai que está no Céu, nós o agradecemos pela Ordem Internacional das Filhas 

de Jó. Que nós possamos ser sempre “As Mais justas de toda a terra”. Dê a estas 

Oficiais que foram investidas com autoridade, o apreço e a sabedoria condizentes com 

seus cargos, de forma que sejam sempre fiéis à nossa Ordem. Abençoe nosso Bethel, 

nossas Filhas e nossos líderes. Nós lhe pedimos em teu santo Nome. Amém.  

Todas as Filhas respondem amém. A Capelã se levanta e reverentemente fecha a 

Bíblia como no Ritual e retorna a seu posto. 

Um golpe de malhete (!) se a Bíblia for assinada. 

 

ASSINATURA DA BÍBLIA: 

 

A Honorável Rainha ou a Honorável Rainha que sai do cargo e segue para o Altar e 

assina a Bíblia. 

Se a Bíblia não for assinada então procede da seguinte forma: 
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HONORÁVEL RAINHA:  
 

Dirigente de Cerimônias, você retirará o Emblema Nacional. Três golpes de 

malhete (***). A retirada da Bandeira pode ser omitida quando este não é o costume do 

País. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

Todos os presentes permanecerão sentados até que as Oficiais (e o Coral do Bethel) 

tenham se retirado. 

Dois golpes de malhete (**) para chamar as Oficiais se ela estiverem sentadas para 

a assinatura da Bíblia. 

Música de Marcha para as Zeladoras retirarem as cadeiras do semicírculo. A 

Marcha de retirada é a mesma conforme o Ritual, usar uma das Formações de 

Encerramento. 

A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado retornam para o Oriente durante o 

Encerramento como no Ritual. A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado podem 

convidar os pais da nova Honorável Rainha para a linha do Oriente para a formação de 

encerramento, depois que as Oficiais deixarem  Oriente. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  
 

Isto conclui nossa Cerimônia. A Guardiã do Bethel acena para as Oficiais, elas 

respondem com um aceno e a Guardiã do Bethel dá um golpe de malhete (*). As 

Oficiais completam a Marcha de Retirada. 

Se aprovado pelos membros Executivos do CGB, outras Cerimônias apropriadas 

podem ser executadas em seguida a Formação de Encerramento. 

 

CERIMÔNIA DE MAIORIDADE 

 

A Cerimônia de maioridade poderá ser realizada: 

 

1: Em uma reunião regular do Bethel em lugar de uma Iniciação. Neste caso, 

somente pessoas que possam participar de uma reunião do Bethel podem assistir. 

2: Em uma reunião aberta, sem abertura ritualística. A reunião é aberta pela 

Guardiã do Bethel e Guardião Associado. Entram em seguida marchando as Oficiais e o 

Coral do Bethel. A Honorável Rainha prossegue com a reunião, fazendo a apresentação 

da Bandeira do Bethel e em seguida a Bandeira do Brasil, como de costume. Em 

seguida se realiza a Cerimônia de Maioridade. 

 

PREPARAÇÃO: 

 

1: A H. R. .: e a Diretora de Música devem escolher músicas apropriadas para a 

cerimônia. 

2: Flores devem ser colocadas no Oriente. Uma flor para cada membro que esteja 

recebendo o Grau de Maioridade . Flores de cor roxa ficam com a Primeira Princesa e 

as brancas com a Segunda Princesa. . Diplomas de Maioridade ficam com a Honorável 

Rainha. 
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INSTRUÇÕES: 

 

1: A Guarda Externa nas sessões abertas se coloca dentro da sala do Bethel, perto 

da porta. 

2: Em uma reunião fechada, as candidatas que irão receber o Grau de Maioridade, 

podem ficar sentadas na sala do Bethel ou podem aguardar na sala preparatória até 

serem chamadas. 

3: Em sessão aberta as candidatas ao Grau de Maioridade, permanecem na sala do 

Bethel até serem conduzidas para a Cerimônia. 

(Início da Cerimônia de Maioridade – Leitura de dispensas especiais) 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Secretária, peço ler as dispensas especiais. 

 

SECRETÁRIA:  

 

( Levanta-se, faz a leitura, se houver, e senta-se). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Membros, parentes e amigos visitante do Bethel nº  ______ da Cidade de 

________________, nos estamos reunidos hoje, para rogar a Deus, que conceda 

felicidade e sucesso, para as Filhas de Jó, que atingiram a Maioridade, por terem 

completado 20 anos de idade, (ou terem se casado), e que são membros regulares e 

ativos do nosso Bethel. GUIA E DIRENTE DE CERIMÔNIAS: Peço que se retirem e 

voltem acompanhando as Filhas que irão receber o Grau de Maioridade. ( A Guia e a 

Dirigente de Cerimônias se retiram e colocam as candidatas em fila , de acordo com a 

altura de cada uma, as menores na frente. A Guia se coloca na frente e a Dirigente de 

Cerimônias no final da fila. Entram pela linha do norte e se colocam na linha do 

Ocidente de onde seguem para a linha de marcha do Sul, que percorrem em direção ao 

Oriente, onde seguem parando em frente ao posto da H. R., voltadas para ela. Se 

existirem mais de 8 (oito) candidatas, formar duas ou mais filas.) (Diagrama 42). 

 

GUIA:  
 

Tenho o prazer de lhe apresentar, (cita o nome das candidatas) que estão em 

condições de receber o Grau de Maioridade. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Eu lhes dou as boas vindas, pois vocês foram sempre muito atuantes em nossa 

Ordem, cuja Pedra Angular é a Verdade e cujo ápice é o amor. Vocês acabam de atingir 

uma importante etapa em sua jornada através da vida. 

Esta Cerimônia foi preparada para lhes conferir o Grau de Maioridade como 

presente de despedida e prova de nossa amizade. Esperamos que quando vocês 

seguirem adiante em suas vidas, assumindo diversas obrigações, vocês possam ser 

guiadas pelos ensinamentos que receberam durante a permanência entre as Filhas de Jó. 

Diante do Altar, vocês prestaram um solene juramento e receberam a primeira lição de 
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nossa bonita Ordem. Vocês serão novamente conduzidas ao Altar, para receberem 

nossas bênçãos finais. Depois, as Oficiais do Bethel irão lhes oferecer presentes que 

deverão ficar para sempre em suas memórias. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Guia e Dirigente de cerimônias conduza as candidatas ao Ocidente do Altar , ( a 

Guia passa entre o Altar e o Posto da Capelã). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 
 

Filhas preparem nossas irmãs enquanto isto cantemos juntas _________ (neste 

ponto é retirado o robe dos membros de maioridade que devem estar prevenidos com 

roupas adequadas por baixo do robe). 

(O Coral canta “Ele nos conduz”, enquanto as candidatas seguem da linha do 

Oriente para o Ocidente do Altar. A Guia vira para a esquerda, marcha para a linha de 

marcha do Norte e volta a esquerda, segue pela linha de marcha no Norte, até a linha do 

Altar, no posto entre o da Capelã e o Altar, marcha até a linha do Ocidente do Altar e 

pára olhando para o Oriente. As candidatas se ajoelham. (Diagrama 43). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Capelã, peço que se dirija ao Altar (!!!). 

 

CAPELÃ: 

 

(Abre a Bíblia, caso não esteja aberta) Nosso Pai Celestial, rogamos sua benção e 

proteção sobre o nosso Bethel e todos os que se encontram reunidos. De um modo 

especial, rogamos que conceda também sabedoria e sucesso, e que ilumine, guarde e 

proteja nossas amadas irmãs que irão deixar nosso meio, para entrarem em uma nova 

fase de suas vidas. Ajude-as, Pai Celestial, para que elas possam viver praticando em 

suas vidas diária as lições que aprenderam em nossa companhia, participando conosco 

das atividades de nosso Bethel. Abençoa, Pai Celestial, nossos Pais a quem tanto 

devemos, nossos familiares e amigos, e nos conceda a força necessária para continuar o 

nosso bom trabalho, a fim de que possamos crescer e prosperar no caminho do bem. 

Amém. (!). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Guia e Dirigente de Cerimônias, posicione as candidatas no lado do Oriente do 

Altar de frente para as Mensageiras. (As Mensageiras usarão o mesmo sistema de 

Iniciação). Capelã retorna a seu posto.(!) (Diagrama 44). 

 

GUIA:  

 

1ª Mensageira, você tem um presente para oferecer a estas nossas irmãs? 
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1ª MENSAGEIRA:  

 

O presente que tenho para lhes oferecer, tem um preço inestimável e somente o 

tempo pode aumentar o seu valor. Isto é o presente da AMIZADE. Para fazer novos 

amigos, nós devemos possuir virtudes que outras pessoas admirem, e a qualidade de 

nossos amigos será medida pelo nível de nosso próprio caráter. Quanto mais altos forem 

os nossos ideais, mais excelentes serão as virtudes de nossos amigo. Possa a AMIZADE 

contribuir para vossa felicidade e possa vocês caminharem através dos anos, confortadas 

e abençoadas por um grande número de verdadeiros amigos. (Entrega um flor a cada 

uma das candidatas, ou coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA:  
 

2ª Mensageira, você tem uma palavra para oferecer a estas nossas irmãs? 

 

2ª MENSAGEIRA:  

 

A palavra que tenho para lhes oferecer é HONRA. O caráter não se constrói em um 

dia. Suas fundações são colocadas desde os primeiros anos de nossas vidas. Seu 

principal elemento é a HONRA. Possam vocês terem sempre este fino sentimento da 

HONRA, que exige justiça para todos e ofensas para ninguém.(Entrega uma flor a cada 

uma das candidatas, ou coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA: 

 

3 Mensageira, você tem um presente para oferecer a estas nossas irmãs? 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

O presente que tenho para lhes oferecer é a VERDADE. Isto é um atributo que 

todos devem buscar. Ela representa o padrão pelo qual o caráter é medido. Sem esta 

virtude, não existe confiança na amizade ou segurança no cumprimento das promessas e 

juramentos. E, nosso Bethel temos aprendido muitas verdades que nos ajudarão a bem 

conduzir nossas vidas, iluminando nossos caminhos. (entrega uma flor a cada uma das 

candidatas, ou coloca nos vasos em cima do altar). 

 

GUIA:  

 

4ª Mensageira, peço que transmita sua mensagem às nossas irmãs? 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

Minha mensagem para vocês é de grande importância e enriquece nossas vidas. Ela 

é o espírito de CARIDADE. O mais perfeito presente é dar de si em benefício do 

próximo e doar seu coração e sua bondade a cada Ser Humano. A CARIDADE, 

constante em nossos corações amenizará e dará paz a todos os atos de nossas vidas. 

Possam vocês serem sempre abençoadas com o coração compreensivo repleto com o 

verdadeiro espírito da CARIDADE. (entrega uma flor a cada uma das candidatas, ou 

coloca nos vasos em cima do altar). 
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GUIA:  

 

5ª Mensageira, qual é o seu presente de ADEUS para estas nossas irmãs? 

 

5ª MENSAGEIRA:  

 

Apesar de todos os presentes que lhes foram oferecidos, vocês não seriam felizes 

sem o presente que tenho para lhes oferecer. Eu darei a vocês o presente do AMOR. O 

AMOR é uma exigência de cada coração Humano. Nós aprendemos que o AMOR é a 

principal melodia da Humanidade. Através das dúvidas e do desespero, através das 

desilusões e das incertezas da vida, nós chegamos finalmente a conclusão de que DEUS 

É AMOR. Eu desejo a vocês muito AMOR. Possa o AMOR enriquecer vossas vidas 

ampliando vossa visão, até que qualquer pessoa que as venham conhecer se sintam 

felizes e abençoadas por as terem conhecido. (entrega uma flor a cada uma das 

candidatas, ou coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Guia, peço que posicione nossa irmãs na linha do Oriente de frente para H.R. 

(Diagrama 45). 

 

GUIA:  
 

Secretária, o que tens a dizer? 

 

SECRETÁRIA:  
 

De acordo com as minhas anotações, todas vocês tem ótimo conceito em nosso 

Bethel, mostrando que tem estado em dia com suas obrigações e permanecido sempre 

fiéis aos vossos juramentos durante todo o tempo de permanência entre nós, e por isto 

tenho o prazer de colocar vossos nomes em nossa lista de MAIORIDADE. (entrega 

uma flor a cada uma das candidatas, ou coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA:  
 

Bibliotecária podemos ouvir de sua parte uma palavra de ADEUS? 

 

BIBLIOTECÁRIA:  
 

Sobre o nosso Altar encontra-se o Livro dos livros. Dentro de suas páginas, vocês 

encontrarão o caminho para a vida eterna. Façam dele vosso constante guia em todos os 

momentos, para que vocês possam ser sempre autênticas FILHAS DE JÓ, “AS MAIS 

JUSTAS EM TODA A TERRA”. (entrega uma flor a cada uma das candidatas, ou 

coloca nos vasos em cima do Altar). 

GUIA: 2ª Zeladora, a jóia na coroa da 2ª Princesa é branca. Poderia relembras às 

nossa irmãs, o simbolismo dessa mensagem? 
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2ª ZELADORA:  

 

A cor branca, em todas as épocas, tem sido considerada como emblema da 

PUREZA, é um símbolo da ALEGRIA. Nós desejamos à vocês, alegria de todas as 

boas coisas da vida e, finalmente a maior alegria de todas, representada por um trabalho 

bem feito e uma vida bem vivida. (entrega uma flor a cada uma das candidatas, ou 

coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA:  

 

1ª Zeladora, a jóia da coroa da 1 ª Princesa é roxa, poderia relembrar às nossa irmãs 

o simbolismo dessa mensagem? 

 

1ª ZELADORA:  
 

A cor roxa é emblema de nossa Ordem. Ela é símbolo da REALEZA. A verdadeira 

Realeza encontrada na nobreza do caráter, apoiada em hábitos e pensamentos virtuosos, 

BONDADE, PACIÊNCIA, CONSIDERAÇÃO, BOA VONTADE e muitas outras 

pequenas virtudes são essenciais para um nobre caráter. Possa vosso caráter, merecer 

sempre o manto Púrpura Real. (entrega uma flor a cada uma das candidatas, ou coloca 

nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA:  

 

Dirigente de Cerimônias, o que tens a dizer? 

(a Dirigente de Cerimônias se coloca à frente das candidatas do lado oposto do 

Pavilhão Nacional e rende seu tributo à Bandeira da Pátria). 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

No Oriente se encontra a bandeira de nossa Pátria, nunca falhem em sua aliança 

para com Ela em vossos deveres como cidadãs. Por vossa lealdade, devoção e contínua 

dedicação, possa estar sempre nossa sagrada Bandeira desfraldada, recebendo as brisas 

de nossos ares repletos de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. (Ao pronunciar a 

palavra Bandeira, volta-se com o braço estendido mostrando a Bandeira). (entrega uma 

flor a cada uma das candidatas, ou coloca nos vasos em cima do Altar). 

 

GUIA:  
 

Honorável Rainha, estas Filhas de Jó, ouviram com atenção as boas palavras e os 

votos de nossas Mensageiras e Oficiais. 

 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

2ª Princesa, terá você algumas palavras de congratulações para estas filhas? 

 

2ª PRINCESA:  

 

Possam vocês sempre recordar as lições recebidas em nossa Ordem. Eu represento 
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JEMIMA. uma das três filhas de Jó, possam a PUREZA e a VERDADE 

permanecerem fielmente em cada um de vossos pensamentos, palavras e ações. Eu 

ofereço a vocês a flor branca como emblema da PUREZA. (vai ao encontro das 

candidatas e dá a cada uma sua flor branca. retorna ao seu posto. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 
 

1ª Princesa, o que você tem para oferecer como um presente de Adeus a estas 

Filhas? 

 

1ª PRINCESA: 

 

 Eu represento KEZIA, a segunda filha de Jó, e possa o emblema dessa Época que 

significa PRECE, ser uma constante lembrança da grande fé que Jó tinha por Deus. Eu 

ofereço a vocês esta flor roxa, representando REALEZA e PODER. (vai ao encontro 

das candidatas e entrega a cada uma a sua flor roxa. retorna ao seu posto. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 
 

Como Honorável Rainha, eu represento KEREN, a terceira filha de Jó, O emblema 

da terceira Época, significa PLENITUDE ou ABUNDÁNCIA. Depois das atribulações 

que Jó passou, Deus o recompensou com a grandes riquezas e unia vida longa plena de 

felicidade. Possam vocês receber em abundância as mais ricas bênçãos por toda a vida. 

Esta Cerimônia marca uma nova época em suas vidas. Possam os presentes que lhes 

ofertamos: AMIZADE, HONRA, VERDADE, CARIDADE e AMOR serem 

considerados, como palavras chaves em vossas vidas e as lições e experiências 

adquiridas no convívio com as FILHAS DE JÓ EM NOSSO BETHEL lhes possam 

ser de inestimável valor. Vossas obrigações não terminam por terem passado ao GRAU 

DE MAIORIDADE, e devem ser cumpridas para sempre.  

Temos esperança que vosso interesse pelo Bethel continue, pois será sempre um 

grande prazer para todos nós, recebê-las em nosso Bethel, tantas vezes quanto as 

oportunidades o permitirem. Este ramo de Acácia, representa a imortalidade, e significa 

que a amizade entre nós é eterna. Ao dizermos ADEUS, talvez não nos encontremos 

mais, porém tenhamos sempre em mente este conselho “Possa Deus manter seu olhar 

sobre nós enquanto estivermos distante uma das outras". (A H.R. vai ao encontro das 

candidatas e entrega a cada uma um ramo de acácia). Agora tenho a honra de lhes 

entregar o diploma de MAIORIDADE, esperando que o conserves com carinho entre 

seus tesouros. (Ler os nomes e entregar a cada uma o seu diploma, retomando ao seu 

posto). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Queridas Filhas que atingiram a GRAU DE MAIORIDADE, peço que se voltem 

para o Ocidente. (A H.R. solicita uma salva de palmas para as candidatas). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Guia e Dirigente de cerimônias, queiram acompanhá-las aos lugares que lhes foram 

reservados. (se ficarem sentadas no lado Sul do Bethel, a Guia e a Dirigente de 

Cerimônias voltam aos seus postos ao mesmo tempo. O Coral pode apresentar neste 
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momento números musicais. (Diagrama 46) 

A H.R. passa a palavra a um dos membros de Maioridade, é conveniente que tenha 

sido solicitado a ela previamente. Após este pronunciamento a H.R. poderá conceder a 

palavra aos presentes, a Guardiã, ao Guardião Associado, autoridades). 

 

ENCERRAMENTO: 

 

HONORÁVEL RAINHA:Vamos proceder o encerramento de nossos trabalhos. 

Capelã, peço que se dirija ao Altar (!!!) (música apropriada). 

 

CAPELÃ:  

 

Deus misericordioso, Pai Celestial, seja nosso protetor nas alturas. Nos proteja e 

nos guie, iluminando nosso caminho e afastando-nos do mal. Esteja sempre conosco em 

todos os momentos de nossas vidas. Guia e proteja a todos que aqui estão reunidos. 

Ajude-nos para que possamos nos ajudar umas às outras, e nos dê forças para praticar 

em nossas vidas a verdadeira fé que Jó demonstrou ter para com Deus. Derrame suas 

bênçãos sobre nossos líderes. nossos pais, nossos amigos e parentes, a toda humanidade, 

nosso povo e nossa querida Pátria Brasileira. Tudo isto nós vos pedimos em vosso Santo 

Nome. Amém. (À Capelã fecha a Bíblia e retoma ao seu posto). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Agradecemos mais uma vez a presença de todos que vieram prestigiar nossa 

reunião e solicito que permaneçam sentados, enquanto as Oficiais e demais membros do 

Bethel se retiram. (saída ritualística, com formação da Cruz, Triângulo. etc.). 

 

CERIMÔNIA EM MEMÓRIA A MÃE MICK 

 

FORMAÇÃO:  

 

A Honorável Rainha e as Princesas caminham em torno do Altar e tomam as 

posições no Ocidente, Sul e Norte. Cada uma diz sua mensagem e então, a Capelã toma 

a sua posição no lado Oriente do Altar de Juramentos. Após a oração e enquanto as 

quatro (HR, Princesas e Capelã) estiverem ajoelhadas, uma canção especial poderá ser 

cantada. Ao término da música, elas retomam às suas posições. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Neste momento em que fazemos uma pausa, realizaremos um tributo especial á 

nossa maravilhosa fundadora. Sra. Ethel Wead Mick. 

A memória de alguém tão querida, 

mesmo a distancia. E como uma 

suave melodia que permanece dentro do coração. 

A vida parece ser uma sucessão perpétua de acontecimentos à qual o homem é 

submisso. As Rodas da Fortuna giram, algumas vezes tão rapidamente que nós mal 

podemos distinguir o intervalo entre uma revolução e outra ou o elo entre o ontem e o 

hoje. 

As grandes obras possuem um começo pequeno: uma semente minúscula torna-se 

uma árvore e gotas de água formam um oceano; o que também representa a história 
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desse grande Espírito que nos orienta. 

Hoje vemos muitos monumentos erguidos para perpetuarem a memória daqueles 

que já se foram. Porém o mais valioso monumento, o mais bonito dos memoriais não 

poderia representar a magnificência de uma vida modelada na retidão dos ensinamentos 

divinos. 

 

PRIMEIRA PRINCESA: 

 

 As primeiras lembranças são eternas; formadas pelas cenas mais fortes vivenciadas 

pelos pioneiros de qualquer projeto - todo projeto requer trabalho - o qual deve ser um 

prazer. particularmente quando em sua luz está a obra do Amor. 

Nada grandioso é conquistado sem esforço 

Nenhuma conquista é em vão 

Toda boa ação, nobremente realizada, 

Compensará o seu sacrifício. 

E dito que uma mulher que fundou uma casa, onde crianças são orientadas para que 

cresçam e se tornem homens e mulheres notáveis, deve ser vista como uma "criadora", 

superada somente por Deus. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

No inicio do ano de 1920. uma "criadora" que habitava entre nós. idealizou e 

liderou a motivação para a criação de uma organização de meninas adolescentes que 

possuíssem algum parentesco com Maçons. Esta mulher, dotada de um carisma e força 

interior incalculáveis, dedicou de fato, os trinta e sete anos seguintes de sua vida 

inteiramente a essa organização, oferecendo sua disponibilidade em tempo integral e 

inúmero serviços para o engrandecimento de sua obra. Não existe dedicação maior, nem 

mais nobre missão em todo o mundo que a de educar a juventude. 

Dessa forma. Ethel T. Wead Mick, fundadora da Ordem Internacional das Filhas de 

Jó, através de sua fidelidade de propósito e sua devoção ás "Brotos de Promessa", 

influenciou as vidas de todos aqueles que a conheceram e a amaram. E. além de ter 

deixado conosco suas realizações terrenas, deixou também a memória de uma vida 

primorosa, dedicada à juventude, à Pátria e a Deus. 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Assim, enquanto caminhamos em nossa estrada da vida, dia a dia, deixemos nossas 

ações serem nobres e puras. Que nossas vidas não sejam em vão. De modo que, quando 

os elos se unirem por completo novamente. Tenha-mos, então, a formação de uma 

corrente. 

Nossa irmã Capelã se dirigirá ao Altar. Filhas de Jó, por favor, se levantem. 

 

FORMAÇÃO:  

 

Todos os três se ajoelham, junto com a Capelã para a prece. 

 

CAPELÃ:  

 

Ensina-nos, querido Deus, a sermos justas e a fazermos o bem. Obrigada por nossa 

fundadora e por aqueles que a seguiram, trabalhando para o prosseguimento de nossa 

admirável Ordem, fazendo com que o sonho de Mãe Mick se tornem realidade. 
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CORDÃO DE PÉROLAS 

 

 

SUGESTÃO:  

 

Esta Cerimônia poderá ser realizada 

 

(1)Esta pode ser dada a uma reunião regular do Bethel. 

(2)Esta pode ser dada com explicação para maçons ou ordens relacionadas. 

Dispensa Especial pode ser dada. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Março é o tempo estabelecido no qual nós honramos nossa fundadora Sr. “Ethel T. 

Wead Mick. porque ela nasceu em 09 de Março de 1.881. Em princípios de 1.920 a Sr 

Mick criou as Filhas de Jó em memória a sua mãe que tinha lido várias partes do livro 

de Jó durante o seu crescimento. O desejo da Sr
a
. Mick era estabelecer uma organização 

que daria as meninas que fossem relacionadas com mestre maçons, uma oportunidade 

durante a adolescência para desenvolver seus talentos individuais e acumular 

habilidades que seriam um recurso a elas em feminilidade. Pela sua dedicação e sincera 

preocupação com o futuro de jovens mulheres, foi criada nossa bonita Ordem. Sr. Mick 

nos deixou muitos presentes e muitas pérolas de sabedoria. Se durante nossos anos no 

Bethel nos juntarmos  e polirmos estas jóias nós alcançaremos a maioridade ricamente 

beneficiada com um cordão de pérolas úteis e bonitas em especial e significativa. Deixe-

nos agora refletir sobre algumas destas pérolas, de forma que cada uma de nós podemos 

somar o nosso cordão pessoal. 

Musicista toca “Filhas de Jó justas e verdadeiras. Filhas podem permanecer nos 

seus postos ou podem formar um triângulo ou círculo ao redor do altar. Se as Filhas 

permanecerem nos seus lugares, cada uma diz fala e permanece em posição. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Guarda externa, você começará 

. 

GUARDA EXTERNA:  

 

Preciosa e Perpétua - uma pequena pérola, bonita e pura - é cada menina do Bethel. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Cada dia nós juntamos jóias uma por uma, como o sol da manhã esquenta o dia. 

 

QUINTA MENSAGEIRA:  

 

Junte uma pérola de sabedoria - olhe - a brilhar - agradeço as oportunidades - neste 

meu Bethel. 

 

QUARTA MENSAGEIRA:  

 

Somo cooperação - para este cordão de pérolas. Riso e realização abençoará as 
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meninas do nosso Bethel. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA:  

 

Equilíbrio e Entendimento - jóias de graça encantadora. Use estas pérolas e clarei o 

sorriso em toda face. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA:  

 

Amizade e Responsabilidade são somadas agora, como nós seguimos nossas 

obrigações e praticamos nossos votos. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA:  

 

Agora cada jóia preciosa que nós polimos com Amor de amigos e família - e Deus 

acima. 

 

TESOUREIRA:  

 

Ser pensativa e amável - compartilhar e cantar, Entusiasmo e Confiança que nós 

somamos ao cordão. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Nossos robes são como as pérolas puras e brancos. Uma lembrança de veracidade e 

luz radiante. 

 

SEGUNDA ZELADORA:  

 

Nosso Bethel pelo nome significa lugar sagrado onde nós aprendemos sucesso, 

paciência e fé. 

 

 

PRIMEIRA ZELADORA:  

 

Igualdade e Generosidade dentro de nossa porta do Bethel nos fazem sempre irmãs. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

 

Liderança é simbolizada através da cor púrpura real. Lealdade para nosso pais e um 

ao outro em tudo que nós fazemos. 

 

MUSICISTA:  

 

Nós cantamos bênçãos , reverência e Amor. Nós cantamos ao nosso Pai Celestial.  

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Nossa fundadora ensinou: "Ser justo é fazer o bem". Isto que nós devemos 

praticar-mos como Filhas de Jó. 
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GUIA:  

 

Ela nos deu tesouros para colher na nossa juventude - Pérolas de beleza, 

Sinceridade, Honestidade e Verdade. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

São nos ensinados Equilíbrio e coragem em nossa feminilidade jovem. Nós nos 

esforçamos para nos desenvolvermos como nossa fundadora estabeleceu - Nós estamos 

construindo para amanhã - uma Pérola de cada vez, levando passos novos enquanto nós 

escalamos nos caminhos da vida. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  
 

Nós estamos reunidas neste dia especial, para honrar Mãe Mick em nosso próprio 

modo de amar Era uma grande senhora, que nos deixou estas pérolas, que nós 

poderíamos nos tornarmos como ela, mulheres e meninas polidas. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Deixe-nos unir em oração a nosso Altar Sagrado, com Fé em nossos corações que 

nunca vacilará. Agradecemos por esta nossa Ordem, e as Pérolas pelas alegrias e muitas 

horas felizes. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Capelã, você se dirigirá ao altar. 

Se as oficiais estiverem em seus lugares: Capelã aproxima-se do altar de maneira 

habitual. 

Três golpes de malhete (***) Se as oficiais estiverem em uma formação ao redor do 

altar, a Guardiã do Bethel deverá estar no Oriente para bater o malhete e a Capelã 

aproxima-se do altar de sua posição na, formação. Musicista toca "Santo, santo, Santo". 

 

CAPELÃ:  

 

Nosso Pai Celestial, nos lhe agradecemos a ordem Internacional das Filhas de Jó. 

Ajuda-nos a manter os objetivos e propósito de nossa Fundadora no alto privilégio que 

nós podemos realizar como Filhas de Jó até que nós sejamos chamadas para nosso lar 

eterno, nós pedimos em seu nome. Amém. 

Capelã: volta para sua posição ou sua posição na formação. Então a musicista toca 

uma música apropriada para todas as oficiais retomarem suas posições. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Isto conclui nossa cerimônia. Um golpe de Malhete (* ) 
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CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO PARA ETHEL T. WEAD MICK. 

 

 

SUGESTÃO:  

 

Esta Cerimônia poderá ser realizada 

 

1. Pode ser dado numa reunião regular do Bethel. 

2. Pode ser dado em urna exemplificação para Maçons e ou Ordens similares. 

Dispensas especiais devem ser requisitadas. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

É apropriado que se recomende que tomemos tempo para pagarmos tributo à nossa 

amada fundadora, a Sra. Ethel T. Wead Mick. Em março, cada Bethel da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó honra o aniversário da nossa fundadora. Hoje nós 

gostaríamos de homenagear a memória e o trabalho de Mãe Mick. 

Nessa hora as oficias e o Coral formam um triângulo no Oriente do Altar A 

Musicista toca "No Jardim" enquanto elas formam o triângulo. A Honorável Rainha 

permanece no Oriente. 

 

1ª PRINCESA:  

 

Mãe Mick nasceu em 9 de março de 1881, e morreu em 21 de fevereiro de 1957. 

Trinta e sete anos de sua vida foram dedicados para essas jovens garotas do mundo 

maçônico. 

 

2ª PRINCESA:  

 

No começo dos anos vinte a Sra. Mick visualizou e dirigiu a fundação de uma 

organização para adolescentes que tivessem parentesco com um Mestre Maçom. Ela 

passou os seguintes anos de sua vida doando tempo, serviço e amor para contribuir com 

o progresso dessa linda Ordem. 

 

GUIA:  

 

A fundadora da Ordem Internacional das Filhas de Jó, através de sua lealdade e 

devoção, influenciou as vidas de incontáveis pessoas, muitas das quais somente a 

conheceram como Mãe Mick, Fundadora e Primeira Suprema Guardiã. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÓNIAS:  

 

Nossa Ordem foi fundada pela Sra. Mick na cidade de Omaha, Nebraska em 20 de 

outubro de 1920 e foi formalmente organizada em 17 de maio de 1921, com a ajuda do 

grão-mestre dos Maçons de Nebraska e da Respeitável Grande Matrona da Ordem da 

Estrela do Oriente de Nebraska. 

 

BIBLIOTECARIA:  

 

A Sra. Mick chamou as Filhas de Jó de seus "Brotos de Promessa" e seus ideais 
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eram aqueles de construção, de caráter; desenvolvimento espiritual, reverência a Deus, 

lealdade a bandeira, respeito pelos pais e mais velhos, e amor por todos. Ela nos ensinou 

as seguintes mensagens para viver. 

 

MUSICISTA:  

 

A permanecer alto à luz do sol, procurar a brilhante face da beleza, a alcançar o 

sonho a alcançar as estrelas. 

 

1ª ZELADORA: 

 

 A ver o mundo com olhos de ternura. A amar com um coração aberto. A falar a 

silenciosa palavra de conforto. 

 

2ª ZELADORA: 

 

 A acreditar na maravilha da vida, no milagre da criação, no êxtase do amor, na 

beleza do universo, e na dignidade do ser humano. 

 

 

GUARDA INTERNA:  

 

A olhar para as montanhas e não ter medo de subir, e estar a par das necessidades 

dos outros. 

 

SECRETÁRIA:  

 

O Ritual foi escrito pela Sra. Mick e diversos associados próximos. Os 

ensinamentos são baseados no Livro de Jó, com especial referência ao Capitulo 42, 

Versículo 15, "E em toda a Terra não se acharam mulheres tão justas como as Filhas de 

JO; e seu pai lhes deixou herança entre seus irmãos". 

 

1ª MENSAGEIRA:  

 

Deus esteja com você na primavera onde as violetas desabrocham, e os renúnculos 

e primaveras enchem os campos de ouro. No tempo em que a maçã floresce, quando os 

alegres pássaros azuis cantam, enchendo todo o mundo com satisfação  Deus esteja com 

você na primavera. 

 

2ª MENSAGEIRA:  

 

Deus esteja com você no verão, quando as doces rosas de Junho desabrocham 

quando os pássaros estão sorrindo e os córregos fluem musicalmente. 

 

3ª MENSAGEIRA: 

 

 Quando os campos estão brancos com as margaridas, e os dias são contentes e 

compridos. Deus esteja com você no verão, enchendo todo o seu mundo com música. 
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4ª MENSAGEIRA: 

 

 Deus esteja com você no outono, quando os pássaros e flores se foram, ao longo 

das trilhas da floresta, quando as folhas estão caindo douradas e vermelhas. 

 

5ª MENSAGEIRA: 

 

 Quando o verão ficar atrás de você, na noite do ano - Deus esteja com você no 

outono, então encha seu coração de alegria. 

 

GUARDA EXTERNA: 

 

 Deus esteja com você no inverno, quando a neve cai funda e branca, quando 

campos adormecidos estão em silêncio e as estrelas reluzem frias e brilhantes. 

 

CAPELÃ: 

 

 Quando a mão e o coração estão cansados com longas e cansativas indagações da 

vida - Deus esteja com você no inverno, para guia-la seguramente no descanso. 

 

TESOUREIRA: 

 

 Os benefícios de uma organização para garotas com parentesco maçônico são 

muito numerosos para relatar. Entretanto, não há nada mais adequado para uma jovem 

moça do que o belo sentimento expressado no Livro de Jó. Enquanto esclarecemos em 

nosso trabalho mostrando que através da vida, na infância até a velhice nós 

encontraremos muitas experiências e dificuldades a qual podem ser encontradas e 

vencidas.  

 

HONORÁVEL RAINHA: 
 

Com a fundação firme que Ethel W. Mick nos deixou, e com a ajuda de cada um 

através do relacionamento com as filhas de Jó, nós vamos tentar continuar sendo "As 

mais justas em toda a Terra". A você, Mãe Mick "Feliz Aniversário” e muito obrigada".  

- Honorável Rainha: Capelã, você comparecerá ao Altar. 

Três batidas de malhete (***). A musicista toca, "Santo, Santo, Santo" enquanto a 

Capelã se aproxima do Altar. As oficiais e o Coral permanecem em pé e assumem a 

Atitude de Prece com a Capelã. 

 

CAPELÃ: 

 

 Ensina-nos, querido Deus, a sermos justas e a fazermos o bem. Obrigada por nossa 

fundadora, e aqueles que se sucederam, trabalhando para continuar nossa maravilhosa 

Ordem, e fazendo os sonhos de Mãe Mick tornarem-se reais. Amém. 

Oficiais e o Coral retomam aos seus lugares enquanto a musicista toca música 

apropriada. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

 Isso conclui nossa celebração de aniversário. 
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Uma batida de malhete (*). 

 

 

VISITA DE MÃE MICK 

 

SUGESTÃO:  
 

Esta cerimônia poderá ser feita; 

 

1.Em uma reunião regular com o relatório da Bibliotecária ou em outra cerimônia 

especial. 

2. Como uma exemplificação para outros corpos maçônicos. 

3.Como um programa para futuros membros e seus pais. 

4.No Estado. Província ou reunião do Grande Bethel Juridicional. 

 

 Selecione uma pessoa para retratar 'Mãe Mick" em um vestuário de 1920. 

Uma cadeira pode estar colocada na linha do Oriente justamente no centro Sul. 

Para uma pequena versão, partes em itálico pode ser omitida. 

 

HONORÁVEL RAINHA (OU NARRADOR):  
 

Nós temos uma convidada muito especial, nossa fundadora, Ethel T. Wead Mick. 

Ela nos falará sobre algo do seu crescimento e também sobre o seu primeiro ano das 

Filhas de Jó. 

A pergunta sempre era dirigida a Mãe Mick. Por que você decidiu começar uma 

organização de nome Filhas de Jó? Sua resposta incluiu o seguinte: É Bíblico. E 

dramatização relatada para vida. Jó era característica de um homem que deveria ser um 

exemplo para um verdadeiro maçom, permanecendo firme para os ensinamentos de 

Deus. 

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa convidada para o Oriente. 

(Se ela não esta na sala, a Guia e a Dirigente de Cerimônias retiram-se e entram, 

como o ritual, com a convidada) 

 

MÃE MICK: 

 

 Oi! Meu nome é Ethel. T. Wead Mick e eu sou a fundadora desta maravilhosa 

organização chamada de Ordem Internacional das Filhas de Jó. Que prazer ser 

convidada para visitar vocês nesta noite (hoje), e que beleza que estes olhos vêem! 

Só em olhar seus robes e mantos! Porque vocês sabem, anos atrás as Filhas de Jó 

usavam capas quadradas (cáfitas) que eram para simbolizar o "Livro Aberto. Chamando 

atenção para o conhecimento e o uniforme inteiro que as garotas usavam. Sugeriam uma 

tendência, avanço e progresso de altos ideais. Você ainda ensina estas lições, mas como 

eu vejo vocês nesta noite (hoje).  Eu gosto de suas bonitas faixas de cabeça branca e 

púrpura. Elas deixam seu bonito cabelo aparecer e eu posso ver suas faces animosas 

buscando lições da História de Jó. 

Eu nasci em 09 de março de 1881, em Atlantic, Iowa, uma pequena cidade, não 

muito distante do Council Bluffs, Iowa. Eu era a Quarta e a mais jovem criança nascida 

de Elizabeth D. e William Wead. Minha família mudou-se para oeste de Nebraska, não 

era muito longe. Quando criança minha mãe me ensinou muitas coisas bonitas e 

encarregou-me que eu buscasse os mais altos ideais em vida. Depois da morte de minha 
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mãe, eu senti que os ensinamentos tais foram-me repassado por ela seria de beneficio a 

outras adolescentes. 

Minha educação era de escola pública e particular em Nebraska onde eu estudei 

arte, literatura e medicina. Depois da graduação da escola secundária eu me matriculei 

na faculdade de medicina Creighton em Omaha. Ainda fazendo a faculdade. eu conheci 

Willian Henry Mick. Agora, você está toda sorridente. Sim, William e eu nos casamos 

em maio de 1904 - depois da graduação dele, não a minha. Eu pensava freqüentemente 

que eu deveria ter terminado minha, faculdade de medicina, mas Dr. Mick e eu tivemos 

duas adoráveis filhas, Ethel e Ruth, e criei nossas filhas trabalhando tempo integral.Tive 

outros interesses além de minha família. Eu era membro da Associação Mayflower de 

Nebraska e a primeira presidente do Capítulo Oriente Clewland das senhoras auxiliares 

dos veteranos estrangeiros de guerra. 

Vocês não podem imaginar quanto prazer eu tinha quando via  Bethels ajudando 

vender papoulas para os V. F.W. Filhas de Jó ensinam o amor à bandeira e ao país, que 

de um modo maravilhoso mostra o patriotismo. Pois bem, eu precisaria saber mais sobre 

o trabalho fraternal. Eu organizei o Capitulo de Aksarben, Ordem da Estrela do Oriente, 

em Omaha, Nebraska e eu servi como primeira Digníssima matrona daquele Capítulo. 

Que educação que eu consegui em 1 ano. 

Eu não tenho lhes falado bastante sobre meu marido, mas sem o encorajamento dele 

eu sempre quis saber se teria existido a Organização das Filhas de Jó. Eu sei que não 

podia ter realizado isto sozinha. Como falei pra vocês, William formou-se na faculdade 

de medicina Creighton em 1904, e quando a guerra mundial foi declarada, ele deixou de 

praticar a medicina e uniu-se ao Exército. Ele foi enviado com uma unidade médica 

para França e era ativo no campo médico ainda 1919 quando ele estava para voltar para 

USA. Era um membro da loja maçônica porque teve uma convicção forte nas lições da 

maçonaria. William era meu sócio entusiasmado em meu sonho da organização 

relacionado por meninas adolescentes. Deu muitas horas do seu tempo e talentos, e até 

mesmo serviu como "Inspetor" até 10 de outubro de 1922. Agora sei que algumas de 

vocês estão querendo saber o que é um "Inspetor" era... e algumas de vocês já 

imaginaram que, hoje são chamados dos "Deputados 

Depois de estudar os registros de tribunais juvenis, decidi fundar um clube 

dedicado ao bem- estar de meninas jovens. Minha própria infância foi enriquecida assim 

pelos ensinamentos da minha amorosa mãe e eu queria que outras mulheres jovens se 

beneficiassem de enaltecer ideais e princípios. Eu queria que elas soubessem bonitas 

lições de literatura e o drama encontrado no livro de Jó. Minha mãe era muito religiosa 

e eu a amava afetuosamente. Eu a honrei dedicando a Ordem das Filhas de Jó em sua 

memória. 

Convoquei uma conferência em minha casa com os principais Oficiais da Ordem 

Estrela do Oriente em 20 de outubro de 1920. Eu propus que o lugar de encontro fosse 

chamado de Bethel o que significa, "Lugar Sagrado". A partir daí, muitas outras idéias 

surgiram e foram encorporadas às Filhas de Jó. 

Jó era perfeito e humano e temeu Deus e odiou o mal. Eu acredito que sua história 

seja uma das mais belas do livro da Bíblia. A ordem é fundada baseada no versículo 15 

capítulo 42. De Jó... E em toda terra não se acharam mulheres tão justas corno as filhas 

de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Em meu coração. eu  só sabia que 

havia uma necessidade para adolescente com relacionamento maçônico aprender a linda 

história de Jó em uma organização apropriada para elas. Agora. como eu lhe falei eu 

não organizei está organização ampla sozinha. Não poderia ter. Eu pedi ajuda de todos 

os meus amigos e especialmente ao Sr. James E. Bedmar. maçom grau 33 * e protetor 

principal merecedor da Ordem Estrela do Oriente em Nebraska. Ele era um bom amigo 
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de J.B. Frandenbirg, principal mestre da maçonaria em Nebraska e deixo-me contar-lhes 

qualquer coisa. qualquer coisa “maçônica” atrai atenção deles. Não se admiram vocês 

garotas  levadas para apreciar seus membros maçônicos e Estrela do Oriente. Eles 

ajudaram tanto estabelecendo as Filhas de Jó. Nossa ordem foi fundada em perfeita 

harmonia e acordo com a maçonaria e continuou operar dessa maneira. 

O primeiro Bethel foi instalado com 118 membros no templo maçônico em Omaha, 

Nebraska. Havia muitas outras coisas a organizar. Marchas foram programadas e 

planejadas para harmonizar com a música. A música foi selecionada assim se misturaria 

com o trabalho ritualítico. 

Como vocês podem imaginar, havia muitas regras e regulamentos antes do Ritual 

ser impresso. mas 1 ritual era todo em forma datilografado. isso seria um real desafio 

para suas diretoras de épocas com certeza. Finalmente nós estávamos prontas para nossa 

primeira reunião. As três primeiras petições recebidas em 18 de março de 1921, foram 

assinadas por Dorothy Crawfod e nossas duas filhas Ethel e Ruth Mick. O 1º Bethel 

organizado foi nº 1 em Omaha, Nebraska e Senhorita Deetteb. Smith foi a 1ª Honorável 

Rainha. Ela era uma garota doce e serviu bem em seu posto. 

Durante o ano de 1921 foram emitidas muitas permissões para novos Betheis. O 

primeiro Bethel em (jurisdição) foi começado em (cidades) Na (data).? 

Vocês notaram. eu continuo me referindo à Ordem Internacional das Filhas de Jó? 

Não é o que vocês dizem hoje. é? 06 de agosto de 1931. é uma data a ser lembrada por 

todos, neste dia uma turma de trinta e uma meninas foram iniciadas em Vancouver, 

Columbia British Canadá. Querida. Emily Maxuel, digníssima matrona principal da 

Estrela do Oriente em Britsh Columbia. trabalhou para estabelecer as Filhas de Jó no 

Canadá Vocês sabem que 300 pessoas. assistiram aquela cerimônia? Eu nunca 

esquecerei do evento, a partir daquela data tomamos uma organização internacional. 

Claro que. eu fiquei interessada nesta organização amada e servi no comitê de 

educação e comitê de revisão de Lei. Em. 1923 e 1924 foi revisada a música. Isto 

resultou em coros enormes e maior. E um maior em interesse em músicas clássicas e 

sacra. Eu fui honrada á Sessão Suprema, em agosto de 1933. em Flhint, Michigan, 

quando foi votado em 09 de março de cada ano seria celebrado por todos os Betheis da 

Ordem Internacional das Filhas de Jó em honra a mim! Agora vocês celebram o dia da 

fundadora - a semana inteira vocês encontraram muitas maneiras para falar ao mundo 

sobre a nossa bela ordem. 

Durante os meses finais de nosso segundo ano, eu dediquei o meu tempo criando 

um emblema satisfatório de acordo com o trabalho ritualístico da ordem. Era baseado no 

Circulo das três filhas no Oriente. e o livro aberto. 

Com a organização crescendo de unia maneira democrática. eu me senti feliz em 

dedicar meus momentos livres ao objetivo que eu tinha apontado para este trabalho de 

educação. Assim, eu fui indicada, pelo Conselho Supremo, para ser a presidente da 

existência do Supremo Comitê de Educação. 

Embora meu marido e eu saímos de Nebraska, vocês precisam saber que meu 

coração e interesse nunca abandonou aquele belo Estado. E agora, eu encerrarei com a 

benção que usei na conclusão da primeira Sessão Suprema. 

Que o Grande Deus continue a multiplicar sua benção nas Filhas de Jó! Que suas 

vidas sejam longas para servir fielmente a Deus, que elas sejam firmes para sempre. 

Com melhores desejos para o sucesso futuro de nossos Betheis, e para continuar um 

bom trabalho para a melhoria da humanidade. 

Obrigado Filhas, por me deixar falar hoje a noite. Essas que continuaram meus 

sonhos fizeram bem - e o meu muito obrigado. Continuem espalhando luz de virtude, 

conhecimento e verdade. fornecendo ao ambiente para os brotos da promessa nos ideais 
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inteligentes de nossa maçonaria, que  apreciam com orgulho e honra. 

Vocês são meus “Brotos de promessas”. Lembrem-se do que vocês aprendem aqui 

e tente aplicar isto para suas vidas diárias. Fazendo isto meus sonhos se realizarão e sua 

vida será enriquecida verdadeiramente. 

(A mãe  e deixa o Bethel. A cadeira colocada na linha do oriente é removida) 

 

HONORÁVEL RAINHA (OU NARRADOR):  

 

Obrigado a você,  Mãe Mick por ter vindo, nós aprendemos bastante sobre nossa 

ordem. (Conduz em aplauso quando mãe Mick deixa a sala). Ethel T Wead Mick 

faleceu em 21 de fevereiro de 1957 Shaker Heights em Cleveland, Ohio. onde ela 

continuou a viver depois da morte de seu marido. Mãe Mick foi enterrada no cemitério 

de Forest Lawn, Omaha, Nebraska. 

Um fundo de bolsa de estudos em memória foi começado na Suprema Sessão em 

1958. 

 

Referências: “Histórias das Filhas de Jó” Por Dr. Willian H. Mick  Pág. 7-25 idéias 

sugestivas por Bethel T. Wead Mick. Data de publicação desconhecida. Esgotado. 

História Oficial das IOJD SGC I96I? Publicada pelo SGC. Cópias disponível 

escritório SGC. 

 

CERIMÔNIA PARA FUTUROS MEMBROS E SEUS PAIS 

 

A informação contida nesta cerimônia é para ser usada em reuniões abertas do 

Bethel para informar aos seus futuros membros e seus Pais sobre a OlFJ, seus ideais, 

princípios e ensinamentos. Com entendimento desta cerimônia da nossa ordem os 

futuros membros devem receber uma positiva introdução das Filhas de Jó. A 

primeira exposição é capaz de aliviar preocupações e criar um senso de confiança e 

entendimento que os membros ganham das Filhas de Jó. E recomendável que esta 

cerimônia seja apenas uma parte de entretenimento para este evento. Junto com uma 

atividade divertida, os futuros membros e seus pais verão a amplitude que as Filhas 

de Jó tem para oferecer. Claro, estar certo de ter as petições em mãos para distribuir 

na conclusão do evento. 

As Oficiais e o Coral do Bethel devem usar os paramentos oficiais, seguir as 

linhas estabelecidas no chão para o trabalho, e assumir a atitude de prece quando 

necessário. A sala do Bethel deve ser preparada como para uma reunião normal do 

Bethel. O Emblema Nacional e a bandeira do Bethel devem ser colocadas na Sala de 

Preparação. 

Esta cerimônia é a primeira impressão para os futuros membros e seus pais. 

Portanto, é importante que todas as oficiais tenham memorizado suas partes. 

A Guardiã do Bethel, Guardião Associado do Betheis, e o Coral entram conforme 

o ritual para a abertura de uma reunião normal do Bethel. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL: 

 

   Bethel nº de _________(cidade)_________(pais) da ordem Internacional das 

Filhas de Jó está reunido para uma reunião aberta especial. Nós convidamos todos os 

presentes a permanecerem  até que você possa se familiarizar com as lições que 

oferecemos para jovens mulheres nas Filhas de Jó. 

(A Guardiã do Bethel cumprimenta a Musicista para começar “Abram as portas 
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do Bethel”. As oficiais entram conforme o ritual. Quando as oficiais estão em 

posição, a Honorável Rainha continua a cerimônia). 

 

  HONORÁVEL RAINHA:  

 

Dirigente de Cerimônias (levanta-se), você se retirará e apresentará a bandeira 

de nossa pátria no Ocidente do Altar. 

(Enquanto a Dirigente de Cerimônias se retira, a HR. explica as batidas do 

malhete aos futuros membros. Enquanto a Dirigente de cerimônias entra na sala do 

Bethel com a bandeira, três batidas do malhete (***). A Dirigente de cerimônias usa 

as linhas normais de marcha. Quando a bandeira estiver em posição a H. R continua). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

 Eu apresento a bandeira de nosso pais, nascida na liberdade, criado na 

independência pelos pioneiros de um glorioso país. Ela tem sido o símbolo da nação 

em suas virtudes bem como suas glórias. Esta foi uma inspiração para os corações, 

mentes e almas de todos que querem ser livres. Possa ela sempre nascer no alto em 

defesa de toda causa justa. Possam nossos corações cheios com tudo que a significa 

em quanto nos juntamos para seu suporte, e nós possamos como cidadãos desta 

nação, sempre seguida com honra e em paz. 

Dirigente de Cerimônias coloque-a no oriente, à direita da 1ª princesa. 

(A Dirigente de Cerimônias usa as linhas regulares de marcha. Quando a 

bandeira está no Oriente, a Honorável Rainha continua. A promessa pode ser omitida 

se não for costume do governo) 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Todos os cidadãos do (país) se unirão realizando o juramento lealdade á 

Bandeira. 

Conforme a Dirigente de Cerimônias retornou ao seu posto a Honorável Rainha 

soa uma leve batida de malhete (*). Depois de descer os degraus, a Dirigente de 

Cerimônias pára, e retorna em direção dos futuros membros. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Vocês testemunharam apenas uma das principais lições das Filhas de Jó, respeito 

para com nosso pais, suas regras, essas que fizeram possíveis á maravilhosa 

liberdade que nós desfrutamos hoje, e respeito para com nossa bandeira, o símbolo 

de nossa Grande Nação. Durante toda nossa vida. Essa lição se torna o fio de ligação 

que mantêm nossos valores unidos. 

A Dirigente de Cerimônia retorna para seu posto e senta. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Dirigente de Cerimônias (ou a Porta Bandeira do Bethel) (Levanta-se), você se 

retirará e apresentará a Bandeira do Bethel no Ocidente do Altar. 

Quando a Bandeira está em posição, a Honorável Rainha continua. 
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HONORÁVEL RAINHA:  

 

Filhas, vocês se levantarão e se unirão a mim para cantarmos o Hino da 

Bandeira do Bethel. 

As filhas se levantarão, viram em direção às bandeiras, e cantam o hino. 

Dirigente de Cerimônias (ou a Porta Bandeira do Bethel), coloque a Bandeira do 

Bethel no Oriente. A Dirigente de Cerimônia (ou a Porta Bandeira do Bethel) segue 

as linhas regulares de marcha para apresentar a Bandeira no Oriente. Um golpe de 

malhete (*) Quando a dirigente de Cerimônia (ou Porta Bandeira do Betheis) está a 

um passo dos degraus, ela viram em direção aos futuros membros. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS (ou Porta Bandeira do Bethel):  

 

Nossa Bandeira do Bethel representa a nossa Ordem. A cor púrpura que é a cor 

básica das Filhas de Jó. representa os altos ideais da vida. O branco simboliza a 

pureza, e o triângulo é o emblema de nossa ordem. 

A Dirigente de Cerimônia (ou a Porta Bandeira do Bethel) retorna para o seu 

posto e senta. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

(levanta-se). Nossa Capelã nos guiará em oração. 

Três golpes de malhete (***) A Capelá se dirige ao Altar conforme Ritual. 

 

CAPELÃ:  

 

Oh. misericordioso e amado Pai. Nós nos dirigimos a Ti em fé sabendo que irá 

ouvir e responder nossa prece. Estando muito perto de nós, nesta hora e deixando suas 

bênçãos sobre nós então humildes procuraremos fazer Tua vontade. Ajudando-nos a ver 

claramente o poder e a influência de uma bonita e harmoniosa vida. E como nós 

trabalhamos pelos altos ideais da vida. devam a união e a harmonia triunfarem quando 

nós batalharmos para ficar mais graciosas e amáveis, mais fiéis e pacientes dia a dia, e 

assim completarmos a fundação de uma útil e perfeita vida. Nós pedimos em Teu nome. 

Amém. 

(A Capelã) se levanta. e retorna para seu posto A Secretária assume lugar na mesa 

da Secretaria. Um golpe de malhete (*). 

A Capelã não está sentada. Ela vira para os futuros membros e diz: 

 

CAPELÃ:  

 

Nos aprendemos que se vivermos de acordo com os ensinamentos, de nosso 

Criador. seremos enriquecidos. Nós ganhamos intelectualidade no que é exigido de nós 

estudando a Bíblia e conversando com Deus através de oração. 

Enquanto Eu estou diante do Altar, todos os membros das Filhas de Jó assumem a 

Atitude de Prece que e feito abaixando a cabeça e colocando as mãos abertas palma a 

palma dedos unidos para cima. 

(A Capelã demonstra a atitude de prece e se senta) 
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HONORÁVEL RAINHA:  

 

Em nome do nosso Pai Celestial e em virtude do poder investido em mim pelo 

supremo Grande) conselho guardião, eu agora declaro o Bethel da_______ (cidade) 

___________estado, (província  ou pais) da Ordem Internacional das Filhas de Jó 

reunido para a reunião aberta. Um golpe de malhete. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Secretária (levanta-se) você lera as dispensas especiais. 

A secretária lê as dispensas especiais e senta. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Nós convidamos vocês aqui para testemunharem esta cerimônia especiais explica 

ideais princípios e. ensinamentos da Ordem Internacional das Filhas de Jó que servem 

como guia para, postos da vida. Quando as Filhas de Jó confirmam o lema “Virtude é 

uma qualidade que enaltece a beleza da mulher” Durante esta cerimônia nós 

forneceremos informações que descreverão nossa ordem, e darão a vocês uma melhor 

compreensão sobre as Filhas de Jó. 

Esta é considerada uma reunião aberta. Normalmente nossas reuniões são fechadas, 

quer dizer que somente as pessoas que podem assistir são os membros das Filhas de Jó, 

seus pais, padrastos, avós e tutores. Mestre Maçom regular, ou mulheres de pelo menos 

20 anos de idade que são esposas, filhas, neta, mãe, irmã, meia-lrmã, ou viuva de um 

Mestre Maçom. Adicionalmente, uma mulher que é um membro de uma organização 

adulta baseada nos pedidos de adesão em um relacionamento Maçom. Ou se for casada, 

é apto para adesão com tal organização membros de maioridade, e o marido de um 

membro de maioridade das Filhas de Jó podem também assistir ás reuniões. 

Tudo em nossas reuniões regulares seguem as formas traçadas em nosso Ritual este 

pequeno livro púrpuro levanta o Ritual). Cada membro fica muito íntimo com seu 

conteúdo. Quando ela tem um cargo, ela certamente aprende as partes que apresenta nas 

reuniões de nosso Bethel. Este é um excelente significado para o ganho de serenidade e 

experiência diante de grupos. A este ponto, vocês provavelmente estão querendo saber 

como nossa Organização começou. Nossa 1ª Princesa explicará. 

 

(A Honorável Rainha senta-se. A 1ª Princesa levanta-se e olha para os futuros 

membros). 

 

 1ª PRINCESA:  

 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó foi fundada em Omaha, Nebraska em l920 

por Ethel T. Wead Mick. Quando ela era uma criança, sua mãe lhe argumentava sobre 

as Filhas de Jó que está descrita no Livro de Jó, Capitulo 42 versículo 15, “e em toda 

terra não se acharam mulheres tão justas como as filhas de Jó; e seu pai lhes deixou 

herança entre seus irmãos”. Hoje, este versículo da Bíblia é á parte dos princípios de 

nossa Ordem. Quando era pequena a Sra. Mick sabia que podia criar uma organização 

que hoje alcança de um lado a outro os Estados Unidos adentro o Canadá as Filipinas. 

Austrália e Brasil. e tem tocado a vida de jovens moças para todos os passos da vida. 

O objetivo fundamental da Ordem Internacional das Filhas de Jó é unir jovens 

moças para a construção espiritual e moral, para inspirar o desejo para o conhecimento 
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ensinar a amar o País e sua Bandeira amar o lar; respeitar os pais, e os mais velhos, e 

reverenciar as escrituras sagradas. Este laço com a bíblia Sagrada é a organização de 

todas as nossas nações 

Agora. nossa 2ª Princesa explicará a importância de nosso trabalho. A 1ª  Princesa 

senta-se. A 2ª Princesa levanta-se  e olha para os futuros membros. 

 

2ª PRINCESA:  

 

Nada é mais apropriado durante o desenvolvimento de idade de uma jovem moça do 

que as  

lições que podem ser aprendidas no Livro de Jó. Nós aprendemos que por toda a vida, 

desde cedo da infância até a velhice. nós encontramos muitas provas e aplicações que 

irão testar nossa fé. O sofrimento de Jó, o qual abriu-se a face das calamidades, está 

retratado em nossas lições, símbolos e músicas. Como estes estão desvelados durante 

nossas cerimônias, todas em assistência estão inspiradas na história e suas mensagens 

para nós como enfrentamos os desafios da vida diária. Nossa confiança na Bíblia 

Sagrada como a fonte de força em nossas vidas é muito evidente na História de Jó e nos 

lemas que nós aprendemos. Aos membros das Filhas de Jó são dadas palavras 

simbólicas que são compartilhadas apenas com outros membros da Ordem. Elas são 

apresentações das lições na História de Jó que são ensinadas durante a Cerimônia de 

Iniciação. 

2ª Princesa senta-se. Honorável Rainha levanta-se. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

 Então é importante que nós, como Filhas de Jó, sempre procuremos nos esforçar 

para sermos "As Mais Justas Em Toda a Terra" e nós também devemos recordar do 

nosso relacionamento maçônico como esta no capítulo 15,versículo 42 do Livro de Jó "e 

seu pai lhes deixou herança entre seus irmãos". 

Para nós, isso tem um significado especial. Todas as Filhas de Jó precisam ter 

parentesco com um Mestre Maçom ou filha de um Membro de Maioridade das Filhas de 

Jó. 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó é a única organização que exige que todos os 

seus membros tenham parentesco com um Mestre Maçom. As cinco mensageiras agora 

vão contar a história dos maçons e porque as Filhas de Jó têm um laço tão forte entre 

seus membros e os Mestres Maçons. 

(A Honorável Rainha senta-se. As cinco Mensageiras levantam-se e apresentam, uma de 

cada vez, sua Parte então sentam-se.) 

 

1ª MENSAGEIRA:  

 

Diz-se que a origem da Maçonaria livre remota a um tempo antes da era Cristã. A 

tradição maçônica nos informa que em meados do século 17, um grupo de habilidosos 

construtores uniu-se para a proteção de sua arte e a prosperidade de suas habilidades. 

Eles trabalhavam sob seu próprio governo e viajavam livremente de lugar em lugar 

onde seu trabalho fosse requisitado. Eles ficaram acreditados por serem os construtores 

dos magníficos edifícios do período medieval de construção de catedrais na Europa e 

diz-se que eles são os primeiros Mestres Maçons. 
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2ª MENSAGEIRA:  

Alguns anos depois, na Cervejaria do Ganso e da Gralha em Londres, Inglaterra, 

em 24 de junho de l717,quatro lojas reconheceram publicamente a existência da 

Fraternidade Maçônica, e formaram a primeira Grande Loja. Os altos princípios morais, 

nobres ideais e virtudes varonis daqueles que eram conhecidos por fazerem parte da 

Sociedade, atraiam homens proeminentes da Igreja e do Estado, cujo alto caráter e finas 

maneiras os distinguiram. Essa é a história da Maçonaria livre como é conhecida hoje. 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

Perseguida pela Igreja e pelo Estado, pelo sucesso de seus esforços em promover os 

pensamentos livres e altos ideais. a página da Maçonaria Livre na história vem coberta 

com o sangue de mártires que desistiram de suas vidas para que a Ordem pudesse 

sobreviver. Essa história também tem muitas páginas cobertas com os registros de boas 

ações; de homens libertados; de misericórdia e boa vontade para toda a humanidade. 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

Um notável escritor no assunto da Maçonaria Livre nos conta que, o grande segredo 

dessa fraternidade é que ela faz os homens atentarem para a divindade e a bondade 

dentro deles mesmos. Uma vida inteiramente maçônica tira o seu significado e direção 

desta divina centelha de bondade. Este mesmo escritor diz, "Um homem é um Maçom 

quando ele pode olhar por cima dos rios, dos montes e o horizonte distante com um 

profundo senso de sua própria insignificância no vasto esquema das coisas e ainda tem 

fé, esperança e coragem, o que é a raiz de toda virtude". 

 

5ª MENSAGEIRA:  

 

Os altos ideais desta grande Fraternidade Maçônica que nós reverenciamos e 

honramos são revelados neste extrato do Véu de Ísis: "As doutrinas da Maçonaria são as 

mais bonitas que se possa imaginar. Elas respiram a simplicidade das eras animadas 

pelo amor a um Deus martirizado. Aquela palavra que os Puritanos Traduziram 

Caridade' mas que realmente é “Amor”, é a pedra-chave que suporta todo edifício dessa 

ciência mística. Amar um ao outro, ensinar um ao outro, ajudar um ao outro. Essa é a 

nossa doutrina, toda a nossa ciência, toda nossa lei. Nós não temos preconceitos 

mesquinhos nós não excluímos da nossa sociedade esta ou aquela seita. E suficiente 

para nós que o homem adore a Deus, não interessa sob que nome ou de que maneira. E 

impossível ser um maçom sem ser um bom homem" 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

Entre aqueles princípios que nós abraçamos, o mais querido é a estrutura 

democrática de organização. Os membros presidem os trabalhos e Outros afazeres do 

Bethel e são responsáveis pela implementação e participação em todas as atividades. 

Disto nós aprendemos liderança, os direitos e privilégios que são nossos se nós fizermos 

nossa parte numa sociedade democrática. Nós estamos sob a supervisão de um grupo de 

conselheiros adultos constituído de nove membros e conhecido como Conselho 

Guardião do Bethel. As duas mais altas autoridades são a Guardiã do Bethel e o 

Guardião Associado. 

 

(A Honorável Rainha se senta. 1ª Princesa levanta-se.) 
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1ª PRINCESA:  

 

Nós chamamos esse grupo de moças e nosso local de encontro "Bethel" que 

significa "Lugar Sagrado". Quando nós adentramos nosso Bethel, todas são iguais. Isso 

é uma importante doutrina em nossas convicções. Esquecendo o que cada uma é lá fora, 

quando dentro do Bethel, nós praticamos a convicção de que nós todas somos de igual 

importância na vida, vocês notarão que todas nós usamos idênticos robes gregos 

brancos para essa igualdade. Robes como esses eram usados no tempo de Jó. 

(1ª Princesa senta-se, 2ª Princesa levanta-se) 

 

2ª PRINCESA: 

 

Nossa cores, púrpuras e brancas, também representam grandes lições. Púrpura é o 

símbolo da realeza verdadeira realeza é fundamentada na nobreza do caráter, feita de 

virtuosos hábitos e pensamentos. Generosidade, paciência, consideração, vontade e 

muitas outras virtudes são essenciais para a nobreza do caráter. O branco em todos os 

tempos representam a pureza e símbolo da alegria. Nós desejamos para que todos os 

nossos membros a alegria e todas as boas coisas e, finalmente a maioria de todas que é 

um trabalho bem feito e uma vida bem proveitosa. 

 

(2ª Princesa senta-se, Honorável Rainha levanta-se). 

 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Eu. como a Honorável Rainha, sou eleita para essa posição pelos membros e 

presido todos os encontros do Bethel e sirvo como sua líder Eu represento Keren 

Happouk. a terceira Filha de Jó cujo nome representa fartura. Deus recompensou Jó 

com as mais ricas bênçãos após Jó ter mantido firme sua fé em Deus a despeito das 

piores provações. O emblema da Honorável Rainha é a Cornucópia da Fartura que 

simboliza o triunfo de Jó. Todas as Oficiais ocupam um cargo por seis meses. Outras 

quatro oficiais são eleitas pelos membros: 1ª e 2ª Princesas, Guia e Dirigente de 

Cerimônias. Elas agora vão explicar suas obrigações começando pela lª Princesa.  

 

(A Honorável Rainha senta-se. a lª  Princesa levanta-se.) 

 

1ª PRINCESA:  
 

Como lª Princesa eu conduzo a cerimônia de 2ª  época. Eu represento Kezia. a 2ª 

filha de Jó cujo nome representa oração a constante lembrança da grande fé de Jó em 

Deus. O emblema desse cargo e a Urna de Incenso que simboliza a oração. O nome 

Kezia significa Incenso. 

 

(A 1ª princesa esta sentada. a 2ª princesa se levanta.) 

 

2ª PRINCESA:  

 

Como 2ª princesa, eu conduzo a cerimônia de 1ª época. Eu represento Jemina, a 1ª 

das três filhas de Jó. Pureza e verdade são meus lemas para todos os membros, chamo a 
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atenção para todos os membros, que nós temos que permanecer fiéis a todas as nossas 

idéias, palavras e ações. O emblema de nossa época é a pomba, que nos ensina a sermos 

firmes e a procurarmos firmeza acima de tudo. Ela simboliza pureza e verdade. O nome 

Jemina significa pomba. 

 

(2ª Princesa esta sentada. A guia se levanta.) 

 

GUIA:  

 

Eu sou a Guia. Minha responsabilidade é guiar as peregrinas enquanto elas 

aprendem a história de Jó, e como aplicá-las ao nosso dia. Eu também escolto os 

distintivos visitantes até o oriente para introdução durante os nossos encontros 

regulares. 

 

(A Guia esta sentada. A Dirigente de cerimônia levanta-se.) 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Meu posto é Dirigente de Cerimônias. Eu carrego com cuidado a bandeira de nosso 

país e apresento-a. Eu também assisto a Guia, na condução das peregrinas e escoltando 

os distintos visitantes. 

 

(Dirigente de Cerimônias esta sentada. Honorável Rainha se levanta.) 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

As demais oficiais apresentem seus postos, vocês irão agora descrever as responsa-

bilidades dos seus cargos. 

Cada oficial se levanta, diz sua atual informação e se senta. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

 

Eu sou a bibliotecária, meu dever é expor o Bethel, a literatura artes e ciências. 

Nossa ordem é construída sobre o livro aberto e nós devemos seguir suas lições. 

 

 

2ª ZELADORA:  

 

Eu ocupo o cargo de 2ª zeladora. Eu ajudo a cuidar das propriedades do Bethel. Nós 

devemos lembrar que a humilde tarefa tem a mesma importância que outra maior. 

 

1ª ZELADORA:  
 

Como 1ª zeladora eu, também, ajudo cuidadosamente nas propriedades do Bethel, e 

arrumo a sala do Bethel. O desempenho de humildes tarefas na vida tem a mesma 

recompensa que outras maiores. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Eu sou a secretária. Eu anoto todos os procedimentos do Bethel. Esse cargo 
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exemplifica. A necessidade de todas nós agirmos de uma maneira semelhante a que nós 

gostaríamos de registrar em nosso livro da vida. 

 

MUSICISTA:  
 

Na minha posição como Musicista, eu toco piano (órgão) durante a reunião. A 

musicista simboliza a necessidade da harmonia nas nossas organizações. 

 

CAPELÃ:  

 

Como Capelã, eu represento devoção, religião e reverência. Como tal, eu conduzo 

os membros em oração. O altar está localizado no centro da sala do Bethel, onde se 

encontra a Bíblia Sagrada. Ela nos lembra que os ensinamentos de Deus devem estar no 

centro das nossas vidas. 

 

TESOREIRA:  

 

Eu ocupo o posto de Tesoureira. Minha responsabilidade é com os fundos do 

Bethel. E também manter a conta apurada, nós aprendemos que honestidade é à base do 

nosso caráter. 

 

1ª MENSAGEIRA:  
 

Eu sou a 1ª mensageira. Junto com as outras mensageiras, eu explico a história no 

processo de sofrimento. Eu represento respeito para com nossos pais e guardiões, é 

nosso dever  servir de exemplo para os nossos amigos. 

 

2ª MENSAGEIRA: 

 

 Eu sou a 2ª Mensageira. Eu lembro aos nossos membros, que como nós colhemos 

conhecimentos, nós devemos ser conscientes dos processos que a vida pode nos 

apresentar. 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

Como 3ª Mensageira, eu enfatizo nossa responsabilidade com Deus e com toda a 

humanidade de não importa qual a nossa posição na vida. 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

Eu sou a 4ª Mensageira. Eu represento a qualidade dos serviços honrados que foi 

mostrado por Jó. 

5ª MENSAGEIRA: 

 

 Eu sou a 5ª Mensageira. Eu ressalto a necessidade de trabalhar para alcançar nosso 

pleno potencial na vida. Das cinco mensageiras, os membros aprendem os ingredientes 

básicos que fazem nossas vidas felizes e realizadas. 
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GUARDA INTERNA: 

 

 Eu sirvo como Guarda Interna. Como tal, eu respondo a alarmes vindos de fora. 

Isto nos ensina que devemos estar alerta as tentações do mundo que nos rodeia. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Na posição de Guarda Externa, eu previno interrupções nas reuniões do Bethel. Isto 

nos lembra que devemos nos resguardar do pecado. 

 

CORAL:  

 

Nós, membros do coral, temos uma igual responsabilidade como as oficiais. Tomar-

se perfeita na arte da música é uma das realizações mais altas na vida. A melodia das 

nossas músicas ressalta nos corações e na vida das filhas de Jó. 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Vocês escutaram as responsabilidades e as lições que as filhas de Jó aplicam nas 

suas vidas diárias. Como vocês podem ver; nos batalhamos por nada além do que o 

melhor em cada ação nossa. As Filhas de Jó aceitam este preço com humildade e 

determinação. Esta é a meta de cada uma de nós para refletir os traços da nossa vida 

representados aqui. 

Nós também temos muito divertimento. Fora do Bethel, nós realizamos muitas 

atividades, que nos dão a chance de desenvolver amizades duradouras. Juntas, nós 

fazemos parte de uma emoção crescente, e nós planejamos um número de eventos por 

ano que nos deixam muitos momentos especiais. Nossa ordem visa proporcionar uma 

grande experiência para seus membros em todas as facetas da vida. Isso nos prepara 

melhor para lidarmos com as situações e decisões que esperam por todas nós por todo 

resto das nossas vidas. Mas, o mais importante, nós desejamos um amor especial por 

aquela que é estimulada pelo estreito vinculo que as Filhas de Jó oferecem a cada uma 

de nós. É uma oportunidade característica e uma que todos os membros estimam para 

sempre, e ela pode ser sua. 

Através dessa cerimônia especial, nós tentamos responder muitas das perguntas que 

comumente são nos perguntadas. Se vocês tem perguntas adicionais, por favor, sintam-

se livres para perguntar a qualquer uma de nós depois de acabarmos a reunião. A cada 

uma de vocês vai ser dada uma petição de associação que nós vamos, com prazer, 

ajudá-las a preencher. 

Durante os muitos anos de existência das Filhas de Jó, nossa Ordem tem sido 

ajudada por muitas pessoas especiais. Nós tomamos tempo em cada reunião para 

homenageá-las. Eu gostaria de apresentar a vocês as bonitas pessoas que tem nos 

ajudado a alcançar as alturas que nós apreciamos hoje. 

Proceder com Acompanhamento e Apresentações como pede o Ritual, mas eliminar 

honrarias. Apresentar a futuros membros e seus pais. Um presente pode ser dado aos 

futuros membros. 

 

Uma batida de malhete (*). 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Comentários 
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Honorável. rainha chama a Guardiã do Bethel, Guardião Associado do Bethel, 

outras pessoas que tem uma mensagem especial para os futuros membros. 

 

Uma batida de malhete (*). 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Cerimônia de encerramento. Capelã, você comparecerá ao altar. 

Três batidas de malhete (***). Capelã segue para o altar; como no Ritual. 

 

CAPELÃ:  

 

Nosso Pai que estás no Céu, nós te agradecemos pela Ordem Internacional das 

Filhas de Jó. Sempre nos mantenha atenta as valiosas lições de nossa Ordem de forma 

que nós sempre possamos ser As mais justas da Terra". Nós pedimos a sua benção para 

aquelas que estão aqui presentes hoje. Possa embelezar nossa Ordem e brilhar no 

coração delas. Guie-nos para uma vida melhor servindo-o. Amém. 

(Todas as filhas respondem dizendo Amém". Capelã fecha a Bíblia com música 

apropriada. Ela volta ao lugar dela.) 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Todos os presentes por favor permaneçam sentados até que as Oficiais e Coral de 

Bethel tenham se retirado. 

Zeladoras removem as cadeiras como no Ritual. Uma das formações finais é 

executado conforme no Ritual. 

 

GUARDIÃ DO BETHEL:  

 

Isto conclui nossa Cerimônia. 

(Música de marcha para as oficiais se retirarem como no Ritual. É agradável que os 

membros vejam a Formação Final da Linha Oriental, então as Oficiais podem as 

cumprimentar semelhante para o modo depois do que são cumprimentados os membros 

novos da Iniciação.) 

 

EMBLEMA DAS FILHAS DE JÓ 

 

Musica de marcha quando as filhas entram para formar um triângulo. Música suave 

enquanto é formado o triângulo. (penumbra). 

 

NARRADOR:  

 

Antes de vocês são suas filhas, organizadas no emblema da Ordem Internacional 

das Filhas de Jó. Esta organização é para meninas entre as idades de 11 a 20 anos que 

são relacionadas com mestre maçom afiliado ou um mestre maçom que estava no 

momento de sua morte regular.  

O propósito desta ordem é reunir garotas para o crescimento moral, espiritual e 

ensinar uma maior reverência a DEUS e as Escrituras Sagradas, lealdade para nossa 

bandeira e o pais que ela representa, e um respeito profundo para com seus pais e 

adultos. 
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Fundada em 1920 pela Mrs. Ethel.Wead Míck na cidade de Omaha, Nebraska, esta 

ordem abraça trinta e seis Estados agora, representando os Estados Unidos, cinco 

províncias no Canadá, Austrália, as Philippinas e Brasil. 

Seu ritual é escrito da história da bíblia do livro de Jó, com ênfase especial 

colocado no versículo 15, capitulo 42. E em toda a terra não se acharam mulheres tão 

justas como as Filhas de Jó e o seu pai lhes deram herança entre os seus irmãos. "Mestre 

Maçom, a você nos procuramos uma herança merecedora que nós podemos falar" os 

mais justas em toda a terra". 

O triângulo nos faz lembrar de influência de três- dobras em nossas vidas, nosso 

Deus, nosso pais, nossa casa. Que os ensinamentos de nossa ordem fortalecem nosso 

amor e adoração para o Pai Divino, fortaleçam nosso amor e lealdade para nosso país; 

fortaleçam nosso amor e respeito á família e nossa casa que são a fundação da 

segurança na qual nós vivemos. 

Nossas cores, púrpura e branca, são lembranças da realiza de maternidade e a 

pureza de uma vida feminina. 

Música de marcha para a entrada da Porta Bandeira carregando a bandeira das 

Filhas de Jó. Coloca a bandeira no oriente do lado direito e fica em pé ao lado. Dá 

tributo a bandeira e permanece no oriente. 

Porta Bandeira 

A Bandeira das Filhas de Jó Oh! O quanto sustentá-la? 

Pela confiança dos membros de toda ordem dentro de suas dobras. 

Consiste alegria, ordem, beleza e sinceridade. 

Alto domine-se e não deixe o mal aparecer. 

Para cima e para frente é um sinal de reverência. 

Nunca deixar faltar esperança e falar sempre a verdade. 

Suas faixas representam conhecimentos e ondulando para o melhor. 

Flutua firme e vertical, o futuro da vida para o sucesso. 

Ensinando respeito aos mais velhos; amor para todo mundo; generosidade para o 

semelhante e fé mesmo sendo desfraldada. 

É, portanto, que nós conduzimos tributo a Você a bandeira das Filhas de Jó - hoje. 

Para sua terra - e nossa terra e algum dia ao mundo todo. 

Música de marcha para as filhas saírem do triângulo para formar a cruz. 

A cruz é o emblema da fé cristã. Cristo veio para que todos os homens vissem a 

vida perfeita, portanto é este o símbolo de sua morte na cruz do calvário para que todos 

vejam. Ela é a lembrança do cristianismo, do amor infinito de Deus para conosco e suas 

crianças. Ele é o farol que ilumina a fraternidade maçônica, o símbolo de amor da 

Ordem Estrela do Oriente, é o único símbolo de esperança que oferecem aos jovens de 

hoje. "Ensina-nos, ajuda-nos, ama-nos", para que nós, suas filhas, possamos levar 

adiante a herança maçônica e deste modo estamos dentro dela harmoniosamente.  

(As filhas repetirão a prece "mães, pais e guardiões". A prece é falada e a canção é 

cantada.) 

 

NARRADOR: 

 

 Como nós cantamos juntas" Avante Soldados Cristãos" , o público é convidado a 

levantar-se para cantar o primeiro verso. (As filhas cantam o primeiro verso em pé, 

deixam a cruz, viram a esquerda e a direita e deixam a marcha). O narrador deixa o 

tablado ou  Oriente quando as últimas meninas deixarem a sala. 
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GRAU DE PÚRPURA REAL 

 

 

1. Este grau é para ser dado somente a pedido da Suprema Guardiã. 

2. A cerimônia deverá ser dada na reunião anual do S.G.G. pelo Supremo Bethel, 

na sessão anual do G.G.C. pelo grande Bethel, ou no Congresso regular do Bethel 

quando requisitado pelas Suprema ou Grande Guardiã. 

3. Se o grau é para ser dado pelo Supremo Bethel, Grande Bethel ou Bethel, o 

Supremo Bethel. Honorável Rainha deverá ser notificada assim logo que possível, e as 

partes da oração deverão ser distribuídas às oficiais. 

4. A Presidente do Grau Púrpura Real e Comitê preparará o certificado, organizará 

a compra de rosas, encomendará os medalhões e broches e gravação apropriada. Todo o 

item deverá ser memorizado. 

5. As recebedoras do Grau Púrpura Real e o Comitê deverão estar sentadas com 

seus Betheis ou assentos reservados. Se houver mais de uma recebedora elas deverão 

estar sentado no norte ou linha de marcha sul. 

6. Se houver apenas uma recebedora a parte da oração deverá ser meditada por uma 

pessoa. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Membros e amigos nós estamos em reunião aqui para honrar estas filhas que tem 

sido especialmente generosas dedicando seu tempo e esforço em promover seus Betheis 

e a Ordem Internacional das Filhas de Jó. Como Filhas de Jó, nós estamos na 

expectativa para ser mais justa em toda a terra. Mas é freqüentemente fácil cair em 

pequenas falhas. 

As filhas que sempre manifestam a fé, verdade, responsabilidade, respeito e amor 

deverão receber a recompensa Com esse pensamento que nós encontramos como dar - 

lhes Grau de Púrpura Real. Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão as filhas 

que estão para receber o Grau para a linha do Oriente de frente ao Ocidente Recebe-

doras ficam em pé. Guias e Dirigentes de Cerimônias deixam suas posições no 

Ocidente, dobram a direita e esquerda respectivamente para o norte e linha da marcha 

sul e juntam-se na lateral. Continua escoltando as recebedoras para linha do Oriente 

com o mediante o ritual. 

Todos olham para o Ocidente. Guia deverá dar os nomes de todas as candidatas 

anterior a cerimônia. 

 

GUIA:  
 

Eu tenho o prazer de apresentar _______que estão intituladas a receber o Grau de 

Púrpura Real. Recebedoras acenam quando seu nome for chamado. Guia e Dirigente de 

Cerimônias então convidam as recebedoras para ficarem de frente para a Honorável. 

Rainha. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

A proposta de uma Filha de Jó é ensinar jovens a viver responsavelmente, 

moralmente e justamente. O livro de Jó é uma base forte sobre o qual é constituindo 

esse treinamento referindo-se a uma pessoa real, um ser humano falível Jó. Estudando 

as armadilhas e triunfos deste homem. nos esperamos descobrir como direcionar nossas 
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próprias vidas tanto que possamos receber nossa recompensa final. Honorável Rainha 

está sentada 

* Princesas e Zeladoras ficam em pé. Zeladoras pegam a Pomba e a Urna do 

pedestal giram para o centro, giram ao Oriente e sobem na plataforma. 2ª Zeladora fica 

em pé a esquerda da 2ª Princesa e 1ª Zeladora fica em pé á direita da 1ª Princesa. Elas 

dão a Urna e a Pomba para suas respectivas princesas. 

 

2ª PRINCESA:  

 

Depois de receber o Grau de Púrpura Real você receberá uma medalha (medalhas 

ou broches) nela você encontrará gravada uma figura de uma princesa segurando uma 

Pomba Branca como eu faço agora. Este significado é para lembrar as lições da 1ª 

Época. Lembrem-se sempre de ser paciente, assídua em seus trabalhos, e como Jó 

empenhar-se para ensinar suas filhas o poder da fé, vocês podem continuar sendo 

instrumento útil na condição da paz e o amor de Deus. 

 

1ª PRINCESA:  

 

Em sua medalha você encontrará uma pintura de uma Princesa segurando uma Urna 

de Incenso que simboliza as importantes lições da 2ª Época. A história da angústia e do 

sofrimento de Jó e o triunfo final de sua dedicação para seu criador. Se você já começar 

a duvidar que existe um ser supremo, estude as suaves cores do nascer do sol ou a 

beleza aromática de uma rosa e sua fé será renovada. 

* Princesas retornam a Pomba e a Urna para as Zeladoras descerem do plataforma. 

Repõem a pomba e a Uma no pedestal e retomam aos seus postos. Princesas e Zeladoras 

se sentam ao mesmo tempo. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Fica em pé, pega a Cornucópia da Fartura em suas mãos Como as duas Princesas, 

seu medalhão o símbolo é a Honorável Rainha. Você aprendeu bem os ensinamentos da 

1
a
 e

 
2

a 
 Épocas ou você não receberá o Grau de Púrpura Real. Mesmo nessa hora por á 

parte em sua honra, você tem outra lição para aprender que é a recompensa. Recoloca a 

Cornucópia da Fartura. Você deve imaginar que recompensa de receber o Grau de 

Púrpura Real não significa o término de seus trabalhos nas Filhas de Jó. Precisamente é 

dever inspirar você para continuar em devoção a nossa ordem, você deve relembrar que 

todas as pessoas são iguais, em raças, crenças, cor ou empreendimento, e você não pode 

permitir que orgulho ou conceito interfira em seu relacionamento com outras filhas do 

Betheis, vocês devem acima de tudo, viver para elevada posição própria, e você pode 

encorajar outras para aceitar o tipo de vida que Honrem o Grau de Púrpura Real 

Nossa Capelã nos guiará em oração. Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês 

escoltarão os nossos membros ao Ocidente do Altar. (três golpes de malhete.) (!!!) 

*Guia se dirige a linha norte gira e marcha pela linha do Altar; gira para o sul 

passando na cadeira da Capelã e continua para dentro do semicírculo, pára e fica de 

frente para o Oriente. Guia e Dirigente de Cerimônias dão um passo para trás. Música 

tocada "Santo, Santo, Santo" tão logo a Capelã chega ao Altar. 

 

CAPELÃ:  

 

Querido Senhor; nós pedimos que especial bênção descanse sobre estes membros. 
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Possam ser elas verdadeiramente agradecidas pela honra que está sendo concedida sobre 

elas. 

Como elas têm o conhecimento da alegria do trabalho bem feito, que nos tornamos 

mensageiras de sua paz. Amém. 

*Música tocada apropriada tão logo a Capelã retorne seu posto. Princesas com 

certificados e rosas descem do plataforma e continuam lado a lado na linha do Altar. 

 

2ª PRINCESA: 

 

 Este certificado representa o amor e estima daquelas que você tem dedicado a 

associação das filhas de Jó. Entra no semicírculo entre o Altar e a posto da tesoureira, 

pega as rosas presentes retorna para o posto no Oriente do Altar. 

1ªPRINCESA:  

 

Que a beleza dessas rosas lembre a você a beleza das lições que você aprendeu nesta 

ordem. Entra no semicírculo entre o Altar e o posto da Capelã. pegue as rosas presentes 

e retome para o posto no Oriente do Altar 

Princesas dão três passos para trás, retomam juntas, marcham para o Oriente, descem 

a plataforma  e sentam. 

Honorável Rainha carregando o malhete e o medalhão (medalhão ou broches) desce 

para a linha do altar O medalhão pode estar no lugar perto do Altar antes da cerimonia. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Eu agora apresento a vocês o medalhão do Grau de Púrpura Real. Que você saiba 

usá-lo com graça. dignidade e humanidade, que seu caráter reflita as lições das Filhas de 

Jó. Entra no semicírculo entre o altar e o posto da Capela. Coloca os medalhões 

(medalhas ou broches) um por um em volta do pescoço de cada recebedora ou coloca 

broches nas recebedoras. Elas então, retomam para seu posto.   

* Música especial (opcional), três golpes de malhete (!!!) 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Membros e amigos, estes membros provaram a si próprias que merecem o seu 

respeito e admiração e eu pedirei a vocês agora que se unam a mim estendendo a elas 

cordiais parabéns. 

 Aplausos um golpe de malhete(l). 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Guia e Dirigente de Cerimonias, vocês as escoltarão até as laterais. 

* Guia e Dirigente de Cerimonias escoltam as recebedoras para laterais ou as sentam em 

lugares reservadas e depois retomam seu posto. 

Um golpe de malhete (!). 

 

CERIMÔNIA DOS PAIS 

  

 Esta é uma cerimônia para dar boas vindas aos pais, avós e guardiões das Filhas 

recentemente iniciadas no Bethel e pode ser dado após as apresentações. Cravos brancos 

ou outras flores brancas devem estar antes da reunião no Oriente. 
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Honorável Rainha: Os pais ou (os avós) das Filhas que iniciaram recentemente, por 

favor, levantem-se? Guia e Dirigente de cerimonias vocês conduzirão nossos 

convidados para linha do Oriente. (Quando os novos pais estão em posição na linha do 

oriente a Honorável Rainha continua). 

É um prazer para mim como Honorável Rainha do Bethel nº. ____ da Ordem 

Internacional das Filhas de Jó, dar as boas vindas á iniciação de suas Filhas (suas netas) 

no Bethel. 

Nós conduzimos estas belas mulheres nesta cerimônia, atravessamos as tentativas e 

tribulações bem como o triunfo vivido através de Jó como escrito no livro de Jó. 

A Ordem das Filhas de Jó ensina amor, fé, paciência e fidelidade, qualidades que 

nossas Filhas podem usar ao longo de suas vidas diárias. Como elas começam seu 

trabalho no Bethel ajudando com seus esforços filantrópicos onde quer que delas sejam 

precisadas. É  nosso desejo que vocês, como pais, avós e guardiões, tomem parte ativa 

nos compromissos delas para que a ordem e o juramento de submissão de seus 

princípios jurados sejam apoiados.  

Em nome de todas as Filhas do Bethel nº._________________ Que nós 

perguntamos se vocês aceitam a responsabilidade de trabalhar com suas Filhas (neta) 

nesta Ordem. Nós, então lhes pedimos que vocês dêem uma resposta afirmativa a essa 

pergunta. 

Vocês como pais destas Filhas de Jó as apoiarão nas suas atividades no Bethel onde 

e quando quer que seja possível e dêem  a assistência necessária quando for preciso. 

Como um gesto de nosso amor por vocês e suas Filhas nós presenteamos a vocês 

esta flor cuja cor significa pureza e nós os convidamos a ver o término da reunião com a 

formação da cruz na linha no oriente. 

Guia e Dirigente de Cerimônias vocês conduzirão estes adultos às linhas 

secundarias. 

Um golpe de Malhete (*) 

Honorável Rainha continua com a Ordem dos trabalhos. 

 

CERIMÔNIA DA BÍBLIA 

 

SUGESTÕES: 

 

 Procurar colocar pouca luz (de preferência nenhuma). Deve haver uma pessoa 

posicionada de forma que possa acender as luzes do tempo quando indicado na 

cerimônia. As meninas entram no templo carregando velas á pilha apagada e a 

Honorável Rainha entra com a Bíblia. Elas devem formar a cruz, o triângulo ou o 

esquadro e o compasso no Oriente do altar (pode ser feito no Ocidente do Altar 

dependendo do Tempo). 

 

A Honorável Rainha primeira levando a Bíblia depois entram as Oficiais em fila: 

 

 Dirigente de Cerimônia  Guia 

 Guarda Externa Guarda Interna 

 Capelã  Tesoureira 

 Quarta Mensageira Quinta Mensageira 

 Terceira Mensageira Segunda Mensageira 

 Bibliotecária      Primeira mensageira 

  Secretária 

 Primeira Princesa                                    Segunda Princesa 



 61 

 Primeira Zeladora                                    Segunda Zeladora 

 

TODOS:  

 

No princípio Deus criou o Céu e a Terra. A trevas cobriam o abismo e o Espírito de 

Deus pairava sobre as águas. 

Deus disse: “Faça-se „a luz” (as oficiais acendem as lâmpadas) e a luz foi feita. 

E Deus viu que a luz era boa. 

 

H.R.:  

 

A Bíblia Sagrada (acende-se a luz do altar) é a grande Luz da maçonaria, o 

regulamento é guia para a fé e a prática. Assim, também é para as Filhas de Jó. 

Cada Bethel inicia e encerra seus trabalhos com as páginas deste livro. 

 

PRIMEIRA PRINCESA: 

 

 O tempo é um rio e os livros, barcos. Muitos volumes começam sua viagem por 

essa corrente apenas para que naufraguem e se percam nas areias do rio. Apenas 

alguns, muito poucos suportam a prova do tempo e vivem para o abençoar as eras que 

se seguem. 

Nós homenageamos o melhor de todos os livros; aquele que tem suportado a 

viagem até nós, vindo de um passado longínquo carregado com os tesouros mais ricos 

que qualquer outro livro já trouxe para a humanidade. 

Que cena é ver os homens tentando compreender uma bíblia aberta. Quanto típico 

deve ser o espírito e gênio dos homens para estudar sua magnífica e simples fé e para 

seguir seu suave mistério da humanidade. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

Aqui está o livro do qual o cenário é o céu e a poeira, e tudo se encontra entre eles. 

Um livro que carrega em si o arco dos céus, curva da Terra, a maré e o curso do mar, 

amanhecer e anoitecer, o pico das montanhas, a música dos pássaros e a cor das flores. 

Porém, seus dois maiores personagens são: Deus, a alma humana e a história de sua 

vida eterna. 

 

HONORÁVEL RAINHA.:  

 

Pegue este livro branco como a idade, ainda novo como o orvalho de cada novo 

amanhã, testado pela tristeza e pela vitoriosa experiência de séculos, rico em memórias 

e molhado com as lágrimas de multidões que andaram neste caminho entes de nós. 

Coloque no coração...viva-o...leia-o.. e aprenda o que é a vida.  

Faça dele seu professor e você saberá o que o senhor Walter Scott quis dizer 

quando, estando em seu leito de morte, pediu que Lockbart lesse para ele. 

“Que livro? – perguntou Lockbart e ele respondeu”.: 

“Há, porém, um livro”. 

(O Coral ajoelhado canta “quanto mais perto de Deus, mais perto estou de mim”. 

Nós marchamos para a vitória “ou outra música apropriada. (Quando a música acabar as 

meninas levantam, a Honorável Rainha vira-se marchando para o Sul sai seguida das 

outras)”. 
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CERIMÔNIA DA HISTÓRIA DO ROBE 

 

 

SUGESTÕES: 

 

1. - Poderá ser realizada como parte de uma cerimônia aberta. 

2. - Poderá ser realizada como uma cerimônia especial, durante a reunião do Bethel. 

3. - Poderá ser realizada como relatório da Bibliotecária. 

4. - As partes faladas poderão ser realizadas por um narrador ou divididas entre as 

Oficiais. 

5. - Poderá haver uma Filha com os paramentos completos, exemplificando o Robe, 

durante a narração. A Secretária estaria numa boa posição para faze-lo. 

6. - Para uma versão mais curta; poderá ser omitida a seção em itálico. 

7. - As referências á Trindade poderão ser omitidas. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Os símbolos são muito antigos e são conhecidos e compreendidos mesmo antes da 

construção das pirâmides. A Ordem das Filhas de Jó usa os símbolos encontrados nas 

páginas da Bíblia Sagrada para transmitir aos seus membros as virtudes pelas quais 

deverão se esforçar. 

O simbolismo religioso tem sido preservado através dos séculos e é merecedor de 

nossa consideração. Entretanto, existe, um outro símbolo que os membros de nossa 

Ordem deverão considerar como uma obrigação que é o nosso Robe. Os membros de 

nossa Ordem são facilmente reconhecidos por seus Robes brancos, alguns com toques 

de púrpura real, porém a maioria das pessoas não conhece o significado de nossa 

vestimenta. O Robe possui um profundo significado para todas as Filhas de Jó, por 

todas as maravilhosas lições ocultas em suas dobras. 

Neste momento nossas Oficiais explicarão e exemplificarão as lições às quais são 

encontradas nas dobras de nosso Robe. 

 

OFICIAL #1:  

 

O Robe do Bethel é usado não somente por ser um traje feminino no tempo de Jó, 

mas também por ser simbólico das qualidades dos altos ideais para que uma Filha de Jó 

deve almejar. O Robe do Bethel é branco, e o branco em todas as eras tem sido 

considerado um emblema de pureza e deve nos recordar que a virtude é uma qualidade a 

ser admirada e desejada em uma mulher. 

 

OFICIAL #2:  

 

A gola é um circulo contínuo. Não existe inicio nem fim, e nenhum lugar onde ela 

possa ser partida. Ela é indicativa da vida eterna. Os drapejados representam as muitas 

amigas que fazemos em nossa Ordem. Assim como os drapejados de nossos Robes, as 

amigas em nossa Ordem se unem em nosso redor e nos ajudam a modelar nossas vidas. 

 

OFICIAL #3: 

 

 O Cordão é uma coleção de partes minuciosas, ensinando - nos que na união de 



 63 

propósito está a força. O cordão pende da Gola e está seguro por 3 torções, ele nos 

lembra que a vida eterna é construída sobre as virtudes da Fé, Esperança, Honra e 

Amor. As torções são também símbolos da atitude de prece, o que nos recorda que 

nosso Pai Celestial observa todas nós. O cordão envolve o corpo, ele é como as mãos 

dos amigos e os braços dos maçons que nos envolve, nos dando sua herança e força. O 

cordão é amarrado na cintura em um nó quadrado, nos ensinando a enfrentar a vida com 

retidão para o futuro sucesso. Quando no lugar correto, o cordão forma um triângulo 

sobre o Robe, o emblema de nossa Ordem. 

OFICIAL #4:  

 

Antigamente os Monges mais velhos amarravam sinos nas extremidades das cordas 

dos seus habitos. Os sinos soavam suavemente, conforme eles andavam nos vilarejos 

anunciando a sua chegada e convocando as pessoas para orarem. 

Os pingentes no fim de nossos cordões têm a forma de sinos. Quando usamos 

nossos Robes, chamamos atenção para o fato de que somos Filhas de Jó e nossas ações 

devem sempre refletir as ações das mais Justas da Terra. 

 

OFICIAL #5:  
 

A manga do Robe forma um quadrado nos relembrando que devemos sempre virar 

em esquinas quadradas e caminhar com passos retos. Ela nos ensina que através de 

nossas vidas deveremos sempre ser honestas e retas. Nosso Robe está a 3 polegadas do 

chão, repetindo um dos mais perfeitos números como refletido nas três épocas de nossa 

Cerimônia; as três Filhas de Jó, a Santa Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo - a família 

ideal, mãe, pai e filho, os três amigos de Jó vindos do Oriente; e o terceiro grau pelo 

qual aquele homem especial que nos deu sua herança maçônica, tomou-se um Mestre 

Maçom. Quando usamos nossos Robes, somos lembradas que somos todas filhas de um 

só Deus, todas são iguais no aspecto do status social e econômico. 

 

OFICIAL #6: 

 

 Esperamos que escutando a história de nosso Robe, o qual represente uma busca 

incessante no avanço de nossos altos ideais, você também deve ter sido inspirado por 

sua beleza e seu significado para nossa Ordem. Muitos dos ensinamentos de nossa 

Ordem estão exemplificados em nosso Robe. Cada membro se orgulha do privilégio de 

usar o Robe por ser uma lembrança constante das muitas virtudes que devemos nos 

esforçar para manter mas, acima de tudo, ele deve ser urna lembrança de que nosso 

propósito é viver de forma a sermos conhecidas como as verdadeiras Filhas de Jó, as 

mais justas de toda a Terra. 

 

CERIMÔNIA DE PÁSCOA 

 

Durante a Abertura e a primeira parte da reunião. as Oficiais do Bethel assumirão 

seus postos. No momento exato de iniciar a Cerimônia, as Oficiais retirar-se-ão para a 

ante-sala. 

Guia e Dirigente de Cerimônias recolherão as oficiais de cada lado, marchando 

entre o semicírculo das Mensageiras, em direção à linha do Oriente, virando urna para o 

Norte e outra para o Sul, dirigindo-se às linhas laterais e marchando para a ante sala. 

As Oficiais entrarão na sala de cerimônias cantando: 'A velha cruz austera". A H.R. 

e a Guia marcham em direção oposta aos postos da Guia e Dirigente de Cerimônias e a 
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cadeira da 5ª Mensageira, formando uma linha dentro do semicírculo. A H. R. lidera a 

linha e caminha para o Oriente, enquanto a Guia permanece na frente da Cruz como 

indicam os esquemas regulares, entrando em linha alternadamente. A 1ª Princesa virará 

a esquerda no posto da 5ª Mensageira, seguida da Guarda Interna e da 1ª Zeladora. A 2ª 

Princesa virará à direita, seguida da Guarda Externa e 2ª Zeladora. Quando todas as 

oficiais se encontrarem em posição, a H. R. dará prosseguimento à Cerimônia. 

 

 HONORÁVEL RAINHA:  

 

 Hoje, em nosso mundo de pressa e alvoroço, de velocidade e barulho, de esperança 

e desespero, a Cruz de Jesus Cristo parece estar muito distante. A Páscoa é uma época 

na qual nós nos transportamos novamente até à Cruz e relembramos especialmente a 

Crucificação e Ressurreição de Nosso Senhor. Esta tarde foi escolhida para que nós, em 

nosso Bethel, nos recordássemos dessa Cruz. 

Prestemos atenção, enquanto Filhas de Jó nos relatam a história da Páscoa 

(cada Filha de Jó, quando sua vez chegar, espera até a Filha que estiver procedendo 

a Cerimônia alcançar a linha lateral e retomar ao seu posto, para que então, ela caminhe 

até a cruz, relate a sua história, coloque uma flor branca na Cruz, dê um passo para o 

lado caminhe até a linha do Altar, vire, caminhe até a linha lateral e, portanto, até o seu 

posto. As Filhas de Jó tomam lado alternado, direito ou esquerdo, de acordo com o 

esquema regular). 

 

 GUIA:  

 

 Há quase dois mil anos atrás, viveu na Galiléia um homem cujo nome era Jesus. 

Ele era um Homem calmo e humilde que não conhecia pecado algum. Preocupava-se 

em  amenizar doenças e realizava milagres. Ensinou ao povo o Amor de Deus e dizia 

ser seu filho. 

  "35'Amor de Deus e dizia ser seu fil'35' 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Os lideres da Igreja e muitas outras pessoas odiavam Jesus abertamente e muitas 

vezes tentaram matá-lo. Ele foi rejeitado pelas pessoas de sua própria cidade. Mas, uma 

grande legião de pessoas o seguiu e obedeceu a seus ensinamentos, porque acreditavam 

que Ele possuía as palavras da vida Eterna. 

 

1ª MENSAGEIRA:  

 

No Primeiro dia dos Ázimos, Jesus se reuniu com seus discípulos numa sala 

superior para celebrar a Páscoa dos hebreus. Ele deu graças, tomou o Pão e o vinho e os 

abençoou e os deu aos seus Discípulos.Então Ele disse: “ um de vós me traira”.  

 

 2' MENSAGEIRA:  

 

 Após cantarem um hino, foram para o Monte das Oliveiras e depois para uma 

granja chamada Getsemãni. Enquanto Jesus lá orava, Judas, um dos doze discípulos, 

veio com uma grande multidão de soldados e padres, se aproximou de Jesus e o beijou, 

traindo-o, dessa forma. 
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3º MENSAGEIRA:  

 

 Já na manhã seguinte, o Conselho de Escribas e Anciãos foi reunido. Eles julgaram 

Jesus e o declararam como culpado. Então, foi levado até Pôncio Pilatos para que fosse 

sentenciado. Pilatos decidiu que Jesus deveria ser chicoteado e depois, solto. Porém, a 

multidão continuava a clamar: "crucifique". Então, Pilatos lavou suas mãos, dizendo 

que eles poderiam crucificá-lo se assim o desejassem. 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

(coloca urna coroa de espinhos na Cruz e não uma flor). Os soldados o levaram e 

puseram um manto de cor púrpura sobre seus ombros e uma coroa de espinhos em sua 

cabeça e zombaram dele, dizendo: "salve, Rei dos Judeus". Então, o levaram para ser 

crucificado. 

 

5ª MENSAGEIRA:  
 

Eles o levaram para um lugar chamado Gólgota, o qual significa "lugar do 

Crânio" e lá o' crucificaram junto com dois ladrões; um à sua direita e outro a sua 

esquerda, preso à Cruz, Jesus disse: "Pai, perdoes, pois não sabem o que fazem". 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

 

Ainda assim, continuavam a açoitá-lo, dizendo: "Se tu é Rei dos Judeus, salva a ti 

mesmo' 

E colocaram uma insígnia sobre sua cabeça, onde estava escrito "Rei dos Judeu.' 

 

SECRETÁRIA:  

 

Repentinamente, uma escuridão se pôs sobre a Terra e depois de três horas, Jesus 

clamou: Deus, Meus Deus, por que razão me abandonou? “Pensando que Ele estivesse 

com sede, deu-lhe vinagre para que bebesse. Então, Jesus chorou e disse:" Está 

terminado,. Pai, em tuas mãos deixo meu espírito "e expirou". 

 

MUSICISTA: 

 

 Pela tarde, um homem rico, chamado José de Arimatéia, veio e tirou o corpo de 

Jesus da Cruz e junto com Nícodemus, envolveu num lençol branco com mirra e 

especiarias e o posou num sepulcro. No dia seguinte, como era Sábado, eles 

descansaram. 

 

TESOUREIRA:  

 

No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram até a tumba, levando 

especiarias e ungüentos, mas encontraram o sepulcro aberto, sem o corpo de Jesus. 

 

1ª ZELADORA:  
 

Nesse momento um anjo apareceu para eles e lhes disse: 

"Por que procuram por Jesus aqui?" Ele ressuscitou "Então. eles retomaram e 
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relataram as palavras dos Anjos. Discípulos. Estes, por sua vez, não acreditaram e foram 

ver por eles mesmos se o dito era, de fato, real. Lá. tiveram a certeza de que Jesus. 

realmente tinha ressuscitado". 

(As Zeladoras caminham diretamente para seus postos. A segunda Zeladora 

aguarda até que a 1ª Zeladora chegue até o posto, para que ela caminhe, posteriormente, 

as Princesas agirão de forma similar). 

 

2ª ZELADORA: 

 

 Nos quarenta dias anteriores á sua ascensão, Jesus apareceu para seus Discípulos 

de várias, formas. Para Tomé, que não acreditava até ver as chagas, Jesus disse: "Porque 

me viu, acreditou em mim. Abençoados sejam aqueles que não me viram e ainda assim 

acreditaram em mim". 

(as cinco últimas oficiais: Guarda Interna, Guarda Externa, Capelã e Princesas, 

aguardam em suas posições até que a H. R. tenha terminado seu discurso. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Meus amigos, vocês ouviram a história da Páscoa, que nos parece tão trágica no 

momento da sentença e da crucificação, e ainda, gloriosa e triunfante no momento da 

Ressurreição. Ela nos relata a dedicação de Jesus, que sacrificou sua própria vida, 

morrendo no Calvário, para o perdão de nossos pecados. Ofereçamos, nessa tarde, 

presentes de gratidão a Ele. Nossas Oficiais remanescentes irão, em nosso nome, 

oferecê-los na Cruz. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Jesus usou toda a sua inteligência e força para pregar o Evangelho da Vida. Por essa 

razão, ofereço minha força, espiritual e mental e as dedico ao Seu serviço. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Assim como Jesus sacrificou-se complemente no Calvário, não somente sua vida, 

mas também tudo aquilo que Ele possuía, ofereço, essa tarde, minhas posses e as deixo 

a seus pés. (as Princesas portam flores púrpuras e as depositam nas extremidades dos 

braços da Cruz). 

 

2ª PRINCESA:  

 

Jesus rogou ao Pai: "Não a minha, mas seja a Tua vontade. Por isso, ofereço minha 

vontade à Dele: Que a Tua vontade seja feita, não a minha". 

 

1ª PRINCESA: 

 

 Assim como Jesus viveu sua vida é que devemos viver a nossa. Portanto, ofereço 

minha vida e a deposito na Cruz, para que Ele possa usá-la para seus propósitos. 

 

CAPELÃ:  

 

(sem flores, da um passo e caminha em direção ao norte do Altar e se ajoelha em 
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frente a ele). 

 

Querido Deus, nosso amado Salvador, nós te agradecemos por terdes desejado morrer 

por nós sobre a Cruz. Porque nos amou e ressuscitou para nos dar a Vida Eterna. Nós te 

pedimos para que possamos te amar mais e mais a cada dia que passar e que 

dediquemos nossas vidas com alegria ao teu serviço. Em teu Santo Nome, Amém. 

(As Filhas de Jó assumem atitude de prece no momento em que a Capelã se ajoelha. 

Após o término, a Capelã retoma ao seu posto). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

 Esta é a Cruz de Jesus Cristo, que vemos em sua divina forma. Jesus morreu por 

nos amar Portanto nesta tarde, ofereço uma coroa de rosas. A rosa, um símbolo do amor 

e a coroa, um símbolo do reinado para representarem nosso amor por Ele e nosso desejo 

de servi-lo como um verdadeiro Rei. (deixa o posto, caminha em direção ao Ocidente do 

Altar, permanece em frente à Cruz, remove a Coroa de Espinhos e deposita a Coroa de 

Rosas na Cruz e então, retorna ao seu posto). 

 

CORAL:  

 

música: "Coroemo-no com muitas coroas" ou outra música suave). 

 

NOTA: Uma cruz poderá ser formada no Oriente do Altar enquanto o hino 

estiver sendo cantado. 

 

CERIMÔNIA FRATERNAL DAS FILHAS DE JÓ 

 

 

SUGESTÕES PARA A CERIMÔNIA: 

 

Esta cerimônia é bastante adaptável. Ela pode ser de um ou mais Bethel. A 

formação dos emblemas pode ser arrumada de acordo com o espaço disponível. Não é 

necessário, altar. Mais de um narrador pode ser usado. 

Se esta é uma noite de entretenimento, sem abertura oficial (de nenhuma das 

organizações), está noite poderá ser aberta com mestre de cerimônia. de preferência um 

maçom, o mestre ou ex-mestre. A ordem da maçonaria tendo um mestre ou um ex-

mestre para apresentar os narradores durante a noite. 

Isto é desejável (ter um mestre maçom ou uma guardião associado do Bethel. tendo 

a narração durante a formação do emblema maçônico ,ter um membro da Estrela do 

Oriente que será a narradora do emblema da Estrela do Oriente; Ter, se possível, um 

membro adulto das Filhas de Jó. Caso ela tenha experiência, em narrações, ela narrará o 

emblema das Filhas de Jó. E desejável ter uma Filha de Jó narrando para o 

encerramento (a não ser que seja usado apenas um narrador durante toda noite ). 

A homenagem a bandeira das Filhas de Jó pode ser memorizada e apresentada pelas 

Filhas de Jó. As Filhas usam os paramentos oficiais. 

Para fazer a Estrela mais colorida, uma faixa em tirinhas ou papel crepom pode ser 

usado na ponta da Estrela. Prender no ombro direito atravessando a parte da frente até a 

cintura, abaixo do braço esquerdo. 

O tempo aproximado da cerimônia será de 40 minutos. 

A musicista toca a marcha e as Filhas de Jó entram, formando o esquadro e o 
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compasso. 

A música pode ser tocada suavemente durante a leitura (as luzes diminuem). 

 

HONRA A MAÇONARIA 

 

NARRADOR:  
 

A história da maçonaria data de um tempo antes da era Cristã. Em meados do 

Século XVIII, um grupo de hábeis arquitetos juntaram-se em prol da proteção de sua 

arte, e da prosperidade de suas habilidades. Eles foram os primeiros "Mestre Maçons", 

criadores de magníficos Edifícios do período medieval, da construção de Catedral na 

Europa. Eles trabalhavam sob seu próprio governo e viajaram livremente de lugar em 

lugar onde seu trabalho fosse requisitado. 

Alguns anos depois, em 1702, em Londres, Inglaterra, a loja maçônica decidiu abrir 

as portas da maçonaria para homens que não eram hábeis em Arquitetura. 

Como a demanda de habilidades geracionais decresceu os princípios morais, nobres 

ideais e virtudes varonis daqueles que eram conhecidos por fazerem ponte da sociedade, 

atraíram homens proeminentes da Igreja e do Estado, cujo o alto caráter e finas 

maneiras os destinguiram. Essa é a história da Maçonaria livre como é conhecida hoje. 

Perseguida pela Igreja e pelo Estado, pelo sucesso de seus esforços em promover os 

pensamentos livres e altos ideais, a página da maçonaria livre na história vem coberta 

com o sangue de mártires que desistiram de suas vidas para que a ordem pudesse 

sobreviver. Essa história também tem muitas páginas cobertas com os registros de boas 

ações; de homens libertados; de misericórdia e boa vontade por toda a humanidade. 

Um notável escritor no assunto da maçonaria nos conta que, o grande segredo dessa 

fraternidade é que ela faz homens atentarem para divindade e a bondade dentro deles 

mesmos. Uma vida inteira do maçom tira sua beleza e significado desta divina centelha 

de bondade e os inspira a segui-la e obedecê-la. Este mesmo escritor diz, "Um homem é 

um maçom quando ele pode olhar por cima dos rios, dos montes e o horizonte distante 

com um profundo senso de sua própria insignificância no vasto esquema das coisas e 

ainda tem fé, esperança e coragem, o que é a raiz de toda virtude. 

Essa afirmação do (Véu de Isis). Winwood Reade, é uma revelação dos altos ideais 

dessa grande ordem maçônica que nós reverenciamos e honramos. (Luzes fortes aqui). 

As doutrinas da maçonaria são as mais bonitas que se possa imaginar. Elas respiram a 

simplicidade dos primeiros tempos animados pelo o amor que os puritanos traduziram 

“CARIDADE” mas que realmente é “Amor”, é a pedra-chave que suporta todo o 

edifício dessa ciência mística. Amar um ao outro, ensinar um ao outro, ajudar um ao 

outro. Essa é a nossa doutrina, toda a nossa ciência, toda nossa lei. Nós não temos 

preceitos mesquinhos; nós não excluímos de nossa sociedade esta ou aquela seita. E 

suficiente para nós que o homem adore DEUS, não interessa sob o nome ou de que 

maneira. É impossível ser bom maçom sem ser um bom homem. 

Nós formamos aqui o Esquadro e o compasso, símbolo dessa exaltada ordem, para 

a qual as jovens reunidas nesta noite devem sua herança. 

Nós a exaltamos e honramos, nós somos orgulhosos de suas vitórias sob as severas 

perseguições, nos agradecemos seu triunfo durante o tempo das armadilhas. 

Solo “Como é firme uma Fundação”. 

Música de marcha para as Filhas de Jó se retirarem. 
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HONRA ESTRELA DO ORIENTE 

 

 

NARRADOR:  

 

Mulheres não fazem parte da ordem maçônica. Mas o coração da mulher bate 

sensivelmente a mesma inspiração que disponibiliza o homem a valores e ações, além 

do desejo de servir da maneira igualitária e desejo humano de uma amizade fraternal 

veio unir mulheres da relação maçônica conhecido como A Ordem Estrela do Oriente. 

 Essa gloriosa Estrela, significa a Estrela de Belém, que anunciou a chegada da luz 

de todas as luzes, tem menos de um século quando dos seus raios iluminaram todas as 

partes do mundo. 

 Sua dignidade e beleza são respeitadas e veneradas pelos maçons e leigos 

semelhantes como uma ordem fraternal 

Oh grande e gloriosa Estrela do Oriente cuja luz derramou próximo e longe. 

Abençoe e conforte os jovens e velhos. Sim, ilumine o caminho deles para um 

abrigo nobre, nós honramos.(luzes iluminem aqui). 

Seu raio de luz azul nos ensinou também que Deus ama como os pais amam. 

Fidelidade em cada alma apresentada é a lição avaliada por esses raios. 

 

A luz dourada do segundo raio, 

Mudou a perspectiva de muitos um dia, 

Aqui nos recordamos que o trabalho traz amor, 

A recompensa do trabalho enviado dos céus. 

Consonância de propósito seja ele humilde ou grandioso 

É abençoado pelo companheirismo, 

Uma alegria é demonstrar. 

Lealdade brilha do puro raio branco 

E lealdade penetra a escuridão da noite. 

Exige submissão à família e amigo. 

Para a nação, para Deus, para o mundo, sem fim. 

Lealdade é a lição dos nossos corações, que nós devemos escrever. 

Se Deus for nosso guia no caminho da retidão. 

Pastos verdes significa crescimento e nova vida na terra. 

Para Estrela do Oriente, o verde simboliza renascimento. 

    O verde do quarto raio é a esperança de todos os homens. 

    Contada pela história. "Nós viveremos novamente". O vermelho do quinto raio é o 

símbolo do amor. 

Amor de mãe, fraternal, amor superior, 

Aquele que Deus Pai da para cada um que o procura e o conhece e ao seu filho 

abençoado. 

Sim. ordem Gloriosa da Estrela do Oriente. 

Nós pagamos tributos, para nada poder proibir, 

    A luz de suas boas ações, seus ensinamentos de fé, os presentes de mulheres boas 

para países e Estados. 

    Esta Estrela de suas filhas é nosso tributo a você. 

   Com nosso respeito e honra, em tudo aquilo que fazemos. 

   Em tributo amorosos de nossas Filhas Cantam: (“O Deus é a minha luz" música de 

marcha para     as Filhas se retirarem”). 
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TRIBUTO AOS MAÇONS 

 

SUGESTÕES: 

 

1. Esta cerimônia pode ser dada em uma reunião quando for uma noite especial 

para honrar os maçons. 

2. Pode ser usado com uma exemplificação para uma loja maçônica. 

3. Pode ser usado a uma instalação maçônica na qual seriam usadas nas frases em 

parênteses. 

A Guardiã do Bethel e o Guardião Associado, acompanhados pela Guia e Dirigente 

de Cerimônias, entram na sala e seguem para o norte e para o sul em direção ao oriente. 

Todos eles viram para o centro. A Guia e a Dirigente de cerimônias param na frente das 

cadeiras dos zeladores e olham um para a outra. A Guardiã do Bethel e o Guardião 

Associado do Bethel sobem o Patamar. Quando eles viram para o Ocidente, a Guia e 

Dirigente de Cerimônias também viram ao mesmo tempo. 

Guardiã do Bethel: Guia e Dirigentes de Cerimônias, vocês se retirarão e 

apresentarão os membros do Bethel___________ para os mestres maçons da 

____________ Loja Maçônica nº ___________ (e seus convidados) que se reuniram 

para esta ocasião especial. 

A Guia e Dirigente de Cerimônias voltam para o norte e marcham linhas sul e 

procede para a ante - sala de preparação, abre as portas e fica de pé à frente da linha das 

oficiais. Elas procedem nas linhas de marcha norte e sul e formam o esquadro e o 

compasso (veja diagrama 49) a linha - é como segue. 

 

 Sala de preparação                                  Ante-Sala 

 Dirigente de Cerimônias Guia 

 Guarda Externa Guarda Interna 

 2ª Mensageira 5ª Mensageira 

 4ª Mensageira 1ª Mensageira 

 3ª Mensageira Tesoureira 

 Capelã Secretária 

 Bibliotecária 2ª Princesa 

 1ª Princesa Honorável Rainha 

 lª Zeladora 2ª Zeladora 

 

Quando as oficiais entram é que o narrador começa a ler. 

 

1ºNARRADOR:  

 

Através dos séculos, um grupo de homens ensinaram um significado de altos ideais 

de vida e promoveu pensamentos livres . Eles são os Mestres Maçons. Nós honramos os 

membros e (novos oficiais) da ________________ loja maçônica (na instalação de 

(ano) oficiais) para continuar seus trabalhos a estes compromissos honrados. 

Para os membros do Bethel _______________ ,mestres maçons representam os 

grandes valores de amar um ao outro e ajudar um ao outro - as doutrinas da maçonaria 

que é compartilhada pela Ordem Internacional dos Filhos de Jó. A base da nossa ordem 

é achada no livro de Jó, capítulo 42, versículo 15: “E em toda a terra não se acharam 

mulheres to justas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos”. 

Hoje á noite nós enfatizamos a parte posterior daquela citação – “E o seu pai lhes deu 
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herança entre seus irmãos”. Uma garota se toma Filha de Jó por ser relacionado a um 

mestre maçom. Essa é a herança que ela recebe de vocês. Esta afinidade é especial. 

Então. nós não só compartilhamos um compromisso de valores, mas também uma 

herança comum. 

 

2º NARRADOR: 
 

Os membros do Bethel __________formaram o esquadro e o compasso - o símbolo 

da maçonaria. Em honra do.______________ venerável mestre da __________ loja 

maçônica, nós formamos o esquadro, o emblema de seu oficio o qual convocam os 

maçons, enquadram suas ações no esquadro da virtude. 

Da mesma maneira que venerável mestre é encarregado a ensinar moralidade, os 

membros das Filhas de Jó são destinadas a viver uma vida virtuosa como declarada em 

nosso lema, "virtude é uma qualidade que enaltece uma mulher". A Capelã, tesoureira e 

a 5ª mensageira inclui o esquadro e representa a virtude de devoção, honestidade e 

reverência para nosso criador. 

 

1º NARRADOR:  
 

Para os membros da ______________ loja maçônica, nós dedicamos nossa 

formação do compasso que circunscreve ligação para a aplicação moral dos 

ensinamentos da maçonaria. E no compasso você encontrará oficiais nomeados como 

também outros oficiais. Isto implica a igualdade de cada uma de nós, e que os mesmos 

parâmetros aplicados a cada uma de nós não importando a nossa situação de vida. 

Membros de ______________ loja maçônica, você molda uma pedra, deixando-a livre 

de imperfeições, na qual é construído uma fundação sólida para as paredes protetoras 

que incluirão os membros do Bethel ____________ . Nós nos esforçamos para viver 

realmente os princípios maçônicos que você representa. As Filhas de Jó o seguram-no 

em grande respeito, e a cada reunião nos reconhecemos sua influência pela oração. 

Abençoe e protege os mestres maçons que nos dá sua herança._____________ loja 

maçônica e Bethel ____________estão unidos em propósito e filosofia, e hoje á noite 

(nesta ocasião especial) nós celebramos nossa união. 

 

O LIVRO DE OURO 

 

 Cada oficial escreve seu nome no Livro de Ouro antes de sentar. O narrador espera 

até a última Filha ter chegado ao seu lugar, antes de ler a próxima parte para a entrada. 

 

 

NARRADOR: 

 

Um profeta dormindo, em doce despertar, 

Acorda uma noite sonhando com a paz. 

Ele viu dentro da luz da lua 

Toda branca, como um belo lírio, 

Um anjo, escrevendo no Livro de Ouro 

Transbordando de paz feito o profeta corajoso, 

E na a presença dele falou, 

Embora um mandamento seja evocado. 

“O que você escreve? ” - Disse o profeta. 
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O anjo celestial ergueu sua cabeça. 

“Os nomes daqueles que amam o senhor”. Disse ele. 

“E quanto ao meu?” - O profeta perguntou. 

O anjo respondeu: “Não” porém cansado. 

Novamente o profeta falou, embora baixo, 

Com ternura ele replicou. 

“Escreva meu nome, eu lhe imploro como alguém”. 

Que ama seus companheiros." 

O anjo desapareceu e voltou novamente à noite, 

Com uma luz ofuscante 

Mostrou os nomes que Jesus tinha abençoado 

Oh! O nome do profeta liderava todo o resto. 

(Esta 1inhá deixa para a Rainha. Quando ela se aproxima do ocidente vagarosamente, 

acende-se uma estrela iluminada acima do livro). 

A visão cresceu, quando ele viu ao longe, 

Os peregrinos seguindo uma estrela cadente. 

Os peregrinos andando como nos velhos 

tempos em manto branco, mas belo para contemplar.  

Em direção ao Livro de Ouro, eles vieram. 

Com a intenção de escrever sobre cada nome, 

Eles eram guiados por uma luz celestial, 

Forjada por um Anjo, que lhes oferecia para escrever,  

Do mais rico serviço de amor divino 

Para estes mais belos seres humanos. 

E quando elas viraram as páginas da vida 

Contemplando seus nomes como naqueles tempos. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Com grande propósito e uma maneira nobre 

Em reverência „a Honorável Rainha. 

Com paciência, pureza e verdade, 

Ela faz uma viagem no amor da sua juventude. 

 

1ª PRINCESA: 

 

A 1ª Princesa agora se aproxima, sua vida é destituída de qualquer medo. Sua 

mensagem ensinou as novas peregrinas, a fé e o amor por todo o caminho. 

 

2ª PRINCESA: 

 

E agora, a Princesa vem 

Pregando, fé que nunca falha 

Sua firme fé dispensa luz, 

Sua trajetória é limpa, seu caminho brilhante 

 

GUIA: 

 

A Guia mostra o caminho, para as peregrinas procurarem a luz do dia. Com rara 

sabedoria, um título nobre. Para a paz e felicidade, Ele guiará. 
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DIRIGENTES DE CERIMÔNIAS: 

 

Então a Dirigente, com a Guia, guiarão as peregrinas em segurança ao seu lado, que 

em passos vacilantes na sua trajetória ficará mais forte dia após dia. 

 

1ª E 2ª ZELADORAS: 

 

As Zeladoras sabem com humildade que cada tarefa é abençoada. Com prece e 

incenso queimado, Elas zelam como pombas brancas. 

 

GUARDA INTERNA E GUARDA EXTERNA: 

 

Mantenha seus corações atentos para vencer, para não cair em pecado, 

Nem perturbar a paz ou causar desgraça dentro do lugar santo. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Numa página imaculada, ela grava os nomes daqueles que amam o Senhor. 

Com a verdade e a caneta dourada de honra, Ela ama e dá vivas as suas 

companheiras. 

 

TESOUREIRA: 

 

Ela guarda títulos com mãos douradas 

Naquela casa acima, não feita com as mãos. 

Onde os anos não destruirão ou enfraquecerão,  

Os atos de bondade nela colocados. 

 

CAPELÃ: 

 

Como promessa no altar livremente dada, 

Ela oferece uma oração ao céu. 

Na verdade e na fé, ajoelhada, 

Para que todas peregrinas sejam firmes. 

 

 

MUSICISTA: 

 

Em seguida, através do infinito do tempo, 

Doces louvores de seus lábios sublimes. 

Dão vivas a todos que escutam seu salmo delicadamente, 

Em cada encontro do ano. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Sabedoria e conhecimento sua dotada caneta escrever, 

No livro aberto, uma página mais brilhante. 

Transformando-os nos mais raros títulos, 

Existentes sempre confiança e sabedoria lá. 
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1ª MENSAGEIRA: 

 

Como Mensageira da verdade, ela vem guiar as peregrinas no seu caminho. 

Ela fala de alegria, paz econtentamentos, 

De felicidade e verdade sincera. 

 

2ª MENSAGEIRA:  

 

Quando a tristeza bater sobre nós 

E a vida parecer uma coroa de espinhos. 

Ela nos fala de fé e amor firmes, 

De Deus e bênçãos dos céus. 

 

3ª MENSAGEIRA: 

 

Quem faz o Sol brilhar pelo dia, 

A lua caminhar prateada. Quem faz as estrelas e a Terra existirem, 

E a acalmam as águas do mar? 

 

4ª MENSAGEIRA: 

 

Esse que sabe de todo pensamento, 

Da existência das coisas e ama o que trouxemos. 

Por Ele a guiará por suas mãos, 

Oh! As mais justas da terra. 

 

5ªMENSAGEIRA: 

 

Uma mensagem escrita em palavras tão verdadeiras, 

Por todas estas páginas viradas. 

Inscritas em símbolos e sinais, 

Uma lição aprendida de rara virtude. 

Então, o profeta leu no Livro de Ouro e para o Anjo, falou como nos tempos 

antigos. 

“E que nomes existem lá?” O anjo ergueu sua cabeça e disse: 

“Os nomes daqueles que amam o Senhor” – ele disse. 

O profeta examinava todas as páginas, 

Então o Anjo lhe falou mais uma vez; 

“Elas, também são abençoadas, por amar suas companheiras”. 

Não fechem o livro, é melhor assim. 

Todas podem escrever e todos podem saber. 

Cada dia aprender do amor e louvar, 

E passar doçura todo ano. 

Para quando, outra vez, o Anjo ler, 

Deixar os nomes lá escritos, com títulos honrosos. 

Com sua rara bondade e amor divino. 

Com Deus nas alturas suas vidas se enlaçarão. 
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BROTOS DE PROMESSA 

 

 

UMA CERIMÔNIA PARA INICIAÇÃO DE FILHA DE JÓ  

 

SUGESTÃO:  Um pequeno botão de rosa para cada filha de Jó iniciada 

 

Sentar as futuras filhas de Jó, no sul na divisão justamente na linha oriente do altar. 

Se você tem outras futuras filhas de Jó, elas poderão cantar “Eu sou uma 

promessa”. 

 

HONORÁVEL RAINHA: ( Levanta-se)  

 

Quando nossa organização foi iniciada por Ethel T. Wead Mick em Nebraska em 

1920, chamou suas filhas de Jó “Brotos de Promessa”, hoje „a noite nós damos boas-

vindas as nossa futuras filhas de Jó, ela é (Elas são) as sementes para os Brotos de 

Promessa. 

Guia de Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão as futuras Filhas de Jó, para o 

ocidente do altar. A Honorável Rainha está sentada. 

Guia e Dirigente de cerimônias prosseguem na linha de Marcha sul para onde estão 

as futuras filhas de Jó sentadas. A Guia e Dirigente de cerimônias acenam para as 

futuras filhas de Jó para segui-las, Dirigente de cerimônias segue as futuras filhas de Jó. 

A Guia marcha para linha do altar, vira norte para um ponto entre norte do altar e o 

posto da Capelã, vira ocidente e posicionam as futuras filhas atrás do altar. 

 

GUIA:  
 

Honorável Rainha, eu gostaria de apresentar nossas futuras filhas de Jó. 

(nomes). ________________________________________________________ 

 

HONORÁVEL RAINHA:  (Levanta-se)  

 

Bem-vindas. Nós estamos felizes por vocês se tornarem uma parte do nosso Bethel. 

Sendo uma filha é como sendo uma rosa, ambas vivem e estão divididas dentro de 

estágios. 

O primeiro estágio é ser uma futura filha de Jó. É o começo de algo novo e 

excitante, uma experiência de aprendizagem, um tempo para crescer, uma semente de 

promessa para algo especial que virá. 

Honorável Rainha está sentada. 

 

2ª PRINCESA:  (Levanta-se)  

 

O próximo Estágio quando vocês tem 11 anos e são iniciadas como filhas de Jó. 

Um botão de rosa, um broto de promessa estimula aprender e encontrar conhecimento 

em tudo e todos ao seu redor (2ª princesa está sentada). 

 

1ª PRINCESA:  (Levanta-se)  

 

O próximo estágio e ser conhecedora do mundo e lugares em sua volta quando você 

alcança este estágio, você terá a responsabilidade em ajudar as mais novas meninas, as 
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sementes e brotos por torna-se uma amiga esta experiência será recompensada. (1ª 

princesa está sentada). 

 

HONORÁVEL RAINHA: (Levanta-se)  

 

O último estágio é ser uma rosa completa, ou filha e experiente em tudo que você 

faz, você agora está participando em todas as atividades das filhas de Jó, tornando-se 

uma amiga verdadeira, e ajudando os outros membros com seus esforços e quando 

chegar esta hora especial, você partilhará um amor e calor especial. 

/todos estes estágios são especiais e cheios de amigos e amor. Você crescerá de um 

broto de promessa, para uma iniciada, um botão de promessa para uma solidária e 

cuidadosa amiga, filhas de Jó. Canção: “Eu sou uma promessa” pode ser tocada neste 

momento. 

A Honorável Rainha desce o patamar com os botões de rosas, caminha para o lado 

norte do altar e oferece a cada filha de Jó iniciada um botão de rosa, dá um passo atrás e 

para frente do centro do altar. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Você representa uma semente que crescerá dentro de um botão de rosa como você 

observa estes botões de rosas transformam-se em rosas maduras, pense o quanto você 

crescerá com experientes filhas de Jó. Honorável volta para um ponto, metade do 

caminho entre o altar e o Oriente, volta e sobe para o patamar. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Mãe Mick uma vez disse: 

“Há algo que faz um Bethel”. 

Fora de quatro paredes, cerimônias e orações, 

Algo como semente no jardim 

Transforma-se um raro botão de promessa. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossas filhas de Jó iniciadas para 

o Oriente. Guia da volta completa no sul do altar seguida pelas filhas de Jó iniciadas e 

Dirigentes de Cerimônias, dão a volta completa no norte do altar (se houver mais de 

uma iniciada elas seguirão a Guia e a Dirigente de Cerimônias igualmente), todas 

marcham de frente para linha do Oriente. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

 (Oferece-lhes uma ficha e as apresentam). 

É com prazer que eu apresento (nomes), novas filhas de Jó. 

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossas filhas de Jó iniciadas para 

seus assentos. Depois vocês retornem para suas posições. 

A Guia seguida pela filha(s) de Jó iniciadas(s), e Dirigente de cerimônias retornam 

para suas posições lado a lado e sentem. 

 

Um golpe de Malhete (*). 
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BOTÕES DE ROSAS 

 

 

SUGESTÕES: Cada nova iniciada recebe um botão de Rosa. 

 

Esta cerimônia pode ser dada como um relatório da bibliotecária onde a mesma é a 

narradora. 

Narradora: Esta cerimônia é principalmente para os novos membros do nosso 

Bethel, mas é para todas nós, também. 

Sendo uma Filha de Jó é como uma rosa, ambas vivem e estão divididas dentro de 

três (03) estágios> 

O primeiro estágio é uma nova pessoa, ou um botão de rosa, em um novo lugar 

estimulada aprender e encontrar conhecimento em tudo e em todos ao redor. 

O segundo Estágio é ser conhecedora do mundo e lugares em sua volta. 

O segundo Estágio tem a responsabilidade de ajudar as mais novas meninas, ou 

botões. Esta responsabilidade é recompensada. 

O Terceiro Estágio é ser uma rosa completa ou Filha, experiente em tudo que você 

faz. Pronta para a responsabilidade de ajudar a todos em quase tudo. 

Quando você os ajuda, você sente o calor e amor que vocês   partilha. 

Todos os estágios são especiais e cheios de amigos e amor. 

Música apropriada pode ser colocada neste momento. Canção sugerida “A Rosa” 

com permissão dos donos dos direitos autorais. 

Quando o último verso for tocado, o narrador se dirige para os novos membros e dá 

a cada nova Filha um botão de rosa. 

Como você ver, estes botões de rosas crescerão dentro das rosas completas. Pense 

sobre como você crescerá com as experientes Filhas de Jó. 

 

CERIMÔNIA DA AMIZADE 

 

 

SUGESTÕES:  Para ser feita em uma reunião de amizade. 

Faça cópias do poema de encerramento e distribua aos 

convidados nesta reunião. 

 

HONORÁVEL RAINHA.: (Levanta-se) Se quisermos saber o que é amizade, 

devemos procurá-la, não como se fosse um pote de ouro no fim do arco-íris, mas entre 

as pessoas que estiverem vivendo uma vida boa, rica e plena. 

 

GUARDA INTERNA: 

 

 Observe atenciosamente seus amigos, pois na verdade, amizade é um presente. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Amizade, como amor, é somente um nome, até o momento em que por alguém, 

você acenda a chama. 
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SEGUNDA ZELADORA:  

 

Todas as alegrias da vida dependem da arte de fazer e cultivar Amigos. 

 

1ª MENSAGEIRA:  

A única maneira de podermos ter amigos é sendo amigo. 

2ª MENSAGEIRA: 

 

Um amigo bem que pode ser considerada a obra prima do mundo. 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

A amizade pode ser o raio de sol da vida. 

 

4ª MENSAGEIRA: 

 

A amizade é como uma corrente de ouro atando amigos. 

 

5ª MENSAGEIRA:  

 

A mão da amizade poderá ajudá-la a aliviar o fardo durante a caminhada. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

A amizade verdadeira é um dos mais preciosos presentes da vida. 

 

MUSICISTA:  
A amiga sabe dos pensamentos da outra e se preocupa com ela também. 

 

SECRETÁRIA:  

 

A amizade é como uma jóia rara que nunca perde o seu brilho. 

 

CAPELÃ: 

 

 A amizade aumenta, cresce mais com a idade conforme sentimentos amadurecem e 

a compreensão se aprofunda. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  
 

A amizade, assim como a lealdade é permanente e real. 

 

GUIA:  
 

A amizade nos conduz a elevações nunca antes conhecidas, ao longo da jornada na 

vida. 

 

2ª PRINCESA:  
 

Um amigo pode verdadeiramente ser o presente mais perfeito de Deus. 
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1ª PRICESA:  

 

A amizade resiste a todos os momentos difíceis da vida e a todas as vezes que 

somos colocada a prova. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

A amizade pode significar a diferença entre viver e realmente gostar de viver. Ela 

pode trazer o sentimento maravilhoso de saber que alguém se importa com você. A 

amizade lhe dá uma nova visão de si mesmo e dos outros. Estas visões dão um novo 

significado „a vida. A amizade compartilha o espírito celestial e o esplendor de um novo 

dia. 

(As Oficiais formam um coração. A Guarda Externa toma posição do lado de 

dentro da porta do Bethel. A guia se dirige do Ocidente para a linha de marcha do Sul e 

é seguida pela Guarda Interna, 2ª Mensageira, 1ª Mensageira, Tesoureira, Secretária e 2ª 

Zeladora. A Segunda Princesa desce do Oriente toma sua posição no coração seguida da 

Guia e das outras Oficiais. A Dirigente de Cerimônias segue para o Oriente ao mesmo 

tempo em que a Guia, virando para a linha de marcha do Norte, sendo seguida pela 

Guarda Externa, 5ª Mensageira, 4ª e 3ª. Capelão. Bibliotecária e 1ª Zeladora. A Primeira 

Princesa desce do Oriente e toma a sua posição no coração, seguida da Dirigente e das 

outras Oficiais. A Honorável Rainha desce do Oriente e toma sua posição no centro do 

Coração. Quando estiverem em posição, todas repetem em um único som): (Ver o 

diagrama 51) 

 

“Um amigo é alguém a quem nos dirigimos”, 

Quando nossos espíritos precisam de encorajamento, 

Um amigo é como um tesouro, 

Pois em verdade, amizade é um presente, 

Um amigo é alguém com quem rimos 

Sobre coisas pequenas e pessoais 

Um amigo é alguém com quem somos  sérios 

Quando nos defrontamos com o que quer que seja que a vida possa trazer. 

Um amigo é alguém que preenche nossas vidas, 

Com beleza, alegria e graça, 

Um amigo faz com que o mundo em que vivemos,  

Se torne o lugar melhor e mais feliz. 

As oficiais retornam a seus postos, revertendo seus passos. 

HONORÁVEL RAINHA.: Isto conclui nossa Cerimônia da Amizade (!) 

 

 

CERIMÔNIA DO BROCHE 

 

SUGESTÕES: Prender os broches das oficiais no laço branco para cerimônia. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Guia e Dirigente de cerimônias, por favor, dirija-se para o Oriente para 

apresentação dos broches. 
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PAST HONORÁVEL RAINHA:  

 

(Para a Honorável Rainha recentemente instalada). 

O posto de Honorável Rainha requer o máximo de você. 

Sua habilidade de liderança será colocada em prova. 

Use seu broche com orgulho como todas as Honoráveis fazem. 

E saborei essas memórias durante toda a sua vida. 

(dá o broche para a Honorável Rainha). 

Honorável Rainha: 

(para a 1ª Princesa recentemente instalada) 

como Primeira princesa você sentara a minha direita 

Instruindo as peregrinas, a iluminar os seus caminhos, esteja atenta da hora do 

poder deste broche para você. 

E exemplifique nossos ensinamentos em tudo que faz 

(da o broche para 1ª Princesa). 

PRIMEIRA PRINCESA:  
 

(Para a Segunda Princesa recentemente instalada) 

Este broche é acompanhado por uma capa e uma coroa use-os com dignidade sobre 

seu vestido grego branco. 

Alta responsabilidade corre nesse cargo que você ocupará. 

No trabalho que é bem feito haverá nesses tesouros incontáveis. 

(dá o broche para a Segunda Princesa) 

 

SEGUNDA PRINCESA: 

 

(Para a Guia recentemente instalada). 

As iniciais olharam para você como sua Guia dê nossas lições com carinho e com 

orgulho, cada uma de nós se empenhará para trabalhar de mãos dadas. 

Fortalecer nossa Ordem através de toda terra. 

 

GUIA:  
 

(para a Dirigente de Cerimônia recentemente instalada) 

Como Dirigente de Cerimônias você se sentará no Ocidente, ajudando a guia e 

fazendo o melhor. 

A bandeira do nosso país estará sob seus cuidados, e todos saberão que você é uma 

das mais justas da terra. 

(Dá o broche para a Dirigente de Cerimônias) 

Honorável Rainha: Guia e Dirigente de cerimônias, vocês podem retornar as suas 

posições. 

 

O AMOR É... NOSSOS PAIS 

UMA CERIMÔNIA HOMENAGEANDO OS PAIS 

 

 

SUGESTÕES:  

 

As oficiais podem formar a figura de um coração no oriente do Altar. A Honorável 

Rainha tomará uma posição a dois passos do Ocidente Linha do Oriente, levando um 
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rolo de papel crepom vermelho. Do mesmo modo cada oficial caminha para sua posição 

e diz sua parte, elas passarão o papel crepom para a próxima oficial. Estas continuarão 

após cada oficial falar sua parte, até o coração vermelho estiver formado. Cada oficial 

igualmente pega uma letra para explicar. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

O amor é nossos pais. Somente uma coisa poderia motivar os pais a trabalharem tão 

aplicadamente ou se sacrificarem tão dispostamente para suas crianças, e isso é o amor. 

Ser um pai é ser um constante professor e conselheiro, ser bondoso e firme enquanto 

constantemente aprende e escuta. Ser um pai é ter algo desafiador, contudo 

compensador, enquanto todo tem que trabalha na terra. Na sociedade, para ser bem 

sucedido em seu trabalho, o pai tem de ser tratado com amor, é em homenagem a este 

amor que nós estamos apresentando essa cerimônia esta noite (hoje), porque na 

realidade, o amor é nossos pais. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

A letra L refere-se à liderança que nossos pais nos ensinam. A capacidade de andar 

para frente e guiar as pessoas quando elas precisam de ajuda e manter a organização na 

hora da dificuldade, é uma qualidade desejada. 

 

SEGUNDA ZELADORA:  

 

A letra O representa a Obediência para com nossos pais, guardiões e os mais 

velhos, mostrando-lhes desta maneira nossa disposição para colaborar em fazer um 

mundo melhor. 

 

TESOUREIRA: 

 

V significa virtude, uma qualidade necessária a todos. Nossos pais nos mostram e 

nos ensinam que a constante aplicação da moral nos estima a enriquecer nossas vidas. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA:  

 

A letra E nos lembra da Evolução muitas vezes reforçada pela fé em Deus, a qual é 

necessária para arcarmos com as dificuldades e provas da vida. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA:  

 

I Significa a Individualidade que nossos pais nos ensinam a respeitar e conservar, 

mesmo nesta sociedade a qual cuida de promover conformidade e lugares mais tensos 

para as pessoas, como uma massa separada dos indivíduos. 

 

GUIA:  
S Representado pela Sinceridade, um importante atributo em nosso caráter, e nós 

devemos sempre nos esforçar para sermos sinceros e honestos em nossos pensamentos e 

ações. 
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QUINTA MENSAGEIRA: 

 

 Paciência simbolizada pela letra P é um trunfo que nós devemos cultivar para 

reconhecer os defeitos em nós mesmos e nos outros. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

A significa que nós somos ensinados a sermos conscientes de tudo ao nosso redor, e 

estarmos Alerta e atenciosos para com as outras pessoas e seus sentimentos. 

 

QUARTA MENSAGEIRA:  

 

A Letra R significa Respeito, e nós devemos mostrar respeito para com nossos 

semelhantes e seus direitos, bem como para todas as criações de Deus. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA:  
 

E representa nossos Esforços na vida, e mesmo embora nós enfrentamos tentações 

e difíceis decisões deixarem-nos aprender a partir do conselho experiente de nossos pais 

e dos ensinamentos de Deus. 

 

CAPELÃ:  
 

N significa nobre, e Nobre é o que nossos propósitos e metas devem ser, 

esforçando-nos para agirmos melhor, sermos melhores, e dignos de nossos pais e do 

amor de Deus. 

 

PRIMEIRA ZELADORA:  

 

T representado pela Ternura, e uma demonstração de preocupação e consideração 

para com o bem-estar e privilégios dos outros e é um ato de amor que nós devemos 

praticar mais vezes. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  
 

A última letra, o S, representa o Sacrifício, sendo altruísta e generoso, e sempre 

relembrando que é mais bem aventurado dar do que receber, realmente nossos pais 

devem ser abençoados, por eles terem dado tanto para nós e por nós. Estes sacrifícios 

são provas de seu amor por nós, e devemos apenas dizer que o amor é nossos pais. 

Quando a cerimônia estiver acabada, as Oficiais passaram o papel crepom por trás 

do coração para a Honorável Rainha e então retornam para seus lugares. 

 

CERIMÔNIA DE DIVULGAÇÃO DA ORDEM  

“SEJAMOS CONHECIDAS” 

 

SUGESTÕES: 

 

1. Poderá ser usada como exemplificação para outras Ordens Maçônicas. 

2. Poderá ser dada para membros em potencial e seus pais. 
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As OFICIAIS entram como no Ritual. A Cerimônia usa 6 (seis) Oficiais. A Oficial 

se levanta para dizer a sua parte e logo depois se senta. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Nós os convidamos esta noite para assistirem a uma Cerimônia especial, criada para 

ajudá-la a compreender as Filhas de Jó. A Ordem Internacional das Filhas de Jó é uma 

organização para meninas da herança maçônica, com idade entre 11 e 20 anos. Nossos 

membros tem um orgulho especial por nossa Ordem. Elas explicarão os símbolos das 

Filhas de Jó lhes darão algumas informações. Ouçam atentamente, e depois da reunião 

se vocês tiverem alguma dúvida perguntem a qualquer menina ou a um dos adultos. 

Eles se sentirão felizes em responder a sua pergunta e em obter petições de iniciação 

para você. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Dirigente de Cerimônias, você e retirará e apresentará a Bandeira da nossa nação, 

ao Ocidente do altar (música como no ritual) (!!!). 

 

OFICIAL # 1:  

 

O emblema nacional é considerado o convidado mais distinto em toda reunião de 

um Bethel. Ele ocupa o lugar de alta honra no Oriente, durante a reunião do Bethel 

.(cantam o Hino Nacional) 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Dirigente de Cerimônias, você colocará a Bandeira de nossa Pátria no Oriente à 

minha direita. (música com ritual) (!). 

 

PORTA BANDEIRA:  

 

você se retirará e apresentará a Bandeira do Bethel , ao Ocidente do Altar. (trabalho 

de solo música como no Ritual). (!!!). 

 

OFICIAL # 1:  

 

A bandeira das Filhas e Jó compõe-se de nossas cores: a cor púrpura representa os 

mais altos idéias da vida e o branco representa a pureza. O triângulo é a insígnia da 

nossa ordem com as três épocas. 

A Bandeira do Bethel, representa todos os princípios básicos da ordem das Filhas 

de Jó. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 
Filhas, vocês levantarão e unam-se a mim cantando o Hino da Bandeira do 

Bethel(*) 

 

HONORÁVEL RAINHA: Porta Bandeira do Bethel, você colocará a bandeira do 

Bethel no Oriente a minha esquerda (música como no Ritual) (!!!). 
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OFICIAL # 2:  

 

O altar é colocado no centro da sala do Bethel. A Bíblia sagrada é colocada no 

centro do Altar. As Filhas de Jó usam uma Bíblia branca, simbolizando luz e pureza. 

Durante nossas reuniões, a Capelã reverentemente abre a Bíblia no Capítulo 42, 

versículo 15 do Livro de Jó. “Em toda a Terra não se acharam mulheres tão justas 

quanto as Filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos”. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Por favor, unam-se aos nossos membros, para a oração do Pai Nosso (!!!) (membro 

assumem atitude de prece, depois da prece) (!). 

 

OFICIAL # 3:  

 

A ordem internacional das Filhas de Jó é a única organização para moças que 

requer de seus membros um parentesco com um mestre Maçom. Partindo-se do 

princípio de que a Ordem Internacional das Filhas de Jó é parte da fraternidade 

maçônica, este pré-requisito nos une estreitamente com a Ordem Maçônica. Nossa 

Ordem é construída sobre o Livro de Jó, o qual nos ensina que ao longo de nossa vida, 

encontramos provações e atribulações as quais deverão ser superadas. 

Nossas reuniões são realizadas num “Bethel”, palavra que significa “lugar sagrada”. 

O posto da Honorável Rainha é ao Oriente do Bethel, simbolizando luz, autoridade e 

compreensão. O Ocidente é conhecido como uma reflexão da Palavra de Deus. As 

Oficiais do Ocidente guiam aquelas que procuram tornar-se membros. As Guardas 

Interna e Externa, posicionadas do lado de dentro e fora da porta do Bethel protegem 

contra interrupções. 

 

OFICIAL # 4:  

 

Púrpura é a cor básica de nossa Ordem, representando os mais altos ideais na vida. 

E a cor da alta dignidade e emblema de alto cargo. Branco é a segunda cor básica de 

nossa Ordem. Ela tem sido usado por séculos como símbolo de pureza e inocência. 

Nossa Honorável Rainha e Princesa usam capas púrpuras simbolizando dignidade. 

O desenho da chave grega na borda das capas é branco e significa nossa fé em 

nossa forma de viver e oferece proteção. O desenho é contínuo e, portanto, representa a 

vida eterna e nos recorda da boa conduta contínua. A coroa é um símbolo de sucesso. 

 

OFICIAL # 5: 

 

 O trabalho de solo das Filhas de Jó representa um caminho de vida. Nós nunca 

caminhamos em frente ao Altar enquanto a Bíblia estiver aberta, pois isto interromperia 

o raio de luz, sabedoria e harmonia, entre a Bíblia e o Oriente. 

As linhas laterais representam a pedra angular e as fundações do Bethel. O objetivo 

da Ordem Internacional das Filhas de Jó é reunir moças para o aperfeiçoamento moral e 

espiritual, inspirar o desejo pelo conhecimento, ensinar o amor de Deus. País, Bandeira 

e ao Lar, respeitar os Pais e mais velhos, reverenciar as Escrituras Sagradas, os 

princípios que a maçonaria defende. A Ordem Internacional das Filhas de Jó é 

democrática e fiel em seus propósitos, preparando moças para atividades domésticas, 

cívicas, patrióticas, de negócios, religiosas fraternais e sociais. Em nossa Organização, 
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temos belos músicas que nos inspiram os segmentos de reverência de nossa Cerimônia e 

traz alegria para nossas vidas. 

 

OFICIAL # 6:  

 

O emblema de nossa Ordem é o Triângulo, um símbolo de fartura e perfeição. A 

Pomba branca simboliza pureza e nos lembra paz, reconhecimento e aprovação divina. 

Também representa a primeira filha de Jó, Jemima. A Urna de Incenso representa um 

coração puro, repleto de fé amor e devoção a Deus. A fragrância do incenso sendo 

levada para o céu simboliza a prece e gratidão por nossas bênçãos.ela também 

representa a segunda filha de Jó, chamada Késia. A cornucópia da fartura é o símbolo 

de humildade, pureza e de uma vida límpida. (se desejar pode ser lida a historia do hobe 

neste momento). 

Honorável Rainha: Nossa Capela nos dirigirá em oração (!!!)  

 

Capela: Oh! Senhor, sejas tu nosso guardião das alturas. Estejais lá para nos 

aconselhar, deixar-nos livres do medo. Estejas conosco enquanto partimos em nossos 

diferentes caminhos. Nos guie e proteja cada uma das pessoas que aqui estão reunidas. 

Ajuda-nos a ajudar uma as outras. Que possamos praticar em nossas vidas, diariamente, 

a confiança crença em Jó e sua fé. Abençoe nossos líderes, nossos pais e aqueles 

próximos e mais queridos para nós. Nós lhe pedimos em Teu nome. Amem. (capelã 

retorna ao seu posto).(!) 

 

 Honorável Rainha: 
Durante todos esses anos em que a ordem Internacional das Filhas de Jó tem 

existido, encontramos muitas pessoas de quem nos orgulhamos por seus serviços 

especiais a nossa Ordem. Nós levamos tempo para reconhecer estas mesmas pessoas a 

cada reunião. Neste momento, eu gostaria de apresentar os membros do Conselho 

Guardião do Bethel. 

Na cerimônia de hoje, tentamos responder a maioria das questões que você deverá 

ter sobre as Filhas de Jó. Se entretanto, vocês possuírem outras perguntas por favor nos 

pergunte. Ficaremos felizes em ajuda-los. 

 

 

LIVRO DE PRATA 

 

SUGESTÕES: 

 

Tema: As estrelas são janelas do céu. Cores azul e prata; 

Emblema: estrela – carregar estrelas ou livros cobertos com papel prateado. 

 

NARRADOR: 

 

Quando a sombra da noite começa a descer e a escuridão esconder a luz do dia. 

Sol e Lua, misturam juntos, ajudando através das estrelas a iluminar o caminho. 

E o brilho das velas brilhantes de Deus cobria a terra. 

Gentil nebulosidade, caindo com suavidade, como se Deus a derrubou das próprias 

mãos. 

Cada estrela uma janela no céu. 

Com pequenos anjos olhando através dela. 



 86 

Como anjos, também nossas Filhas do Bethel aparecem em meio „as estrelas do céu 

azul. 

O Coral entra cantando “Estrelas são as janelas do céu”. (opcional) 

Guarda Interna e Guarda Externa 

Entram para guardar a porta do nosso Bethel, tem certeza que todos que entram têm 

respeito „as coisas divinas. 

 

1ª ZELADORA E 2ª ZELADORA 

 

Duas estrelas brilhantes dentro do nosso Bethel, guardas de nossa Urna e Pomba. 

Vigiando nossas posses e guardada por Deus. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Em página, imaculada como seu robe ela mantém nossos registos brilhantes. 

Como pó brilhante caindo de sua caneta, cada palavra, enquanto ela escreva.  

 

 

TESOUREIRA: 

 

Ela mantém nossos cofres cheios de prata, tão brilhantes como as estrelas. 

A névoa prateada que brilha o seu caminho está brilhando de longe. 

 

CAPELÃ: 

 

A áurea ao redor de sua cabeça brilha, como se um alo descanse ali.  

De joelhos, inclina a cabeça para baixo, ela nos leva para a oração. 

 

MUSICISTA: 

 

Suas notas formam uma doce harmonia celestial como a música. 

Ela mostra o caminho da felicidade com fé e amor. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Os seus olhos estrelados e sorriso gracioso, denotam tal sabedoria. 

Que todo o conhecimento que ela procura e traz para nos compartilhar. 

 

MENSAGEIRAS: 

 

Elas trazem um conto de alegria, fé e amor para os membros. 

De felicidade e verdade sincera, desde o início do mundo. 

Elas nos ensinam como confiar em Deus que faz as estrelas brilharem. 

Ele sabe de toda a nossa necessidade e guia suas vidas e minha. 

Guia e Dirigente de Cerimônias: 

Peregrinas que buscam conhecimento de nosso propósito e nossa crença encontram 

nossa Guia e Dirigente de Cerimônias que ali esperam para tomar direção. 
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2ª PRINCESA E 1ª PRINCESA: 

 

A luz estrelar cresce mais brilhante como vem estas puras /filhas. 

Elas permanecem na verdade e no amor. 

Cada princesa oferece uma palavra de esperança, uma prece, oferece uma ajuda. 

Elas lhe ensinarão a acreditar. Nele e como a Terra Ele planejou. 

Honorável Rainha 

Nenhuma estrela poderia brilhar assim tão luminosa quanto nossa graciosa 

Honorável Rainha. 

Sua Coroa, uma dourada auréola e seu robe de brilho lustroso. 

Uma vez a estrela guiou pastores no Natal como a História conta. 

Assim nossa nova Rainha guiará seu Bethel através de seus prazeres e suas 

dificuldades. 

Veja! Suas Filhas do Bethel, como muitas estrelas brilhantes. 

Suas belezas adoráveis que compete de tal modo com Júpiter e Marte. 

Certamente Deus está vigiando-as, como elas permanecessem em reverência. 

Porque Ele sabe que as fez: “As mais justas da Terra”. 

 

 

UMA COROA DE GLÓRIA 

 

NARRADOR: 

 

Uma coroa que foi colocada sobre a sua cabeça, não era feita de jóias, mas ao invés 

disso de espinhos. 

A coroa que representa pureza, reverência e sinceridade. 

Uma coroa de Glória em sua cabeça, símbolo do sangue que “Ele” derramou. 

Ele deu sua vida, para eu poder usar uma coroa de glória em meu cabelo. 

Ele virá a mim de reinos acima e trará com Ele seu amor sagrado. 

Ele me julgará com rara honra. 

Uma Coroa de Glória eu usarei. 

 

CORAL: 

 

Essas Filhas sabem o prazer do louvor a Deus em canção. 

Elas compartilham conosco esse tesouro com o laço de continuação da vida. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

Atentas a todos que entram e permanecem em nossas portas. 

Elas nos protegem de todo pecado externo, as mais justas desta terra. 

 

1ª E 2ª ZELADORA: 

 

Essas Filhas guardam nossa Urna e Pomba. Elas sempre estarão alertas. 

Elas sabem da alegria de amar. Elas conservam a chave para vida. 

 

MENSAGEIRAS: 

 

Essas Filhas nos trazem as notícias de Jó, elas nos contam sobre a vida dele. 
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Elas nos falam sobre sua fé em Deus, suas tentações e sua luta. 

Elas carregam uma lembrança verdadeira para sermos fiéis a Deus. Porque nós 

seremos recompensadas por todas as provas que tivermos que enfrentar. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Ela compartilha conosco seu conhecimento e trás a verdade „a tona. 

Nós aprendemos da Santa Bíblia que suas lições são sempre verdadeira. 

 

MUSICISTA: 

 

Sua música mistura a harmonia e exprime um brilho lustroso. 

Essencial em sua melodia como todas as suas Filhas sabem. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Ela mantém um registro preciso de todos os afazeres do Bethel e a lista de nomes 

de todas as Filhas, cuja amizade é incomparável. 

 

TESOUREIRA: 

 

Essa Filha guarda nossas moedas preciosas, uma lição que ela conserva. 

Ela ensina que é melhor ser rico em amor do que em ouro. 

 

CAPELÃ: 

 

Nossa Capelã junta suas mãos em oração e reverência e fala com Deus. 

Ela lhe pede seu amor e se preocupa como nós trilhamos a vida  

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 

Nossa Dirigente ajuda a conduzir as peregrinas que buscam achar nossa direção. 

Ela conduz nossos ensinamento para que possam saber dos mesmos. 

 

GUIA: 

 

Ela nos conduz em nossa peregrinação que simboliza a vida. 

Ela nos guia contra todos os males, especialmente ódio e discussão. 

 

1ª E 2ª PRINCESAS: 

 

Essas Filhas nos ensinam a ter fé em Deus, praticam a verdade e o amor 

Elas não buscam o prazer mundano, mas força de Deus. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

E agora nossa Honorável Rainha aparece de manto real. 

A coroa retrata o amor imaculado, a capa seu serviço leal. 

Tem que mostrar um bom exemplo pôs ela nos conduzirá. 

Seu destino ela coloca nas mãos de Deus, assim ela nunca se perderá. 
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CHAVE PARA FELICIDADE 

 

SUGESTÃO: 

 

Oficiais e Coral levam chave de ouro 

Narrador: 

Se nós procuramos nossa rica recompensa de fé firme e virtude rara,  

nós devemos, através das ações, ganhar o direito de sermos conhecidas como ás 

Filha de Jó. 

Nós todas devemos praticar verdade, a fé e amar as companheiras. 

Estas lições são do livro Dele, de acordo com os planos de Deus. 

E destas lições nós aprenderemos que o amor é a chave mestra, que abre a porta da 

felicidade.  

Busque amor e seja feliz! 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

Guardando as portas de nosso Bethel cuidadosamente, contra todo pecado externo. 

Nós ás encontramos alerta e elas sabem de tudo que entra. 

 

1ª E 2ª ZELADORAS: 

 

Guardam nossa Urna e Pomba, estas Filhas seguram a Chave 

Nós sabemos que ambas as Filhas sempre vão estar alerta. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Ela segura a chave para o conhecimento, ela pesquisa em todos os lugares. 

Nossa Bibliotecária agora puxa seus tesouros para compartilharmos. 

 

MUSICISTA: 

 

Uma canção feliz deve estar nessa chave, nenhuma discórdia iremos ouvir. 

A Musicista toca em harmonia, suas notas doces e claras. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Em páginas imaculadas como seus robes, ela entra em nossas boas ações. 

Como a secretária escreve cada nome, com a sua liderança. 

 

TESOUREIRA: 

 

Ela guarda a chave de toda nossa riqueza e guarda isto com o seu amor. 

Ela aprendeu que “Ele” está observando dos céus. 

 

CAPELÃ: 

 

Agora em reverência ela curva a sua cabeça e nos ensina a orar. 
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A Capelão saberá exatamente o que dizer. 

 

MENSAGEIRAS: 

 

Cinco mensageiras da verdade vêm contar a vida de Jó. 

Como a Primeira conta os prazeres de Jó e a Segunda conta a sua luta. 

Da Terceira nós ouvimos falar das suas tentações, da Quarta sua paz final. 

Enquanto a Quinta conta que a confiança e fé trouxeram a Jó a doce recompensa. 

 

GUIA E DIRIGENTE: 

 

Para Peregrinas que conhecerão nossas lições e buscam a luz do dia. 

Nossa Dirigente prepara a sala e nossa Guia conduzirá a cerimônia. 

 

1ª E 2ª PRINCESAS: 

 

A justiça das Princesas que agora avançará em verdade e pureza. 

Destranca a porta para a felicidade com a sua própria chave dourada. 

A 1ª Princesa contará a honra luminosa e como confiar nele, enquanto a 2ª Princesa 

ensina grandiosamente como ganhar o seu amor. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Ela trará agora, a chave Mestra, a mais justa das três. 

Nossa Honorável Rainha vem agora à vista, com uma dignidade tranqüila. 

Porque ela aprendeu bem a sua lição, que aquele amor está em todos os lugares. 

E nossa Honorável Rainhas seguramente será a mais justa das três. 

Agora essas Filhas ficarão com as Chaves da Felicidade. 

Os passos delas não hesitarão, para que tenham juventude. 

Com a esperança que nunca falhará, alcançando o melhor, a verdade sempre dita e a 

sua que será testada. 

 

OUTROS 

 

NARRADORA:  

 

Senhor, ajude-nos a viver cada dia com humildade. 

Quando nos ajoelharmos e rezarmos, que nossas orações sejam para os outros. 

Ajude-nos em todos os nossos trabalhos para que sempre sejam feitos com 

sinceridade e verdade, sabendo que tudo que fazemos deve ser para os outros. 

Quando nossos trabalhos na terra terminarem e nossos trabalhos no céu começarem, 

permita-nos esquecer as coroas que ganhamos enquanto pensamos nos outros. 

 

HONORÁVEL RAINHA:   

 

A vida reunirá buquês de horas especiais risos serão o brilho do sol, lágrimas serão 

o banho que as farão crescer. 

Ajude-nos a ser parte da lembrança da eternidade. 

Para você, esta hora é boa por merecimento de esforços, pelo esplêndido valor do 

amor. Nesta hora que nossos trabalhos estão apenas começando. 
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PRIMEIRA PRINCESA:  
 

Você irá lembrar que a vida é esplêndida, cheia dos trabalhos de Deus  

Nessa hora, com o coração cheio dos ensinamentos Dele, você viverá com Ele. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

Você irá lembrar que fé, amor, pureza e paz não são palavras soltas. Mas elas são 

luz brilhando eternamente na igreja, na escola, em casa Você continuará iluminando o 

caminho dos outros. 

 

GUIA:  

 

Você como guia, guiará as peregrinas para o bom e belo. Guiando-as para o amor e 

a Irmandade. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 
 

Como Dirigente você tem uma parte maravilhosa, guardando nossa bandeira com 

todo seu coração. 

 

CAPELÃ:  

 

Em reverência ela baixará sua cabeça e nos ensinará a rezar. Porque guiada por 

Deus ela saberá o que falar. 

1ª Mensageira:  

Você contará como Jó resistiu a todos os ferimento e a cada noite longa que o 

levava à morte. 

 

2ª MENSAGEIRA:  

 

Você confiará que quando caímos, nossa vida parece uma coroa de tormentos. 

Mas se tivemos fé e amor a Deus recebemos sua recompensa mais a frente. 

 

3ª MENSAGEIRA:  
 

 Você contará as peregrinas que “embaixo do medo de Deus está o entendimento”. 

 

4ª MENSAGEIRA:  
 

Ele, que sabe de todos os nossos pensamentos, coisas que são ou que não são. Você 

dirá que ele nos levará pelas mãos. 

 

5ª MENSAGEIRA:  
 

Você falará que tentativas e fé nos ajudam em nossos trabalhos e ações. Ele sabe o 

que precisamos e guiará nossas vidas para sempre. 
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BIBLIOTECÁRIA: 

 

 Seu interesse pelo desconhecido levou-a a dividir conosco seus conhecimentos. Há 

sempre verdade e beleza nas coisas mais raras que ela nos conta. 

 

SECRETÁRIA: 

 

 Você mantém nossos registros em páginas imaculadas como seu robe. Você entra 

em nossas ações levando-as sempre a diante. 

 

 

TESOUREIRA:  
 

Você, como tesoureira; são dados; para manter seguro, todos os nossos tesouros 

terrestres e nobres. 

 

MUSICISTA:  

 

Nós precisamos de duas melodias belas e harmoniosas. Você nos ensina a confiar e 

amar como cantamos para os outros. 

 

PRIMEIRA ZELADORA:  
 

Ela fica com a urna mantendo o incenso sempre acesso. Para que sejamos assistidas 

de cima por Deus. 

SEGUNDA ZELADORA:  
 

Ela guarda a pomba assistindo e guardando-a cuidadosamente. Símbolo de paz, 

pureza e amor. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Como guarda externa, você vigiará as portas fechadas do nosso Bethel contra o 

pecado externo. Sabendo de todas as pessoas que entrarem no nosso Bethel. 

 

GUARDA INTERNA: Como guarda Interna irá guardar todo este lugar sagrado 

com amor e graça. 

 

FESTIVAL DE ROSA 

 

 

SUGESTÃO: Filhas sentadas formando uma cruz. 

 

NARRADOR:  

 

Espalham-se  sobre a Terra para todos verem e revelarem sua rara beleza, as rosas 

de todas sobras e matrizes. Cujo perfume persistente enchem o ar. 

Para aqueles que estão cansados e mergulhados em tristeza o botão da rosa traz a 

esperança do amanhã. 
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Hoje está vestido em um casaco verde suave amanhã sua beleza e generosidade será 

vista. 

Lembre-se então, quando você estava aflita; 

Deus enviou uma mensagem de esperança no botão de rosa. 

O aroma das flores espalhado por toda parte; 

É o sopro de Deus pedindo que nós permaneçamos NELE. 

Coragem nós aprendemos do vermelho brilhante da rosa, coragem para seguir o 

caminho que ELE nos mostra. 

Esforce-se para ser firme como Jó provou ser, você será ricamente recompensado 

pela fidelidade. 

A pureza é simbolizada no puro branco da rosa; 

Nossos robes refletem sua glória e sua luz. 

Esta é a verdade que nós todos temos orgulho de possuir juntamente com ela,  nós 

estamos seguros das mais ricas bênçãos de Deus. Como estas filhas começam um novo 

período, hoje a noite, elas prometem ser paciente, fiéis e distribuir luzes. Elas 

aproximam-se do oriente presenteando uma flor, da morada flagrante própria de Deus. 

 

 

HORONÁVEL RAINHA:  

 

A mais honorável destas é a Rainha, que é justa  e que se empenha no serviço 

desinteressado, sempre cuidando com amor. Como a rosa que ela carrega brota da relva, 

a sabedoria do seu reino será os ensinamentos de Deus. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  

 

A Primeira Princesa agora coloca sua flor, o Emblema, a Urna de Incenso simboliza 

a oração. Sua mensagem ensina aqui as peregrinas que a fé e a generosidade banirá o 

medo. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

Segunda princesa cujo emblema é a Pomba. Nos ensina a ser firmes, buscando a 

força de cima. 

 

GUIA:  

 

As novas peregrinas segurando os botões firmemente. Elas serão apreciadas, 

amadas e ensinadas a fazer o certo. Nossa Guia conduzirá seus passos com cuidado para 

que elas possam encontrar paz e felicidade lá. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  
 

Ajudar a guia mostrar o caminho às peregrinas. 

Nossa Dirigente vive o dia a dia. Ela também guarda nossa Bandeira Nacional e 

exibe isto de maneira reverente. 

 

1ª MENSAGEIRA:  

 

A primeira Mensageira conta os prazeres de Jó. 
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A sua terra fértil, e rebanhos de grande medida. As Filhas dele eram bem 

conhecidas. Por toda parte como as mais justas, os seus filhos, se reuniam toda noite 

para rezar com ele. 

 

2ª MENSAGEIRA:  

 

A Mensageira da Verdade aparece agora. Ela relata a história para as Peregrinas 

ouvirem. Esta Mensageira fala da Confiança firme. Quando as tentativas parecem mais 

difíceis, acredita que Deus é justo. 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

Só o bem será recebido da mão de Deus? 

Era a contestação piedosa de Jó para ruína de sua Terra. Através do sofrimento 

infortúnio ele permaneceu fiel. Acreditando que de sua fortuna e dos filhos era vontade 

de Deus. 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

O triunfo de Jó quando tudo parecia perdido. A recompensa por sua fé sendo digno 

a todo custo. É a lição desdobrada por esta mensagem sincera. Esta fé trouxe felicidade, 

alegria e paz para Jó. 

 

5ª MENSAGEIRA:  

 

O fim da história de anos atrás nos faz lembrar as rosas da primavera começando 

desabrochar. As belas flores que morrerão é a melhor recompensa porque foram 

exemplos. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  
 

Um livro bem fechado é como um botão de rosa , até que se abra não se sabe o que 

há dentro. Nossa Biblioteca abrirá e lerá com cuidado, e nos relatará o que lá estiver 

escrito. 

 

MUSICISTA:  
 

Harmonia é um presente que a Música traz, suavemente tocando enquanto o coral 

canta. 

Que o eco de sua música alegre-as e diminua as debravenças por toda a vida delas. 

 

CAPELÃ:  
 

Quando está no altar nossa Capelã ajoelha-se para rezar, que seus pensamentos 

sejam dirigidos aos céus cada dia. Reverentemente ela pede ajoelhada, que todas as 

peregrinas sejam firmes. 
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SECRETÁRIA:  

 

A secretária aproxima-se com a flor da beleza, solicitando habilidade para fielmente 

fazer seu dever. Claramente escreveu para todos verem atos de alegria, amor e bondade 

ela fará a ata honestamente. 

TESOUREIRA:  

 

De pétala em pétala é feita cada rosa, de centavo em centavo nossas despesas são 

pagas. A tesoureira cuidadosamente recebe nosso dinheiro para pagamento, mantendo 

seus livros em equilíbrio com a secretária. 

 

1ª E 2ª ZELADORAS:  

 

As zeladoras têm uma tarefa de amor e cuidam da Urna de Incenso e da Pomba. 

Sua pureza, verdade e reverência de oração são coisas que toda filha de Jó deve 

compartilhar. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA:  

 

Guarde todo coração como vocês guardam a porta, relembra as filhas sempre, 

permitam que a paz e o amor entrem nelas. Fiquem vigilantes para evitar o pecado. A 

última flor aromática foi cuidadosamente colocada formando uma cruz admirada para 

todos verem. Como as rosas buscam o frescor do orvalho, elas buscarão guia também. 

Estas filhas de Jó as mais justas em toda terra são nossas promessas de um futuro que 

Ele planejou. A Fé, bondade e o amor que nelas repousam, se espalharão pela terra 

como o aroma de uma rosa. 

 

 

HISTÓRIA DE NATAL 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Neste momento, realizaremos a Cerimônia da história de Natal. 

 

NARRADOR:  

 

A história do natal é muito antiga. 

E é contada novamente a cada ano. 

Ela acende novamente a chama da esperança. 

Que cada um alimento com tanto carinho; 

A esperança de que, um dia, o espírito do natal. 

Habitará em nossos corações. 

E de que nossos próprios atos de bondade, 

possam ajudar a fazer atos a nossa parte. 

Conte-nos mais uma vez a estória, 

Do nascimento de Cristo, nosso Rei; 

Enquanto as Oficiais do Bethel, 

Seu amor e homenagem, hão de fazer. 

“E ela trouxe ao mundo seu primeiro filho”, 

e envolvido num manto. 
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Ela o colocou numa manjedoura. 

“E no mesmo campo, havia”. 

Pastores descansando em seus pastos. 

Observando os rebanhos, durante a noite”. 

E no céu havia uma grande estrela, 

Brilhante para que todos vissem. 

Proclamando o nascimento do Menino Jesus. 

Que havia nascido para ser o nosso redentor. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

Vagarosamente, a Honorável Rainha se aproxima, trazendo a sua luz. 

Como aquela estrela lá no céu, ela reina mais esta noite. 

E no topo da estrela, sua luz ela pousa, 

Como símbolo do alto posto que detém. 

 

SEGUNDA E PRIMEIRA PRINCESAS:   

 

Neste momento as duas Princesas se aproximam, como os raios daquela estrela 

reluzente. 

Elas unem graça e beleza para convocarem as Peregrinas dos mais distante lugares. 

Elas pousam sua luz em ambos os lados de onde se encontra a luz da Honorável 

Rainha. 

Para mostrarem a todos, suas posições, seu amor e sua estima. 

 

GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  
 

Enquanto a Guia e a Dirigente de Cerimônias trazem sua luz, elas se recordam, de 

como a estrela realizou a sua jornada através da noite, e do descanso na manjedoura do 

estábulo. Os dois últimos pontos da estrela, agora recebem sua luz. 

Nossa estrela está ganhando brilho, como resplandeceu naquela noite. 

Então, a estória continua... 

Um anjo do Senhor apareceu dizendo. 

“Não tema, pois trago boa notícia com grande felicidade”, 

de você nascerá neste dia, na Cidade de David. 

O Redentor, que é Cristo, o “Senhor”. 

 

   CAPELÃ: 

 

     A Capelã vem á frente, com o anjo que surgiu,  

Rogando a Deus que derrame sua benção sobre todos os presentes. 

 "E repentinamente, surgiu com o anjo, um exercito celestial", 

 Rogando a Deus e dizendo: "Gloria a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de 

Boa vontade". 

 

MUSICISTA: 

 

 A Musicista, então, pousa sua Luz, sua primeira atitude, prazerosa, ela pede a Deus 

com sua música. doando assim, para o Bethel o seu tesouro. 

“E então, igualmente aos anjos que vieram do céu, os pastores disseram um para o 
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outro: “Caminhemos juntos para Belém para ver o acontecimento do qual o Senhor nos 

fez saber”. 

 

MENSAGEIRAS:  
 

Cinco Mensageiros se aproximaram do Oriente, como os pastores, elas fazem a 

jornada. 

Para a aprender sobre a bondade de Deus, seu Amor e sua Piedade. Cada uma possui 

uma estória, para desvendar para as peregrinas. Para contar a todos, a estória de Deus 

como se falassem de si mesmas. 

“E, quando os três Reis Magos vieram de seus lares, eles viram a criança com Maria, 

sua mãe. Ajoelharam-se e o adoraram, presenteando-se com seus tesouros: Ouro, 

Incenso e Mirra”. 

 

BIBLIOTECÁRIA, SECRETÁRIA E TESOUREIRA:  

 

Como os três Magos trouxeram os seus presentes, estas também trazem seus raros 

tesouros: "A estória do Bethel, que elas devem guardar, para que todos a leiam e 

compartilhem". 

A Bibliotecária nos proporciona a literatura, a Secretaria cuida das atas do Bethel, a 

Tesoureira realiza o balanço de seus livros sendo nossa divida para com eles muito 

grande. 

 

SEGUNDA E PRIMEIRA ZELADORAS:  
 

A Segunda e a Primeira Zeladoras vem como percursoras do Rei, o amor do serviço 

eterno é o presente que elas trazem. 

 

GUARDA INTERNA E GUARDA EXTERNA:  

 

E agora a Guardas Interna e a Externa, a noite sua vigília deverão fazer, para 

proteger o Bethel do mal como os Anjos de Deus protegem seus rebanhos. 

“E quando eles o viram, anunciaram ao mundo, tudo que lhes foi dito sobre aquela 

criança, e todos aqueles que ouviram, maravilharam-se das coisas ditas pelos pastores”. 

Vejam agora nossa Estrela brilhando intensamente, possa sua luz indicar o caminho, 

para um mundo de paz e boa vontade, esta é a nossa mais profunda prece no dia de hoje. 

(Cada uma das meninas coloca uma vela acesa no chão (pode ser a pilha) formando uma 

estrela de cinco pontas). 

 

O SALMO 23 

 

SUGESTÕES:  
 

Uma cruz grande ou a Bíblia aberta no oriente. As Oficiais carregam a Bíblia aberta 

ou a cruz. 

 

NARRADOR: 

 

“O Senhor é meu pastor”. 

Nada me faltará. 
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Em verdes pastagens me faz repousar; 

Para fontes tranqüilas me conduz, 

E restaura minhas forças. 

Ele me guia por bons caminhos, 

Por causa do Teu nome. 

Embora eu caminhe por um vale tenebroso, 

Nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; 

Teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo.  

Diante de mim preparas a mesa,  

À frente dos meus opressores; 

Unge minha cabeça com óleo, 

E minha taça transborda. 

Sim, felicidade e amor me acompanham. 

Todos os dias de minha vida a morada é a casa do Senhor, 

Por dias sem fim. 

Venham, pois, entrem agora, Filhas de Jó passeando como passeariam por águas 

tranqüilas. 

Tocadas com a luz que vem de cima mirando os símbolos do amor ao Senhor. 

Através de tua vara e teu cajado firme e verdadeiro. 

Em caminhos retos, eternamente Ele te guiará. 

Tu és jovem como as manhãs dos dias de Deus, no entanto o presente te foi dado 

para guardar-te sempre. Uma dádiva de lembrança, brilhando e resplandecendo de 

amizade e Fé, partilhados aqui está noite. 

tempo passa e muito rápido. 

Tu estarás vivendo os momentos da tarde de Deus. 

Tu andarás muitos caminhos, de alguns amigos, tu se apartará, mas a memória desta 

hora permanecerá em teu coração. 

Tu vencerás o mal porque o Senhor estará lá. 

Na presença dos inimigos, sua mesa para preparar. 

Tão suavemente a vida te conduz ao crepúsculo de Deus. 

Oh! Lembra-te, pois o que aprendeste aqui esta noite. 

 Teu cálice transborda, nem um temor te assustará. 

Senhor é teu pastor, nada te faltará. 

Quando seu dia terminar e findar o conflito. 

Tu saberás que a bondade e a misericórdia seguram a sua vida. 

Finalmente quando estiveres velho e a morte chegar, Tu acharás nova manhã na 

casa do Senhor para sempre. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Fecha nossas portas contra o mal e o pecado. 

E a importante tarefa que você iniciará. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Com amor e graça guarde sempre com fidelidade este lugar sagrado. 

 

2ª ZELADORA:  

 

Procurai a paz, pureza e o amor. 
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Sempre consciente de que és tu, que guardas a Pomba. 

 

 1ª ZELADORA:  

 

Mantenha o incenso que queima luminoso, iluminando o dia, embelezando a noite 

. 

MUSICISTA:  

 

Como as horas voam, desenhadas formatando os dias, seu vôo cintila quando a 

música toca. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

 O conhecimento é a jóia aos seus cuidados, os ensinamentos divinos de Deus 

ajuda-nos a partilhar. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Incline sua caneta para amizade, que registra ao tempo. 

E escreva os nomes das Filhas de Jó, em uma lista eterna. 

 

CAPELÃ:  
 

Ajuda-nos a   mantermos livres do controle do mal. Lembrai-nos que é Deus que 

restaura a nossa alma. 

 

TESOUREIRA:  

 

Não somente carrega riquezas terrestres, mas também tesouros nobres lhe são dados 

confiavelmente. 

 

MENSAGEIRAS:  

 

1ª Mensageira fala às peregrinas como Jó. 

Intranqüilo e ferido, com todo fôlego, cansado, ansioso, resistiu a morte. 

2ª Mensageira fala às peregrinas como disseram para Jó. 

Se Permaneces puro e honesto certamente Deus cuidará de ti. 

3ª Mensageira fala às peregrinas como disseram para Jó. 

Eis que o tema do Senhor é o principio da sabedoria, e o entendimento é o 

desprezar do mal. 

4ª Mensageira fala às peregrinas como o Senhor falou para Jó finalizou seu 

conflito, restaurando a Fé, riquezas e a paz em sua vida. 

5ª Mensageira fala às peregrinas que em toda terra ninguém eram mais justa 

como as Filha de Jó. como todos declaravam. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Dirigente, você tem uma parte maravilhosa, guarda nossa bandeira com todo o seu 

coração, guarde-a com a verdade e o amor sublime. O que a manterá brilhante para 

sempre  
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GUIA:  

 

Guia, conduz as peregrinas para a beleza, para a bondade, guie-as com amor 

fraternal, não abandone por um só momento o desejo do seu coração abraçar a beleza e 

a bondade para sempre. 

 

2ª  PRINCESA:  

 

Segunda Princesa lembre-se que a fé, o amor, a pureza e a paz não são palavras 

isoladas, mas elas estão nas luzes que brilham eternamente. 

Na Igreja, na escola, no lar, nós devemos mantê-los brilhando para iluminar os 

caminhos nos quais outros devem seguir. 

 

1ª PRINCESA:  

 

Primeira Princesa lembre-se de que a vida é esplêndida se bem vivida, se nunca a 

palavra de Deus for desprezada. 

Se cada hora for vivida como Ele deseja. 

Se com seus ensinamentos, o coração estiver emocionado, então a vida é esplêndida 

se bem vivida. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

A vida compreende a um buquê de horas especiais. 

O sorriso é o brilho do sol, as lágrimas são chuvas que fazem crescer e as ajudam a 

permanecerem separadas de lembranças até a eternidade. 

Esse momento para ti é semelhante aquele conseguido com o esforço e um trabalho 

bem feito. 

Pais e pessoas amadas compartilham com orgulho, essa hora quando você começar 

usar a coroa. 

Novas tarefas iniciam-se,  ideais compreendidos, enobrecendo o jovem lado 

feminino. 

Se anos adiante tudo isto parecera com algum sonho sombrio meio lembrado. 

Seu coração recordará o seu tema escolhido. 

Aquelas palavras santas serenas e calmas confortante a todos, Salmo 23. 

 

MOMENTOS PRECIOSOS 

 

NARRADOR: 

 

Corações, mentes e vidas engrenam como momentos preciosos que compartilhamos,  

lembra-nos que teremos irmãs que nos cuidarão. 

Guardemos recordações e sonhos em um lugar protegido, invulnerável a ataques, 

 resistente a lesões, desespero e até mesmo a traça. 

Quando o vento soprar suavemente frio,  

como ás vezes acontece, nossas Filhas de Jó, 

trarão calor para os dias extremamente frios, 

 Nossos momentos de Filhas de Jó. 

Como irmãs, nós trabalhamos, brigamos e choramos,  

crescemos juntas como aprendemos e tentamos, 
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planejando e preparando novos desafios. 

E a partir de agora onde quer que eu vá, você sempre estará lá. 

 

CORAL: 

 

Suas canções nos abençoam. 

Canções de seus corações, que compõem momentos preciosos. 

Eles entram em nosso espaço, enquanto levamos símbolos de amor, cantam canções 

guardadas como mensagens de nosso Deus. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

Elas guardam no Bethel nossos momentos puros. 

Elas assistem e anunciam o membro atrasado 

 

1ª E 2ª ZELADORAS: 

 

Guardam cuidadosamente a Pomba e Urna. 

As cores branca e roxa estão vivas em nossa memória. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Ela escreve todas as nossas memórias anteriores, lembrando de todas as coisas boas 

que fazemos por nossa cidade. 

 

TESOUREIRA: 

 

Os seus livros são sempre mantidos em boa ordem, para projetos, dinheiro e 

contruções. 

 

CAPELÃ: 

 

Ela pede bênçãos a cada dia, erguendo nossos corações e nossas mentes para 

seguirmos o modo de Deus. 

 

 

 

MUSICISTA: 

 

Ela nos ergue com a música que toca. Quando escutarmos, nossos corações entram 

juntos em orações. 

 

BIBIOTECÁRIA: 

 

Ela abre nossas mentes com a rara sabedoria, que é mais que preciosa. 

 

1
a
  MENSAGEIRA: 

 

Ela traz notícias das filhas de Jó, muito amável. De sua terra, seus rebanhos 

encaminhados pelas crianças com cuidado. 
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2
a
 MENSAGEIRA: 

Ela sabe que a verdade pode não estar sempre clara. Ela compartilha ainda 

momentos preciosos de confiança. 

 

3
a
 MENSAGEIRA: 

 

Ela nos recorda que Jó sofreu e perdeu os amigos que tentaram ajudar e não 

puderam. 

O orgulho secou todas as folhas de um dia de outono frio. 

Com tudo isso, Jó humildemente ajoelhou-se para rezar . 

 

4
a 
MENSAGEIRA: 

 

Com palavras de convicção ela proclama fortemente que quem crer é 

recompensado, como Jó foi com a permissão de Deus. 

 

5
a
 MENSAGEIRA:  

 

Ela nos mostra o que Jó e Nós podemos fazer se no plano de Deus formos 

verdadeiras. 

Dias escuros tornar-se-ão luminosos. 

Se nós formos pacientes, veremos a luz. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 

Nos mostra memórias de nossa terra com verde, amarelo, azul e branco, colocando 

as mãos em cima de nossos corações para nos empenharmos em sermos verdadeiras. 

 

GUIA: 

 

Como nós estamos lado a lado, a guia nos ilumina. Nos momentos preciosos, estão 

sempre em destaque, como se ela transformasse a noite em dia. 

 

2
A
 PRINCESA 

 

Com o emblema da pura Pomba branca, ela nos vigia, nos guardando e ensinando a 

amar. 

 

1
A
 PRINCESA 

 

Com sabedoria e verdade ela nos ama e protege, enquanto ainda somos jovens. 

 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Ela é mais do que as outras, nos olha diretamente pelo amor incondicional que 

jamais se acaba. Ela nos conduz, nos servindo em todos os momentos com carinho. 

Cada plano que ela realiza se torna um momento precioso para compartilhar. Nossos 

corações interligam-se umas às outras, nós crescemos como filhas de Jó em tudo que 
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fazemos, em cada momento precioso construímos amizades que serão eternas. Nossos 

corações estão ligados no futuro e no passado. 

 

 

CERIMÔNIA DA AMIZADE 

VOCÊ TEM UMA AMIGA 

 

NARRADOR: 

 

 Deus criou o homem, e com ele veio a necessidade, de se ter alguém ao alcance da 

mão, algo do qual todos nós precisamos. Então, Deus nos deu um amigo para nos ajudar 

a cada dia. 

Alguém muito bonito de uma forma muito especial. 

Este amigo está sempre lá, toda vez que você está triste 

E muito bom saber que ela realmente se importa com 

você e que estará sempre por perto. 

Ela ousa sonhar seus sonhos com você. 

E compartilhar seus planos na sua vida. 

Ela levanta o seu astral quando você esta mal, 

Quando as coisas parecem não ir muito bem. 

A chave para toda esta amizade, fé, confiança e amor, 

E o amor que Deus nos enviou do Céu. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Você observa as portas, e em ti depositamos nossa fé. Você permite somente aos 

membros e amigos entrar pelas portas de nosso Bethel. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Você sorri quando cumprimenta nossos amigos na entrada, onde permanece. E 

quando você lhes dá as boas vindas, lhes estende a mão amiga. 

 

1ª ZELADORA:  

 

Nossa Urna de Incenso, símbolo da Prece, Esperança, Fé e Luz esta sob seu 

cuidado especial e sabemos que você sempre terá apreço por ela. 

 

2ª ZELADORA:  

 

Cuidar de nossas propriedades e de nossa Pomba da Paz. Seu objetivo é não ter 

restrições à amizade e ao amor. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Páginas verdadeiras você escreve sobre cada palavra e ação. Uma verdadeira quem 

podemos contar para tudo que precisarmos. 
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TESOUREIRA:  

 

Em você confiamos para contar nosso ouro, nosso merecimento e nossa riqueza 

também. Nada poderá se comparar a nossa amizade fiel. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

 

Filha da sabedoria sempre procurando compartilhá-la. Com seu gosto para artes e 

Ciências e boa literatura nos ensina a gostar. 

 

MUSICISTA:  

 

Você traz harmonia quando toca sobre as teclas. Suas irmãs do Bethel contam com 

você, tentando arduamente lhe agradecer. 

 

CAPELÃ:  

 

Seu dever é nos conduzir em oração e verificar se a estamos seguindo também. 

Comunicar ás peregrinas o juramento que manterão por toda sua vida. 

 

1ª MENSAGEIRA:  

 

Você conta como Jó gostava de sua vida e do amor de sua família. E como ele 

ensinava as crianças a serem firmas em sua fé em Deus. 

 

2ªMENSAGEIRA:  

 

Uma Mensageira de confiança e fé quando as coisas não estavam indo bem. Ele 

aprendeu que devemos aceitar nossos infortúnios vindos de Deus. 

 

3ª MENSAGEIRA:  

 

Com dores e sofrimento, ele olhava fixamente para o sol em seu ocaso. Seus 

amigos disseram que ele estava sendo punido, mas ele permaneceu fiei á sua crença. 

 

4ª MENSAGEIRA: 

 

 Quando o mal esta sobre este homem, sua fé não falhou. Você relata a firmeza de 

Jó na sua crença em Deus nesta humilde estória abençoada. 

 

5ª MENSAGEIRA: 

 

 O término desta estória e contado por você, Filha Justa. Sua vida de verdade, 

crença e glória deverá ser conhecida em todos os lugares. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Você ajuda a Guia a conduzir as peregrinas através da estória de Jó, e apresenta 

nosso emblema nacional em nosso puro e bonito Robe branco. 
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GUIA:  

 

Você conduz as peregrinas enquanto Deus nos conduz através da vida, ensinando-

nos a depender Dele até mesmo em nossos conflitos. 

 

2ª PRINCESA:  

 

A mais nova das filhas de Jó, cativante e dócil, a lição que ensina a todas é sermos 

cuidadosas antes de falarmos. 

 

 

1ª PRINCESA:  

 

Alegre e cordial você nos ensina que através da prece nós podemos receber a 

verdadeira paz de espirito com fé em Deus que cuida de nós. 

 

 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

É agora a mais velha das três. ela deve tomar a liderança para guiar estas filhas e 

dar o melhor de si como Honorável Rainha. Ela as ensinará a viver como seria a 

vontade de Deus. Aqui estão estas filhas, agora diante de você. Ávidas para serem 

ensinadas nas lições de amizade e graça, todas devem aprender o quão importante é ser 

uma amiga de cada uma e a amar e honrar a Deus. Pois Deus é a chave para o amor e é 

verdadeiramente um presente, estar apta a dividir este amor com Ele e saber que você 

tem uma amiga. 

 

NOSSA HERANÇA 

 

SUGESTÃO:  

 

Um quadro pintado em preto, colado com um velcro preto para formar o esquadro e 

o compasso. Blocos de isopor, pintados de amarelo (dourado) para formar o esquadro e 

o compasso e cortar em número de pedaços necessários para as oficiais conduzirem. 

E colocado velcro fixado em cada pedaço. 

A Honorável Rainha leva o "G" pintado em ouro. 

A 1ª Princesa leva as partes complementares para o esquadro, e a 2ª Princesa às 

partes complementares para o compasso ou uma flor de cor diferente das outras Filhas 

de Jó. 

A Honorável Rainha coloca no quadro o "G" azul ou dourado no meio do esquadro 

e do compasso. 

O Coral leva blocos dourados, ou flores para colocar em volta das extremidades do 

quadro. 

O quadro deve ser 4'x 8', se possível de madeira compensada. 

Podem ser colocados alguns furos no esquadro e no compasso para as Filhas 

colocarem suas flores. 

Canção Sugerida: "O Construtor" (Acácia Amarela) 
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NARRADOR:  

 

Um homem velho vai por um solitário caminho, 

E veio através da noite fria e cinzenta, para um abismo vasto, profundo e largo 

através do qual fluía uma corrente de água sombria. 

O velho homem atravessou o crepúsculo escuro. 

O rio sombrio não lhe causava temor. 

Ele voltou, quando chegou do outro lado. construiu uma ponte para medir o rio. 

'Velho homem", disse um peregrino que estava ali próximo, você esta gastando 

suas forças construindo aqui. Sua jornada terminará no final do dia, você nunca mais 

passará por este caminho. Você atravessou o abismo profundo e largo, por que constrói 

a ponte no rio? 

O construtor ergueu sua cabeça: 

Bom amigo, no caminho que eu venho- ele disse -seguem após mim algumas 

jovens cujos pés devem passar por este caminho. 

Este abismo que foi fácil para mim, para aquelas jovens pode ser uma armadilha. 

Elas também devem atravessar o crepúsculo escuro. 

Bom amigo, eu estou construindo esta ponte para elas. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

A ordem Internacional das Filhas de Jó, está orgulhosa em ser Irmandade com a 

fraternidade maçônica. Sem esta ordem, não haveria as Filhas de Jó. No livro de Jó, 

capítulo 42, versículo 15 que diz, "Em Terra não se acharam mulheres mais justas do 

que Filhas de Jó: e seu pai lhes deixou herança entre seus irmãos". Assim um mestre 

maçom dá para as Filhas de Jó a herança dele, devido os Mestres Maçons serem os 

construtores. A fraternidade deles é á base das Filhas de Jó. Sem os Mestres Maçons 

não existiriam todas as outras ordens relacionadas. 

Os Mestres Maçons são construtores de caráter humano e conduta moral. Eles 

ensinam as suas convicções através do amor fraterno, auxilio e verdade. As Filhas de Jó 

são modelos para jovens mulheres em caráter e honestidade, com pensamento justo, 

conduta perfeita e alto domínio. 

Com a espátula alisa o cimento da fraternidade maçônica com amor e afeição 

fraternos, assim o triângulo une as Filhas de Jó em verdade, harmonia e amor fraternal. 

O privilégio de ser relacionado á fraternidade maçônica não é dado a todo mundo, 

mas aquelas jovens que tem este privilégio, tem sido um abrir de portas em muitas áreas 

maravilhosas da vida. 

Há também responsabilidades, responsabilidade para com o nosso criador, para com 

o mestre maçom que nos da sua herança, para com nossos pais e guardiões, para com 

nossa obrigação sagrada, e sermos ao menos o melhor que está em cada uma de nós. 

O Esquadro e o Compasso identificam o Mestre Maçom para todos quem ele 

encontra, da mesma maneira que o triângulo identifica as Filhas de Jó. 

Hoje nesta reunião, nós vamos homenagear o Mestre Maçom que nós dá sua herança 

e pagamos nosso tributo de amor para com eles. 

 

CORAL:  

 

Tudo de valor é construído em urna boa fundação. Assim o coral das Filhas de Jó 

constrói uma fundação musical para nossas cerimônias. Porque a música é essencial 

para a harmonia que trás a nossa ordem. 
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ZELADORAS:  

 

São elas que cuidam da Pomba e da Uma de incenso e sabem que: "em pensamento 

nós temos a verdade" e que mesmo as tarefas mais humildes não passam despercebidas. 

 

SEGUNDA ZELADORA:  

 

Guardar a Pomba é dever humilde que ensina a verdade, pureza e amor suas lições 

conduzem bem as tarefas mais importantes e o conhecimento do trabalho bem feito e 

vida bem vivida. 

 

PRIMEIRA ZELADORA:  

 

Protejo a Urna de incenso e faço lembrar a necessidade de oração. Esta é uma tarefa 

para ser prontamente e alegremente executada com generosidade, paciência e vontade, o 

qual é essencial a um caráter nobre. 

 

GUARDA EXTERNA: 

 

 Devo proteger nossas reuniões para mantê-las intactas dos cuidados externos. 

Abrir a porta para aqueles que entram pela nossas portas com amor para com a nossa 

ordem. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Como trabalhos de argamassa com tijolo forma uma construção firme, trabalho 

com a guarda externa para formar aquela proteção e manter nosso Bethel puro. 

 

TESOUREIRA:  

 

Trago um propósito de honestidade para construir um brilhante futuro e ensinar que 

as riquezas do mundo não compram a verdadeira felicidade. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Escrevo bem os atos de amor; alegria e recompensa de ações bem feitas. Registro 

tudo com honestidade para todos verem sem brincadeira. 

  

BIBLIOTECÁRIA: 

 

 Falo da vida e apresento serviço. 

Ensino a sabedoria como uma necessidade mundial que com obediência e 

entusiasmo, nossos trabalhos se multiplicarão para melhor. 

 

MUSICISTA:  

 

Trago disciplina para somar harmonia e nos unir á nossa Fundação. Meu talento é 

essencial para toda a nossa ordem não somente nosso Bethel. 
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Capelã: Ajoelhada e curvada perante o altar da promessa do futuro, quando 

caminhamos na luz e no caminho de Deus. Dando as Peregrinas que entram em nossa 

ordem, a sagrada obrigação que nos une como irmãos. 

No livro de Jó, as mensageiras levam a palavra de desastre para ele. Hoje nossas 

cinco mensageiras levam a mensagem de recompensa de Jó, sua fé e paciência para os 

Mestres Maçons que vêm caminhar na nossa trilha de serviço. 

Estas mensageiras trazem a história de uma vida significativa de prazeres, tentações 

e paz triunfante e uma recompensa, após grandes tentativas do inimigo. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA:  

 

Ensino a obediência e devoção para com Deus da mesma maneira que Jó ensinou a 

sua família por horas regulares de adoração. As Filhas de Jó acreditam e vivem para 

isto, de forma que elas devem padrões de companheirismo em obediência, entusiasmo e 

serviço. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA: 

 

Alerto sobre as armadilhas da vida que podem vir sobre nosso caminho e ameaçar a 

nossa ordem. Que a nossa herança deve ser pura e forte para todos observarem. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA:  
 

Falo da responsabilidade para com Deus e toda a humanidade, de maneira que 

valorizemos nosso sofrimento, infortúnio e provocações. 

 

QUARTA MENSAGEIRA:  

 

Mostro o caminho certo para a vida eterna, com ações que freqüentemente devem 

ser de fé e coragem. 

 

QUINTA MENSAGEIRA:  
 

Relembro a luz e mostro que no esquecimento do ego, nós ganharemos vitória e 

teremos um triunfo de alegria. Finalmente nós mantivermos nossa confiança, que Sua 

mão divina guie todos nós. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 

 Preparo para o futuro com boa ordem, palavras gentis e nobres ações. Protejo e 

cuido da Bandeira de nossa Nação, assim como as propriedades do Bethel. 

 

GUIA: 

 

 Conduzo as Peregrinas e mostro-lhes o modelo para viver honestamente, e como 

seguimos os princípios e ensinamentos de nossa ordem. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

Eu completo o Esquadro e ensino na primeira época às lições de nosso aprendizado 
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no decorrer do tempo. Como Jó ensinou sua família a adorar regularmente, assim 

ensinamos que devemos valorizar as vinte e quatro horas que nos são dadas cada dia; 

para fazermos atos de e amor àqueles que encontramos, de modo que tenhamos uma 

fundação forte no qual é posta nossa conduta. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  
 

Eu completo o compasso que guia modo de vida, nossas idas e vindas. Eu ensino na 

Segunda época os sofrimentos e sabedoria adquiridos por Jó, através da adversidade e 

permanência, através da fé e confiança em nosso criador e amor por Ele. Eu ensino a 

cuidadosamente observar detalhes estabelecidos pelo mestre. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

Coloco agora o "G", um dos emblemas que é e sempre será o centro de todas as 

ordem Maçônicas. Tudo gira em tomo de nosso Deus, e o amor que o mestre maçom dá 

a cada um que segue seus ensinamentos e sua luz. Ninguém pode ser admitido sem a 

crença do criador. A Honorável Rainha conduz "As mais justas em toda Terra" como 

Deus nos conduz a uma vida honesta se nós seguirmos suas palavras de luz provenientes 

do altar. Seguindo cuidadosamente as palavras e ensinamentos do nosso mestre. Assim 

nós controlamos nossa própria vida. 

Assim eu completo o Esquadro e o Compasso que nos guia desde o nascimento e 

nos da nossa herança. 

Nós recebemos nossa herança com o coração agradecido. 

 

 

CERIMÔNIA DE RENOVAÇÃO DE JURAMENTO 

CERIMÔNIA FECHADA – (ABERTURA NORMAL, COMO DE UMA 

REUNIÃO NÃO REGULAR) 

 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

Ordem Internacional das Filhas de Jó realiza um juramento, o qual representa um 

preceito que nos conduz enquanto caminhamos na estrada da vida... e uma meta com a 

qual medimos nossas capacidades. 

Nossa organização considerada pela maneira que seus membros demonstram a 

cumprimento de seu juramento sagrado. Se vivermos sempre mantendo a sinceridade e 

a verdade, nos esforçando para obtermos a perfeição de suas idéias e na fraternidade; o 

nome das Filhas de Jó será exaltado e glorificado. 

Quando realizamos nosso juramento, assumimos um compromisso solene, não 

somente com Deus, mas para com o melhor de nós mesmas. Tenhamos em mente que 

cada Filha é um símbolo vivo desses princípios exaltados que devem conduzi-la de 

forma que reflitam os méritos obtidos em nossa Ordem. 

Membros que renovarão o juramento, por favor, levante-se e posicione-se nas 

linhas laterais. 

Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês guiarão os membros das linhas laterais e o 

Coral do Bethel, de modo que formem um círculo em volta das Mensageiras e do Altar. 

(A Honorável Rainha, Princesa, Secretárias, Zeladoras, Bibliotecária formam a 

metade Oriente do círculo. As Mensageiras dão um passo das cadeiras em direção ao 
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círculo. Guia e Dirigente de Cerimônias posicionam-se abaixo das linhas do Ocidente. 

A Guia aguarda o primeiro membro do Coral alcançá-la e segui-la. Ela marcha em volta 

da parte Sul do círculo. A Dirigente de Cerimônias marcha em linha do Ocidente para a 

linha lateral do Norte para linha do Ocidente e seguir a Guia. 

Depois que todos os membros do Coral tiverem deixado seus lugares para formar o 

círculo, metade de cada lado, a Dirigente de Norte, fazendo com que a Guia e a 

Dirigente de Cerimônias encabecem a metade Ocidente do Círculo. 

Quando todos estiverem na formação, a Musicista toca “Santo, Santo, Santo” para a 

Capelã se dirigir ao Altar. Quando a Capelã estiver no Altar, (todas se ajoelharão com a 

Capelã). 

 

 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

Filhas, vocês repetirão o juramento (trabalho Secreto n.º 02, todas as Filhas de Jó 

repetem o juramento. Enquanto a Capelã e as Filhas estiverem ainda ajoelhadas todas 

dizem:) “Senhor, tem piedade de nós e inclina nossos corações a guardarem esse 

juramento. Amém”. 

( A Musicista toca um acorde para todas se levantarem e toca “Santo, Santo, Santo” 

para a Capelã retornar ao seu posto. Todas as Oficiais sentadas no Oriente viram-se e 

voltam para seus respectivos postos. As Mensageiras retornam para frente de suas 

cadeiras, o Coral retorna às cadeiras membros para linhas laterais). 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA:  (Levanta-se, permanecendo em frente à cadeira) 

 

Ajoelhei diante do Altar e renovei meu juramento sagrado para amar ao Senhor, 

meu Deus, de todo o coração, tornando-o mais impressivo que antes, me 

proporcionando a Fé verdadeira que nada faz esmorecer e me ofertando o amor de 

Deus, que me mostrará o caminho a seguir. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA: (Levanta-se, permanecendo em frente à cadeira). 

 

Prometo ser verdadeira justa com toda minha força e todo o meu poder, respeitar às 

leis de meu País e sempre estar atenta à sua Bandeira. Nunca falhar em meu juramento 

de lealdade ao maior símbolo da terra do Brasil. Que o Verde, Amarelo, Azul e Branco, 

tremulando, nos convidem a sermos esperançosos, companheiros, verdadeiros e puras. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA: (Levanta-se, permanecendo em frente à cadeira).  

 

Para honrar país e Guardiões em pensamentos, palavras e ações, para que quando 

Deus diz: “Honra teu Pai e tua Mãe”; dessas palavras eu não me descuide. Para que se 

eu aceitar o caminho dele, seus mandamentos eu deva sempre obedecer. 

 

QUARTA MENSAGEIRA: (Levanta-se, permanecendo em frente à cadeira). 

 

Observando as regras das Filhas de Jó, prometi que nunca me desviaria de modo 

algum das leis tão importantes para o nosso Bethel. Pela lei austera que nos ensina que 

devemos progredir e nunca regredir. 
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QUINTA MENSAGEIRA:  (Levanta-se, permanecendo em frente `a cadeira). 

 

Confiar na amiga que protege meu nome e não permitir que outrem, por um ato 

impuro, cometa alguma mácula. 

Confiar no coração generoso, de onde a amizade não desapareça, mas reflita 

virtude, sublimidade, como o sol no fim de um belo dia. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  (Levanta-se, permanecendo em frente à 

cadeira). 

 

Nós estamos construindo, dia-a-dia, as obras que se refletirão em nosso caráter, 

portanto devemos construir solidamente para que sejamos verdadeiras Filhas de Jó. 

 

GUIA: (Levanta-se, permanecendo em frente à cadeira ). 

 

Estamos começando nossa jornada da vida, guiadas pelas lições aqui recebidas para 

assegurarmos seu objetivo e nome, para servimos de mérito para nós mesmas e para 

nossa Ordem. 

 

SEGUNDA PRINCESA: (Em seu posto). 

 

Nada conseguimos sem esforços, portanto, tudo que fizemos, façamos com firmeza 

de propósito, fixando nossos olhos no topo da montanha. Com paciência e perseverança 

inabaláveis, alcançaremos o sucesso. 

 

PRIMEIRA PRINCESA: (Em seu posto). 

 

Cada um deve permanecer na corte da vida e passar pelas horas de provação. 

Seremos testadas pelas disputas e tentadas e passas pelas nossa auto negação. Portanto, 

deixamos nossa fé em Deus acima de tudo, encontrar as atribulações e prontamente 

dissipa-las. Pela fé na força de dentro da alma, da qual nunca devemos duvidar. 

 

HONORÁVEL RAINHA: (Em seu posto). 

Aprendamos com afinco essas lições de vida comoventes, belas e verdadeiras. 

Sejamos bondosas, honestas, permanecendo sempre inabaláveis e a recompensa chegará 

até nós. 

Valorizemos a amizade, conservemos a Fé, ajamos com honra e seremos 

conhecidas em todos os lugares como “Verdadeiras Filhas de Jó”. 

(Canção: Vejam, Nós somos Filhas de Jó). 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Unamo-nos em oração. Capelã, você se dirigirá ao Altar! 

 

Capelã:  
 

(Santo, Santo, Santo para a Capelã se dirigir ao Altar e voltar). 

 

Nosso Pai que estás no céu, renova em nossos corações esse juramento para cada 

uma de nós e para ti.  
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Ajuda-nos cada dia a fazer algo de bom para a humildade. Por tua honra e tua 

glória. Por teu Santo Nome Sagrado. Amém. 

 

Honorável Rainha:  
 

(Após a Capelã ter retornado a seu posto). 

Está concluída nossa Cerimônia de Renovação de juramento. 

 

AMOR E PACIÊNCIA 

 

NARRADOR: 

 

Nós lemos no Velho Testamento. 

Aquele amor é o melhor presente para tudo se ver. 

Por causa de sua força e compreensão. 

Nós sobreviveremos às exigências do mundo. 

Paciência é a virtude que nós deveríamos exercitar. 

Use tolerância e o amor para manter nossa fé viva. 

Seja amável e misericordiosa para com os outros. 

Porque todos nós realmente somos irmãos. 

Por amor e paciência nós aprendemos. 

A luz de Deus faz o fogo brilhante. 

Para cada dia destes, nós nos esforçamos.  

Então de nossos caminhos nós nunca vagaremos. 

 

CORAL:  
 

Nosso coral ergue suas vozes em uma canção, elas pertencem ao próprio Coral de 

Deus. 

Elas cantam de seu amor para todas escutarem e nos assegura que Ele sempre estará 

perto. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA:  

 

Elas guardam a entrada de nossas portas, elas rogam para nossa segurança. Elas se 

esforçam em afastar o pecado e o sofrimento, assim não haverá nenhuma dúvida. 

 

2ª ZELADORA E 1º ZELADORA:  
 

As guardiões de nossa Pomba e Urna, símbolos das lições que nós aprendemos. A 

Pomba da Paz, símbolo do amor de Deus. A Urna, símbolo sobre a paciência de Deus. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  
 

Nossa bibliotecária lerá livros da época, para encher nossas mentes com o 

conhecimento que nós precisamos também. Porque nós nunca ficaremos tão velhos para 

aprender. E uma amor de conhecimento que nós nunca deveríamos rejeitar. 
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MUSICISTA:  

 

Nossa musicista toca sem discórdia, sua música tributo ao Senhor. Ela sabe que a 

música é a chave do amor e paciência e dar harmonia do mundo inteiro. 

 

SECRETÁRIA:  
 

Com honestidade, ela registra cada ato e escreve toda ação. Ela conta do nosso 

trabalho duro, e registra esforços e necessidades. 

 

TESOUREIRA: 

 

 A Guardiã de nosso capital, ela soma, subtrai e faz todas as somas. Ela ensina 

trabalho de honestidade e encoraja que nós sejamos esforçadas. 

CAPELÃ:  

 

Quando ela assiste ao Altar que nós amamos. Ela pede sabedoria e guia dos céus. 

Ela busca força da luz Divina de Deus, assim nós podemos caminhar na trilha da 

bondade e de retidão. 

 

MENSAGEIRAS:  

 

A primeira conta o começo da vida de Jó. A segunda conta miséria e luta. A terceira 

relata as tentações e provas. A Quarta como a fé de Jó prevaleceu. A Quinta conta a 

recompensa final de Jó, porque ele acreditou e confiou no Senhor. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 

O emblema de nosso País que ela leva no Altar, um símbolo para o qual nossa 

liberdade foi lutada. Nosso amor é respeito pela nossa nação. Também deve estender a 

toda criação. 

 

GUIA:  

 

Entra nossa guia da qual nós dependemos para nos ensinar o valor do amor de uma 

amiga. Alguém para apoiar como também em compartilhar, uma amiga que sempre será 

leal e verdadeira. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

Representando a filha mais jovem de Jó, ela ensina aquela paciência que é preciosa 

como ouro, seja humilde, piedosa e caridosa. 

E ajudar a humanidade neste mundo onde nós estamos vivendo. 

Comecemos em nossa própria comunidade, então tente alcançar humanidade pelo 

mundo inteiro. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  
 

Nossa primeira princesa nos implora que façamos o melhor, nunca se satisfaça com 

o mínimo. 
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Então nossas metas nós poderemos alcançar. 

Com paciência e pedindo ajuda de Deus. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  
 

Nossa honorável Rainha aparece com graça real e mostra amor e paciência em seus 

passos, ela pedirá para Deus a ajuda para poder ver, em todas as coisas que ela tem que 

fazer. 

Porque se nós confiarmos Nele, mesmo que nosso caminho não esteja bem 

iluminado, se nós formos paciente e amáveis, também, Deus estará lá para nos ver.   

 

O AMIGO EM VOCÊ 

 

NARRADOR:  

 

Meus dias são luminosos com felicidade. 

Meus céus sempre são azuis. 

E vida sempre é maravilhosa, porque eu achei um amigo em você. 

O tipo de amigo que é fiel em tudo, que compartilha minhas esperanças mais 

aficionadas comigo e entende meus sonhos. 

Que constantemente me inspira afastar os meus temores. 

E confiança Nele para viver um dia mais corajoso. 

Que parece ler todo o meu pensamento exatamente como me sinto. 

E que está lá para me ajudar, embora eu não apele para isso. 

O mundo é luminoso e colorido e até mesmo a vida nova. 

E eu agradeço o amigo que eu achei em você. 

 

CORAL DO BETHEL: 

 

 Filhas do coral do Bethel, vocês devem liderar o caminho. 

Com força, esperança e erguer a voz que você traz hoje a canção. 

Cada nota que você canta tem que ter lugar, Deus houve sua canção lá em cima. 

E abençoa e cobre você com amor. Você com graça radiante. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Sua função é uma jóia de pureza, guarda-nos contra pecado externo. Guarda nossas 

portas tão de perto que só o amor pode entrar. 

 

GUARDA INTERNA:  

 

Vigia a entrada do nosso Bethel e guarda este lugar sagrado, passando para nossas 

justas filhas, a paz e amor que aqui nos compartilhamos. 

 

SEGUNDA ZELADORA: 

 

 Este é seu dever se preocupar para cuidar da pomba, você tem que passar suas 

mensagens de pureza e amor. 
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PRIMEIRA ZELADORA:  

 

Você segura o presente de incenso que conta o significado da oração, passar as 

histórias de suas riquezas assim todos nós podemos compartilhar. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA:  

 

Como mensageira da verdade ela vem, para guiar as peregrinas no seu caminho. 

Você narra a alegria e paz, da felicidade e sincera confiança. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA:  

 

Quando a tristeza nos abate, e a vida parece justamente uma coroa de espinhos, ela 

relata a fé final e amor de Deus. 

E bênçãos que vem dos céus. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA: 

 

 Quem faz o sol brilhar de dia, a lua caminhar na sua trilha prateada? Quem fez as 

estrelas e a terra, e acalmou as águas do mar? 

 

QUARTA MENSAGEIRA:  

 

“Aquele que sabe todo pensamento, das coisas sérias e coisas que são forjadas”. 

Porque Ele o conduzirá pela mão. 

Oh. Sim, “A mais justa em toda a terra”. 

 

QUINTA MENSAGEIRA:  

 

Uma mensagem que você traz com palavras verdadeiras. 

Por todas estas páginas imaculadas. 

Está inscritas em sinais e páginas, uma lição aprendida de rara virtude. 

 

BIBLIOTECÁRIA:  

 

Que literatura melhor pode buscar você, que o livro de Deus, ajude-a guiar dia a 

dia, e lhe dá fé para luta diária. 

 

MUSICISTA: 

 

Seu talento enviado dos céus, toca todos nós com paz e com amor. Cuide-o, nutra-

o, veja-o crescer, e todos ouvirão a melodia suave, sinta a vibração. 

 

SECRETÁRIA:  

 

Seus papéis são cobertos com a luz que vem do alto. 

Sua honestidade vem do amor de Deus. 

Sua mão é firme, sua escritura verdadeira. 

Nossos atos de amor permanecerão brilhando. 
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TESOUREIRA:  

 

Essa filha guarda nossas moedas preciosas e uma lição que ela segura. 

Ela nos ensina é muito melhor ser rico em amor que em ouro. 

 

CAPELÃ:  

 

Nossa Capelã dobra as suas mãos em oração. 

Em reverencia fala com Deus. 

Ela agradece-lhe por SEU amor e zelo. 

E pede que ELE esteja conosco em toda parte. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  

 

Guarda na bandeira de nosso País e para isso sempre seja verdade. 

Ensina amor, honra e respeito em tudo o que nós fazemos. 

 

GUIA:  

 

Nossos passos é como uma cadeia de ouro. 

Formada nos moldes perfeitos de Deus. 

Cada vínculo um toque, uma palavra ou lágrima. 

Nos guia por nosso momento aqui. 

 

SEGUNDA PRINCESA:  

 

As jóias de sua coroa são o branco mais branco, o emblema de seu reinado é a 

pomba. 

Você passa para nós a história de como Jó era certo. 

E nos ensina a buscar ajuda de Deus lá do alto. 

 

PRIMEIRA PRINCESA:  

 

Púrpura adornar a coroa que você usa. 

A Urna seu emblema, falamos de oração. 

A história de Jó você passa para todos, e ensinando que Deus não nos deixará cair. 

 

HONORÁVEL RAINHA:  

 

A Honorável Rainha agora ilumina seu caminho como estrela lá no céu. 

Ela deve ser paciente, amável e fiel em busca na caridade e do amor. 

A caridade livre é como o brilho do sol, ele é o sinal especial de Deus que brilha em 

cada um de nós.  

Uma verdadeira amiga é aquela que partilha tudo aquilo que venha ao nosso 

caminho. É também aquela que ajuda através de palavras preciosas e ações a iluminar 

no dia-a-dia. Sabe a pequena dor do seu íntimo, que passa pela sua mente, e tenta 

suavizar as feridas de cada uma por ser extremamente bondosa. 

Uma verdadeira amiga ajuda a trazer o sol e torna ausente a chuva.] 

E alegremente convence-nos que nossos sonhos não são em vão.  
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E se nós viajássemos  para um lugar muito distante onde termina o arco-íris, nós 

poderíamos encontrar a maior riqueza: o amor sincero de verdadeiros amigos. 

O mundo é brilhante e colorido, e a própria vida é sempre renovada. Sou muito 

grata pela amiga que encontrei em você. 

 

CERIMÔNIA DAS FLORES 

 

SUGESTÕES: 

 

 

Esta cerimônia representa o significado simbólico das flores. Cada oficial 

conduz à uma distancia de 7 (sete) polegadas da Cornucópia da Fartura, pintada em 

ouro e cheia de flores escolhidas pela Honorável Rainha. No Oriente é colocado uma 

grande Cornucópia da fartura contendo arame para segurar as flores. De acordo com sua 

permissão cada oficial carrega uma só flor ou um botão na cerimônia e, quando seus 

nomes forem lidos as filhas marcham para o Oriente e a coloca na grande Cornucópia. 

 

NARRADOR: 

 

 Há muitas flores raras, alimentadas com cuidado e ternura, no jardim de Deus; 

 Há fé no tom radiante; 

 Esperança e flor de bondade há também. 

 Flores de amizades sempre verdadeiras no jardim de Deus. 

 Semeadas nos corações humanos, as sementes encharcadas com orvalho de 

ações de bondade. 

 Produzindo flores para encontrar nossas necessidades no jardim de Deus. 

 Flores de amor e deveres desabrochando no jardim de Deus 

 

CORAL: ( entram de duas em duas) 

 

 Entram agora as Filhas de Jó; Caminhando como vocês caminharam no jardim 

de Deus. 

 Tocadas com a luz que vem de cima. 

 hasteando um símbolo do amor do querido DEUS, a Cornucópia da fartura que 

permanece na abundância. 

 Ricos de abundância de vida, da por sua mão. 

 

 ( Coral vão em duas simultaneamente, colocamos os botões na frente da 

Cornucópia da fartura).  

Vocês são jovens como a manhã de um dos dias de DEUS e um presente vocês 

estão dando de várias maneiras. 

 Um presente de música suave, melodia e brilhante, de graça e sinceridade, 

partilha aqui esta noite. 

 O tempo passa rápido e tão logo vocês estarão vivendo as horas da tarde de 

Deus. 

 Vocês passarão por muitos caminhos, e se separarão de alguns amigos, mas a 

memória desta hora ficará em seu coração. 
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GUARDA INTERNA E GUARDA EXTERNA: 

 

( carregam o Jacinto, (Hyacinth) o símbolo da fé). 

 

GUARDA INTERNA: 

 

Com amor e graça, guarda sempre fielmente o lugar sagrado. 

 

GUARDA EXTERNA:  

 

Sua tarefa começa, ao fechar nossos portões contra o mal e o pecado. 

 

2ª ZELADORA E 1ª ZELADORA : 

 

Carregam lilás púrpura (purple lilac), o símbolo de meditação. 

 

2ª ZELADORA: 

 

Busca paz, meditação e amor. Sempre cuidadosa é você quem guarda a pomba. 

 

1ª ZELADORA: 

 

Mantém o incenso sempre queimando, guiando o dia e prateando a noite. 

 

MENSAGEIRAS: 

 

(Carrega Gladiole, o símbolo da generosidade e abundância) 

 

1ª MENSAGEIRA: 

 

Fala as peregrinas como Jó: 

Intranqüilo e ferido, com todo fôlego, cansado, ansioso, resistiu a morte. 

 

2ª MENSAGEIRA: 
 

Conta às peregrinas como disseram para Jó: 

Se permaneceis puro e honesto certamente Deus cuidará de ti. 

 

3ª MENSAGEIRA: 

 

Conta as peregrinas como disseram para Jó: 

Eis que o tema do Senhor é o princípio da sabedoria, o entendimento é o desprezar do 

mal. 

 

4ª MENSAGEIRA:  

 

Fala as peregrinas como o senhor falou para Jó, finalizou seu conflito, restaurando a fé, 

riquezas e a paz em sua vida. 
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5ª MENSAGEIRA:  

 

Fala as peregrinas que em toda  terra ninguém era mais justa como as Filhas de Jó, 

como todos declaravam. 

 

TESOUREIRA: (carregam plonies(pleonia) símbolo do amor) 

 

Não carrega somente riquezas terrestres, mas também tesouros nobres que lhe são dados 

confiavelmente. Mantendo em segurança esperançosamente para você. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Você usa sua caneta para amizade e escreve todos os atos. Deixe seus registros falarem 

de fé e amor, de acordo com o nosso Criador. 

 

MUSICISTA, BIBLIOTECÁRIA E CAPELÃ 

 

Carregam lírios que simbolizam pureza. 

 

MUSICISTA:  

 

Exatamente como as flores estão desabrochando e brilham nos dias, nosso Bethel é 

abrilhantado quando toca a doce música. 

 

BIBLIOTECÁRIA:   

 

O conhecimento é a flor sob seus cuidados, os ensinamentos divinos de Deus, ajuda-nos 

a compartilhar. 

 

CAPELÃ:  

 

Nos ajuda a mantermo-nos  livres do controle do mal e lembra-nos que "só Deus 

restaura a alma". 

 

GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS  

 

(carregam rosa amarela, o símbolo da amizade). 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS,  

 

Você tem uma parte maravilhosa, guarda nossa bandeira com todo seu coração. Guarde-

a com verdade e amor sublime, é o que a manterá brilhante para sempre. 

A Guia conduz as peregrinas para a beleza, para a bondade, guia-lhes em amor 

fraterno, não enfraqueça por um só momento o desejo do seu coração, mas estenda para 

elas amizade e amor para sempre. 

 

2ª PRINCESA E 1ªPRINCESA  

 

( carregam orquídea, o símbolo da nobreza, amor e beleza).  
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- Como 2ª Princesa relembra que a nobreza, amor e beleza não são palavras isoladas. 

Elas são as flores das sementes que temos mostrado na igreja, na escola e no lar, nós 

devemos mantê-los brilhando para iluminar os caminhos nos quais outros devem seguir 

- Como 1ª Princesa, relembra que a vida é esplendida se bem vivida, se a palavra de 

Deus nunca for silenciada, se cada flor florescer como Ele desejou, se com seus 

ensinamentos o coração estiver emocionado, então a vida é esplendida e bem vivida. 

 

HONORÁVEL RAINHA  

 

(carrega o lírio do vale, o símbolo da pureza). 

 A vida compreende a um buquê de rosas especiais; O sorriso é o brilho do sol, 

a lágrima é o brilho no qual nos faz crescer. 

Ajude-nos a ser uma parte da lembrança até a eternidade. Este momento para 

você é precioso, obtido por seus esforços e trabalho bem feito. 

Pais e pessoas amadas compartilham com orgulho essa hora quando você 

começar a usar a coroa. 

Nossas tarefas iniciam-se, ideais compreendidos, enobrecendo o jovem lado 

feminino. 

Se anos adiante tudo isso parecer com algum sonho sombrio meio lembrado. 

Seu coração recordará o seu tema escolhido. 

" A Cerimônia das Flores". 

 

UM PASSEIO NO JARDIM DO AMOR. 

 

SUGESTÕES: 

 

As oficiais do Bethel e membros do coral levam flores como designado na 

cerimônia. 

Venha passear no jardim entre as flores do amor. 

Estar flores especiais de amizade cultivadas pelo jardineiro do céu. 

Há paz aqui no jardim, amizade e amor no ar. 

Vamos descer o caminho juntas onde todas as flores florescem também, talvez 

Jó tivesse um jardim, um lugar quieto onde ele cultivava as flores todo dia. 

A beleza suave alegrou seu coração e iluminou o seu fardo ao longo do seu 

caminho. 

Paremos por um momento ao lado do portão do jardim, fechai os seus olhos e 

olhai com o seu coração. 

Veja todos os seus amigos como flores e aprecie a sua beleza para todos também 

e logo seus caminhos partilham. 

 

CORAL : (VIOLETAS) 

 

Violetas erguem as suas suaves faces para cumprimentar o amanhecer, o frescor 

do jardim da manhã cedo. 

Aqui no jardim de amor as suas pétalas macias de púrpura trazem uma benção 

do nascer de um novo dia. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

O tempo é cedo e o dia está agradável. 
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O orvalho brilha no caminho antes de nós, como pingos de chuva em uma 

tempestade primaveril. 

Aqui pelo portão do jardim, os lírios de tigre foram plantados com carinho, para 

manter a guarda na entrada e vigiar as flores tão belas. 

 

SEGUNDA E PRIMEIRA ZELADORAS (Lilás) 

A maravilha do jardim é vista quando   nós passamos, nenhuma folha desandada, 

nenhuma simples folha da grama negligenciada. Lilás em sombras suaves de púrpura e 

branco ajudam a lembrar o jardim com carinho. Cada tarefa empreendida é feita da luz 

dos deveres de amizade e amor que elas compartilham. 

 

TESOUREIRA E SECRETÁRIA:  (ÍRIS E TULIPA) 

 

Passeando lentamente no jardim damos uma pausa, onde esforçando-se pela 

honestidade a adorável tulipa e a íris crescem. 

 Sua fidelidade aos deveres e uma vontade de compartilhar com corações doados 

e mãos voluntárias é o amor que elas mostram pelo jardim. 

 

MUSICISTA: -(FLOR CAMPAINHA - SINO AZUL) 

 

Canções de amizade e canções de amor. 

Canções de reverência ao senhor Deus dos céus. 

A flor campainha ( sino azul) fala da harmonia que brisa suave contém, para 

todas as canções tocadas neste jardim. 

Com mãos amorosa cuida das teclas. 

 

BIBLIOTECÁRIA: (MARGARIDA) 

 

 Sua margarida, branca como neve, a primeira das flores a cumprimentar a luz 

das primavera. Calma por natureza, gentil em sua essência. 

 A primeira flor da natureza é vestida de branco, compartilhando palavras de 

sabedoria com todos nós, espalhando a luz para o resto das flores tão belas. 

 

CAPELÃ:  (LÍRIO DO VALE) 

 

 Aqui no meio do jardim onde a paz reina calma, encontra-se o lírio do vale, 

cantando preces a Deus no refrão de reverência. Vestido na brancura da virtude. Sua 

cabeça se curva suavemente em oração, para orientação, sabedoria e tudo que ela 

conserva em oração sublime. 

Este símbolo adorável de nossa ordem florescendo na luz pura e suave de Deus, 

mantém dignidade e humildade, personificando a verdade e retidão. 

 

MENSAGEIRAS :  (CRAVOS) 

 

 Aqui perto do centro do jardim, cravos crescem em doce harmonia, nas cores 

violetas, vinho, branco, malva e rosa. 

Suaves, curvam sua sombras em testemunho, respeito, conhecimento, 

responsabilidade, retidão e amor. Cada bela flor tem uma mensagem para dar. Elas nos 

ensinam com palavras uma maneira pensativa de viver. 
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DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS:  (CRISÂNTEMO) 

 

 O belo crisântemo cresce na parede do jardim. Cuidando das cores de nossa 

terra. 

 Verdade e lealdade com amizade para todos. Ajudando a cuidar do jardim com a 

mão do amor. 

 

GUIA: (GLADIOLE) 

 

 No sol da tarde, alegria permanece no alto, brilhando com amor para todos. 

 Reservado na sua beleza, suave no voz, preocupado com todos que estão ao seu 

alcance. 

 Guiando as peregrinas no caminho e mostrando bondade a cada dia.  

 

PRINCESA: (MAGNÓLIA) 

 

A luz do dia está acabando como nós, chegamos ao fim do nosso caminho. 

Aqui no oriente crescem três flores, crescem aquecidas pelo sol de um dia 

passageiro. 

A magnólia doce e amorosamente nutrida com oferta de cuidado. Ensinando 

com bondade suas lições para todos que vêm procurando compartilhar. 

 

1ª PRINCESA: (GARDÊNIA) 

 

 única em beleza, sua cor como um cordão. 

 A gardênia fica orgulhosa e com graça. 

 Sua mensagem de verdade é mais preciosa que o ouro, tem sabedoria, bondade e 

amor incontáveis. Seja amável para todos aqueles que passam no seu caminho. O 

presente de amor cresce mais precioso cada dia. 

 

 

HONORÁVEL RAINHA: (ROSA) 

 

Nosso dia no jardim está terminando no tempo passado está acabando. Uma flor 

continua levantando sua face para o sol. 

Adorável rosa vermelha com todo seu encanto pertence as flores que para 

conservar ela sempre será parte do jardim, por isso as raízes são plantadas tão 

profundas. O tempo passará e no jardim do amanhã o sol descerá. Outra líder tomará 

seu lugar e usará sua coroa. Seja fiel a nossa ordem, trate todos com amor. 

Aceite a orientação amável do nosso jardineiro do céu. 

 

SÚPLICAS 

 

NARRADOR: 

 

Em dias de outrora em terras distantes, as pessoas se reuniam com Deus em 

súplicas. Elas pediam perdão por seus pecados. Porque a força para viver pediam a Ele. 

Também pediam a direção quando os problemas surgiam. 

Com súplicas eles permaneciam fiéis, não importava qual a raça ou crença. Ele 

atendia cada necessidade. 
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Esta noite este Bethel escolheu este tema para manter a sua confiança no 

Supremo Arquiteto. Porque Ele criou todas as coisas desde o princípio. E para aquelas 

súplicas dadas, um mundo sublime. 

 

CORAL: 

 

Em dias antigos, quando era negro, os pastores se ajoelhavam e elevavam seus 

pensamentos para o céu e ofereciam graças para que DEUS guiasse seus rebanhos na 

terra.  

Então eles deitariam seus rebanhos no gramado prateado pela lua enquanto 

dormiam, sonhariam com os anjos vestidos em roupas brancas que vislumbravam a luz 

iluminando os corações dos pastores e espalhavam toda a escuridão. 

O Coral do Bethel emula aquela noite de sonho. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

 Cuidadosamente vigiando as portas do nosso Bethel contra todo o pecado 

externo. Elas certificam-se e sabem tudo que entra. 

 

1ª E 2ª ZELADORAS: 

 

Zeladoras de nossa urna de incenso e pomba, elas são orientadas do alto. Elas 

cuidam de todos os nossos emblemas com todo o seu amor.] 

 

BIBIOTECÁRIA: 

 

Em sua busca do saber em toda parte, ela encontra tesouros a serem divididos 

conosco. 

 

MUSICISTA: 

 

 Com músicas alegres para todos ouvirem, ela toca o piano com clareza. 

 

 

SECRETÁRIA: 

 

 Em imaculadas páginas de seu livro, ela coloca todos os nossos registros. Ela 

mantém um relatório claro para qualquer um ler. 

 

TESOUREIRA: 

 

 Uma cópia de nossa honestidade, ela a mantém e guarda com seu amor. Ela 

também aprende que Ele está assistindo tudo de cima. 

 

CAPELÃ: 

 

 Em reverência, ela baixa a cabeça e guia-nos em oração. 

 Porque ela é guiada pela palavra Dele e saberá o que dizer. 
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MENSAGEIRAS: 

 

 As mensageiras trazem uma história de alegria, fé e amor. 

 De sinceridade e verdade desde o princípio.  

A Primeira nos conta dos prazeres de Jó, a Segunda de suas desgraças, da 

Terceira nós ouvimos as tentações, da Quarta a paz final. 

Enquanto que a Quinta fala-nos que paciência e fé irão trazer-nos uma doce 

realização. 

 

DIRIGENTES DE CERIMÔNIA 

 

Você tem uma parte maravilhosa, guarda nossa bandeira com todo seu coração. 

Guarde-a com seu amor sublime, mantenha-a desfraldada até o final dos tempos. 

 

GUIA: 

Como guia você indicará o caminho para as peregrinas buscarem a luz do dia. 

Não abandone por um só momento o desejo de seu coração de abençoar a beleza e a 

bondade para sempre. 

 

SEGUNDA PRINCESA: 

 

 A Segunda princesa ensina que a fé nunca acaba, sua fé firme dispensa a luz, 

seu caminho é claro. 

 

PRIMEIRA PRINCESA: 

 

Ela ensina as peregrinas sem pensamentos de medo, sua mensagem ensina as 

novas peregrinas, a fé o amor por todo o caminho. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

 Como tudo que entrou neste lugar santo, ela se aproxima com graça magestosa. 

 Com súplicas ela pede para que Deus leia seus pensamentos e também para que 

a guie e oriente. 

 Como pais e pessoas amadas compartilham com orgulho, nesta hora quando 

começara a usar a coroa. 

 E assim de corações abertos, nosso Bethel começará esta cerimônia hoje a noite. 

 Com súplicas, façamos uma pausa e ajoelhemos dando graças a Ele por este 

nosso mundo. Os dias, as noites, os pássaros e as flores, nossa herança, a fraternidade 

maçônica, sem a qual não poderíamos Ter esta oportunidade. 

Com este período em vôo, não esqueçamos o que conversamos esta noite. 

Aquelas súplicas, aquelas súplicas.  

 

AS MARGARIDAS 

 

No alto da colina, sobre a brisa quente do verão, o campo silvestre das 

margaridas tocou meus joelhos, como se elas inclinassem suas bonitas cabeças de um 

lado para o outro. Elas sussurravam os segredos das doces margaridas. 

Um abelhão zumbia e sentou nos meus pés, sobre a flor vermelha, tão doce e 

perfumada. Ele tentou decidir qual seria o melhor néctar para levar para a sua colmeia. 
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Eu juntei um ramalhete de doces margaridas naquele dia. Segurando-as 

próximas de mim, ouvi uma margarida dizer: " A mãe natureza dá para suas crianças o 

melhor o melhor, mas à criatura chamada homem, ela abençoou duplamente. 

 

CORAL: 

 

 Assim como as margaridas, nosso Coral entre agora na sala. 

 As canções suaves, elas cantam, espalhando toda tristeza. Elas cantam a história 

do livro de Jó, e cada uma é vestida em um robe branco como a neve. Elas cantam da 

glória e do amor à Deus. Com ternura vozes jovens tão suaves quanto a pomba, e tão 

juvenis e novas quanto as pequenas flores margaridas, trazem alegria para o Bethel em 

horas de  reunião.  

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

Elas vigiam a porta e relembram nossas filhas sempre, que somente a paz e o 

amor possam entrar. Elas devem sempre serem cuidadosas para afastarem o pecado. 

 

2
A 

 ZELADORA E 1
A 

ZELADORA: 

 

Elas partilham nas tarefas do grande amor, elas cuidam da urna do incenso e da 

pomba. 

A pomba, como a margarida, é colorida de um branco puro. 

A urna, como seu coração, é  de ouro reluzente. 

 

TESOUREIRA: 

 

 Ela guarda as finanças do Bethel em boa ordem, em seu livro de balanço como 

aqueles da secretária. 

 Em pétala em pétala, cada margarida é feita, como de centavo em centavo, 

nossas despesas são pagas. 

 

SECRETÁRIA: 

 

 Aproxima-se e como um bonito florescer, ela se esforçará para realizar firme os 

seus deveres. 

 Ela claramente escreverá para todos verem, ações de amor e de bondade, ela 

relatará honestamente. 

 

CAPELÃ: 

 

Ela se ajoelha no altar e ora para que cada filha viva no caminho da verdade 

ricamente. 

Ela guiará suas irmãs em palavras de oração verdadeiras. Ela conduzirá 

esperanças e sonhos lançados no ar. 
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MUSICISTA: 

 

Ela ilumina tudo quando toca sua música, exatamente como as margaridas 

florescentes iluminam seus dias. Os ritmos da música, os dedos rápidos, fazem a 

harmonia em nossa alma. Muito ela desperta. 

 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Ela reúne seus conhecimentos com cuidado, e fala que tem lido honestamente 

para as filhas de Jó. 

Como um broto que está fechado, como cada uma sabe, um livro não dá prazer 

se ele permanecer fechado. 

 

1
a
 MENSAGEIRA: 

 

Ela fala da honestidade das filhas de Jó, de seus rebanhos, tesouros e as alegrias 

que existiam lá. 

 Suas filhas eram conhecidas por suas belezas e graças. No seu campo, Deus 

colocou as margaridas, para iluminarem seu lugar. 

 

2
a
 MENSAGEIRA: 

 

 Ela fala da confiança resoluta. Através de suas experiências, ele acreditava que 

Deus era Justo. 

 Jó sofreu, sua vida era cheia de grande luta, mas ele acreditou que Deus poderia 

iluminar sua vida. 

 

3
a 
MENSAGEIRA: 

 

Ela fala de sua miséria e angústia. Seus amigos vieram auxiliá-lo e retornaram 

novamente. 

Ela nos fala que o orgulho pode ser exaltado na humilhação,  e que as preces em 

nosso favor devem ser feitas por nós. 

 

4
a
 MENSAGEIRA: 

 

Ela falava da humildade verdadeira de Jó, como ele passou em cada provação 

que lhe foi dada. 

 Ela fala que nós devemos ser humildes, como ele permaneceu fiel para Deus 

através da sua miséria. 

5
a
 MENSAGEIRA: 

 

Ela fala de uma história e todos nós entendemos que as filhas de Jó, eram as 

mais justas da terra. 

Que os tesouros de Jó, foram restaurados simplesmente por sua fé no Senhor 

Deus. 
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DIRIGENTES DE CERIMÔNIA: 

 

Nosso Bethel está sempre preparado com grande cuidado pela nossa Dirigente 

de Cerimônia, uma filha cuja beleza é rara. 

 Ela guarda e escolta nossa bandeira Nacional, colocando-a no oriente de maneira 

reverente. 

 

GUIA: 

 

Novas peregrinas entram como brotos bem cuidados, elas serão bem cuidadas, 

amadas e ensinadas a fazer o que é  justo.  

 Nosso guia conduzirá seus passos com cuidado, de maneira que elas encontrarão 

a paz e a felicidade lá. 

 

2
a
 PRINCESA: 

 

 Amor e beleza não são palavras soltas, mas as flores que crescem das sementes 

que nós temos semeado. 

Em todas as coisas que você faz, você pode ajudá-las no crescimento, de 

maneira que elas brilharão nos caminhos nos quais outras possam ir. 

 

1
a
 PRINCESA: 

 

A vida pode ser esplêndida se ela for bem vivida, se jamais a palavra de Deus for 

esquecida. Em seu coração guarde seus ensinamentos, então você será recompensada. 

Como as margaridas floresceram como Ele desejou. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

   

Agora entra a filha que vocês escolheram como Honorável Rainha. Linda face, 

alta e majestosa, de maneira serena. 

 Nesta hora, a Honorável Rainha é muito especial. Ela venceu pelos seus esforços e 

trabalho bem feito. Você foi escolhida pelas suas irmãs que agora desejam partilhar esta 

hora, e a coroa você usará orgulhosamente. 

   Como as margaridas você carregou brotos de relva, a sabedoria de seu reinado 

será guiado por Deus.  

 Uma Honorável Rainha que ama de um modo muito especial, valoriza não 

somente o amor que está em seu caminho, mas também aqueles cujas amizades são 

verdadeiras. Porque com amor, elas se doam para ti. Então agora, Filhas de Jó, a mais 

justa das justas. Nos anos que virão, memórias vocês partilharão. 

  Se os anos se forem e este desejo parecer como a sombra de um sonho pouco 

lembrado, apenas olhe o campo e você verá pequenas e queridas margaridas, e 

relembrará das amizades aqui cultivadas. 

 

LIVRO DE MÚSICA 

 

SUGESTÕES: 

 

Tema: Música e harmonia 

 Cores: Roxo e dourado 
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Emblema: Instrumento musical ou livro com notas musicais na capa  

 

NARRADOR: 

    

A canção da primavera mistura-se no verão, o sol substituiu as nuvens de cinza, 

toda a natureza agora começa a acordar quando Deus cria outro dia. 

A melodia dos pássaros iniciam seus cantos, suas belas notas produzem uma 

semelhante alegria. Todo o universo está calmo e reverente porque eles também sentem-

se bem próximo à presença Dele. 

 

CORAL: 

 

Suaves melodias misturam-se em rara harmonia para uma suave música, vozes 

jovens unem-se uma as outras. Suas notas celestiais preenchem o ar, e nenhuma é tão 

suave como a canção de nossas filhas. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA :   

 

Guardam a entrada do nosso Bethel, estas belas notas somam nossa canção, 

certificando que todos aqueles que entrarem tenham o desejo de não cometerem erros.  

 

SEGUNDA E PRIMEIRA ZELADORAS: 

 

As primeiras notas em nossa partitura, as zeladoras de nossa urna de incenso e a 

pomba. Que cuidadosamente assistem nossos bens, recebem suas bençãos de Deus 

acima. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Como a música ecoa de sua caneta, nas páginas brancas ela faz os registros, 

todos os nossos bons atos e ações de amor, e os nomes daqueles que amam o senhor.  

 

TESOUREIRA: 

 

O tesouro, ela nos trás para partilhar em alegres ações ou nobres atos. Ela nos 

mostra a semelhante abundância de felicidade que trabalhos como o nosso possam ter 

sucesso. 

 

MUSICISTA: 

 

 A harmonia de suas notas prossegue com uma música celestial. Ela nos ensina a 

confiar Nele, como melodia de fé e amor. 

 

BIBLIOTECÁRIO: 

 

Ela procura a verdade em tudo o que faz, e lá acrescenta um pouco de sabedoria. 

Sua sede de conhecimento parece harmonizar com tudo que ela nos trás para que nós 

partilhemos. 
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CAPELÃ: 

 

O alo dourado em volta de sua cabeça cintila como notas de música rara diante 

do altar com a cabeça enclinada, ela nos ensinará como confiar na prece. 

 

MENSAGEIRAS: 

 

Elas somam suas notas de esperança e fé. Para harmonia completa da terra, que a 

verdade e a honestidade sincera reinará no mundo como Deus planejou. Elas nos 

ensinam a confiar nele, que guia-nos através de cada dia de trabalho, fará nossas vidas 

uma melodia e nos ajuda a executar nossos trabalhos e apresentações. 

 

GUIA E DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: 

 

Nenhuma melodia poderia ser completa sem estas notas para conduzir o 

caminho. Nossa Guia e Dirigente de Cerimônias estendem as mãos para as peregrinas 

buscando a luz do dia. 

 

SEGUNDA PRINCESA E PRIMEIRA PRINCESA: 

 

E agora a melodia cresce brilhantemente como vêem nossas princesas em nossa 

presença, elas somam suas notas de verdade, amor e paciência em todas as coisas que 

fazemos. 

Cada princesa oferece palavras de coragem e procuram nos ajudar no nosso 

caminho, para o bem estar ou estendem as mãos e nos guiam em nossos trabalhos cada 

dia. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 
 

Como uma canção sem rítmo, seria um Bethel sem a Honorável Rainha. No 

início ela fica em pé, seu manto real lustroso brilha. Seu sorriso reflete semelhante 

brilho, ela caminha com semelhante ar real. Nenhuma canção poderia competir com sua 

graciosidade, ela é a mais justa das justas. 

A canção que nós trazemos agora está completa, mas para isto nós 

acrescentamos uma palavra. Como nós cantamos esta melodia, ela será eternamente a 

mais doce já ouvida. E Deus soltará seu sorriso sobre cada uma, enquanto 

reverentemente estas filhas ficam de pé. 

 

AMIZADE, O ELO DA FÉ 

 

SUGESTÕES: 

 

As oficiais e o coral, cada uma carrega uma cruz. Sentam-se em círculo. 

 

NARRADOR: 

 

Nós lemos na Bíblia que Deus criou o homem, ele fez o sol, a lua e as estrelas de 

acordo com seus planos. Ele deu a melodia para os pássaros, o mel para as abelhas, com 

pasto ele cobriu toda a terra, colocou frutas nas árvores. Para o homem Ele deu a fé 
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virtuosa para confiar Nele e nos céus. Porque ele sabe que a juventude deve 

experimentar suas asas, antes de aprender a voar. 

Símbolo daquela fé, a cruz, onde cristo foi crucificado lembra-nos que temos 

semelhante fé, força e alma dentro de nós. 

Ao redor da cruz, um elo de amizade demonstra nossa fé em Deus; sua amizade 

também nós todos poderíamos buscar como através da vida nós caminhamos 

Um elo de amizade nos unem com o amor da prece, da canção, do sorriso e da fé 

para confiar que todos os nossos amigos farão nossas vidas valer a pena. 

 

CORAL: 

 

Suas canções de amizade e de fé soam alto para todos ouvirem. Suas jovens 

vozes, ricas e verdadeiras fazem compreender que Ele está perto. 

 

GUARDAS INTERNA E EXTERNA: 

 

Ninguém pode passar à porta protegida e nem procurar entrar lá, a menos que as 

filhas justas certifiquem que eles são dignos e sinceros. 

 

SEGUNDA E PRIMEIRA ZELADORAS: 

 

Nossas propriedades são sempre assistidas por estas filhas semelhantes a estas. 

Elas trabalham em perfeita harmonia, seus objetivos são mais prazerosos. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Nossas sede de conhecimento das nossas artes é realmente uma rara virtude. Esta 

filha responde todas nossas necessidades, com sua incomparável sabedoria. 

 

MUSICISTA: 

 

Sem a música para compartilharmos, o dia seria longo. Nós precisamos de sua 

alegre melodia na harmonia de sua música. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Em páginas limpas, a nossa secretária relata todos os nossos atos e ações. Seus 

registros falam de fé e amor porque a amizade é nosso crédito. 

 

 

TESOUREIRA: 

 

Em termos de ouro nós contamos as nossas riquezas, porém o ouro não se pode 

comprar com a juventude e a beleza daquela nós confiamos, esta preciosa amável filha. 

 

CAPELÃ: 

 

E quem de nós ensina a rezar e a confiar Nele? 

Nossa Capelã se ajoelha em reverência quando o altar brilha nos ofuscando. 
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MENSAGEIRAS: 

 

Nossas mensageiras tão justas nos trazem cantos de alegria e tristeza. Elas nos 

ensinam a Ter fé nos amigos e a confiar naqueles que conhecemos. Elas praticam 

honestidade, verdade e tentam permanecer em paz. Então, nós que a seguimos, 

alimentaremos esta santa paz. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIA: 

 

Nossas peregrinas procuram saber a verdade e o significado do nosso credo. A 

nossa justa Dirigente está lá para ajudar e liderar. 

 

GUIA: 

 

Em tudo que fazemos e dizemos, nas diversões ou trabalhos planejados, nossa 

filha está sempre aqui para ajudar uma mão amiga. 

 

PRIMEIRA E SEGUNDA PRINCESAS: 

 

Como no livro de Jó, nós lemos que haviam três filhas justas. Venham agora, as 

duas princesas e vejam a beleza a ser comparada. 

Nós sabemos que, quando Deus criou o homem, ele planejou um rosto bonito. 

Aqui nós vemos o seu trabalho de arte em amor e graça. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

   E agora, a mais justa das três em lugar muito longe fica de pé. Ela aprendeu as lições 

do seu amor e obedece bem seus mandamentos. Porque ela é realmente bela de rosto e 

anda com ar real. Nós sabemos que Deus a fez a mais justa de todas as justas. (Depois 

que todas estiverem em frente a sua cadeira o narrador continua). Que vocês conheçam 

estas filhas que estão em pé em sua juventude e graça, elas são as mais justas na terra, e 

nenhuma delas podem tomar o seu lugar. Para vocês, minhas filhas, tenham fé para que 

quando seu trabalho for finalizado vocês saberão que aprenderam a viver como Ele 

queria que vocês vivessem. Sempre voltem-se para Ele para pedir ajuda, e nunca lhes dê 

as costas. Porque apenas ele poderá dar forças enquanto vocês seguem o seu caminho.  

LUZ NO MUNDO 

NARRADOR: 

 

 " No começo Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma 

 e vazia; e a escuridão era total. 

 E o Espírito de Deus se movia acima das águas. E Deus falou, 

 Que apareça luz; e a luz apareçeu. E Deus viu que a luz era boa. 

 

 Então deixem estas filhas entrarem aqui, 

Para compartilhar a sua luz de fé e alegria. 

Para nos ensinar sobre a paz e a alma, no seu amor por Ele, que as fazem completas 

Para que lhes caibam melhor a sua luta, 

Se esforçando sempre na direção de Deus, da luz. 
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CORAL: 

 

O nosso coral canta melodias, belas aos nossos ouvidos, 

Da luz dos nossos antepassados, durante os anos. 

De seus ensinamentos desde que o mundo começou, 

De amor fraterno, para com o nosso companheiro. 

Tragam harmonia para sua vida e a minha, nas nossas músicas de agradecimento a Ele. 

 

GUARDA INTERNA: 

 

A Guarda Interna fica alerta a todos que entram aqui, 

Admite apenas aqueles que são merecedores e sinceros. 

Sua luz de guarda, alerta nossos portais para o pecado, 

Para que corações e mentes puras possam permanecer entre a gente. 

 

 

GUARDA EXTERNA: 

 

Nossa Guarda Externa, guarda a porta de nossa sala, 

Dos penetras ao nosso lugar de reunião. 

Sua luz de cuidado pelo nosso lugar sagrado evita nossos encontros da desgraça. 

 

SEGUNDA ZELADORA: 

 

Nossa Urna de Incenso na fé e esperança, 

Nos inspira com tarefas nobres para cumprir. 

A nossa Segunda Zeladora guarda este lugar sagrado. 

Esta luz de coragem que todos nós abraçamos. 

 

PRIMEIRA ZELADORA: 

 

Lá se ergue este emblema de paz, nossa Pomba, 

Cuidada com amor de nossa primeira Zeladora. 

Nossa luz de pureza e verdade, tão gloriosa, 

Mandando a sua mensagem sempre vitoriosa. 

MUSICISTA: 

 

 A habilidosa musicista, tem os dedos agis, 

Para acordar a harmonia das nossas almas. 

Com a luz da nossa música tão clara, 

Com rimas para Ele com nosso amor, tão querido. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Nossa Bibliotecária a quem todas nós conhecemos, 

Espalha a sua luz de sabedoria e conhecimento. 

Nos dando instruções com a sua maneira graciosa, 

De como viver melhor no dia a dia. 
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SECRETÁRIA: 

 

Aqui está a sua secretária com o seu livro dando entrada as nossas obrigações e fazendo 

a chamada. 

Recebendo o dinheiro e tomando alegrias, 

No seu trabalho de amor, a procura da sua luz. 

 

CAPELÃ: 

 

Entra a Capelã que nos lidera na oração, 

Para a sua supervisão noite e dia. 

Ela reza pela luz e amor que vem de dentro de nós mesmas 

E reza para evitar que caiamos no mal. 

Reza para que nós sejamos merecedoras, 

Para viver com Ele eternamente. 

 

TESOUREIRA: 

 

Cuidando das nossas riquezas com uma luz honesta, 

Nossa tesoureira o guarda com todo o seu poder, 

Cuidando de seus deveres com orgulho, 

Sabendo que Deus assiste ao seu lado.  

 

MENSAGEIRAS: 

 

Nossas mensageiras relatam a vida de Jó, 

Suas desgraças, doenças e luta. 

Quando nós estamos cansadas ou desencorajadas, 

Elas ensinam como o amor de Deus é verdadeiro. 

Quando julgamentos ultrapassar e as tentações atacarem 

Com a sua vida em caminhos da verdade nada lhe faltará. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIA: 

 

Nosso Bethel é preparado com cuidado, 

Pela nossa Dirigente de Cerimônias que entra. 

Ela assiste a Guia, para que nada falte, 

Na sua jornada de luz ao altar. 

 

GUIA: 

 

Nossa Guia, guia as peregrinas pela mão, 

Pelas diferentes épocas de nossa Ordem. 

Avançando para Sua luz, com fé e amor, 

Para Deus e suas bênçãos do além 

de quem vem as alegrias, paz e sua força, 

proteção, perdão e promessa sincera. 
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2
A
 PRINECESA: 

 

O livro de Jó fala das três filhas tão justas, 

E da sua beleza imcomparável. 

A mais nova delas está entrando agora. 

A nossa Segunda Princesa nos relatam como a luz da paciência 

Purifica a alma, nos ajudando todas a alcançar a nossa meta. 

 

1
A
 PRINCESA: 

 

Nossa Primeira Princesa, com a ar tão sereno, entra no nosso Bethel, 

Com delicadeza e graça. Sua luz e fé resistindo às adversidades,  

Irá além de tudo trazer prosperidade, para que quando a corrida de nossa vida for 

percorrida, pela sua graça nós teremos vencido. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

Agora entra a mais justa de todas as três, a nossa Honorável Rainha na sua dignidade 

real 

Para renovar a nossa fé e esperança, para que a nossa vida não seja em vão. 

 

Rezando honestamente para que cada dia, nenhuma de nós possa nos perder. 

Para fazer da nossa vida uma vida de luz, 

Uma chama de pureza queimando forte. 

 

Que por lealdade, amor e fidelidade, 

Pela aliança com Deus, nossa Nação de humanidade, 

Que por caridade ao qual é sempre certo,  

Nós servimos o Senhor, nosso Deus, nossa luz. 

 

Agora, nós confiamos que você entenda, 

Os ensinamentos dessa gloriosa ordem. 

Enquanto elas vão para frente de mão em mão, 

Então aqui à sua frente as nossas filhas se posicionam 

Verdadeiramente, " A mais justa em toda a terra". 

 

JUVENTUDE, O CORAÇÃO DO MUNDO 

 

NARRADOR: 

 

Muito depois dos pais e dos filhos terem partido,  

a juventude tem queprosseguir o que começou. 

Para sentar-se onde os pais se sentaram, 

e fazer o que os pais tenham feito, 

será a sua responsabilidade, 

cada filha, cada filho. 

 

 

Eles podem um dia liderar seu país, 

Fazendo o que eles acham ser o melhor. 
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Eles irão tomar conta das suas corporações, 

e eles também têm que passar no teste. 

A juventude tem que ser justa e forte, 

se for para eles liderarem seu país. 

Eles precisam dos adultos para ajudá-los, 

Então ofereça uma mão amiga. 

 

 

Ensine a eles a grande virtude da fé, 

Para confiar no Sr. Das Alturas. 

Porque como todos nós, a juventude deve experimentar as suas asas 

antes que aprendam a voar. 

Porque é bem no começo da Juventude que a sua tarefa começa, 

Quando eles começam a aprender a falar. 

Eles têm que fechar a sua mente para coisas más e para o pecado, 

quando pela vida eles andarem. 

 

 

Porque as cidades e igrejas logo serão deles, 

para coordená-las como eles queiram, 

e quais serão as vantagens das regras se ninguém liga, 

então é muito bom que a juventude possa carregar nossas crenças. 

Lhes dêem a esperança que nunca falha, 

e os ensine a alcançar o melhor, 

com a verdade para sempre dita, 

a nossa juventude vai passar no teste. 

 

Caridade ao nosso próximo e fé 

Apesar de que ás vezes não é seguido, 

Será para sempre repassado 

" A Juventude é o Coração do Mundo"  

 

CORAL: 

 

Entrando primeiro é o nosso coral do Bethel, 

Com as suas vozes soando alto e claro. 

Cheias de juventude e amor 

Elas nos garantem que Deus está sempre por perto. 

 

GUARDAS INTERNOS E EXTERNOS: 

 

Para guardar seus corações, alertar e vencer, 

os símbolos do Ocidente sempre marcam a sua presença, 

para não danificar a paz ou causar desgraça 

dentro das paredes deste lugar tão sagrado. 

 

PRIMEIRA E SEGUNDA ZELADORAS: 

 

As zeladoras sabem o que é melhor 

com humildade e amor cada tarefa é abençoada, 
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com orações e com incenso queimando forte 

elas prezam a verdade, como a pomba tão branca. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA: 

 

Nossa primeira mensageira fala que a história  

de Jó deve ser aplicada em toda a nossa vida. 

Que se agente tiver a humildade e fé como Jó, 

Nosso padrão tem que ser sempre alto. 

 

SEGUNDA MENSAGEIRA: 

 

A Segunda Mensageira relata os julgamentos de Jó, 

como ele foi constante e manteve a fé. 

E nos previne até quando aparecem os problemas, 

nós devemos substituir o mal com o bem. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA: 

 

A terceira Mensageira nos fala das misérias de Jó, 

e dos amigos que vieram a sua ajuda. 

Ela nos fala que o orgulho tem que ser arrastado na poeira 

e que orações para assistência devem ser feitas. 

 

QUARTA MENSAGEIRA: 

 

A Quarta mensageira fala sobre a humildade de Jó 

E que Deus falou que ele passou em cada teste. 

Ela ensina que se nós tivermos fé, 

Nós também seremos felizes e abençoados. 

 

 

QUINTA MENSAGEIRA: 

 

A Quinta Mensageira nos conta que a história de Jó  

tem uma lição que todas podemos entender. 

Que nós devemos ser como as filhas de Jó. 

que eram as mais "Justas de Toda a Terra". 

 

MUSICISTA: 

 

Sem as suas músicas para compartilhar, o dia seria longo. 

Nós precisamos da sua alegre  melodia na harmonia de sua música. 

 

BIBLIOTECÁRIA: 

 

Nossa sede pelo conhecimento das nossas artes é realmente uma rara virtude. 

Nossa Bibliotecária responde todas nossas necessidades, com sua incomparável 

sabedoria. 
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CAPELÃ: 

 

Quem deve nos ensinar a rezar e a confiar Nele? 

Nossa Capelã se ajoelha em reverência quando o altar entra em brilho ofuscante. 

 

SECRETÁRIA: 

 

Em páginas limpas, a nossa Secretária relata todos os atos e deveres. 

Ela grava contos de fé e amor pela alegria que é o nosso credo. 

 

TESOUREIRA: 

 

Em termos de ouro nós contamos as nossas riquezas, porém o ouro não se pode 

comparar, 

com a juventude e a beleza daquela que nós confiamos, a nossa tão justa 

Tesoureira. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIA: 

 

Nossas peregrinas procuram saber a verdade e o significado do nosso credo. 

A nossa justa Dirigente está lá para ajudar, ela está lá para liderar. 

 

GUIA: 

 

Nossa Guia irá certamente apontar o caminho das peregrinas à procura da luz do 

dia. 

Com uma sabedoria rara e uma ação nobre, ela nos guiará pela paz e alegria. 

 

PRIMEIRA E SEGUNDA PRINCESA: 

 

Como no livro de Jó, nós lemos que haviam três filhas justas. 

Venham agora as duas Princesas e vejam, a beleza ser comparada. 

Nós sabemos que Quando Deus criou o homem, ele planejou um rosto bonito. 

Aqui nós vemos o Seu trabalho de arte em amor e graça. 

 

HONORÁVEL RAINHA: 

 

E agora a mais justa das três, em lugar muito longe fica de pé. Ela aprendeu as 

lições do Seu amor, e obedece bem os Seus ensinamentos. 

Porque ela é realmente bela de rosto e anda com um ar real. 

 

( Depois que todas estiverem enfrente de sua cadeira, o narrador continua) 

 

Antes que vocês conheçam estas filhas que estão em pé, sua juventude e graça, 

Elas são as mais justas na terra, e nenhuma delas podem tomar o seu lugar. 

Para vocês, minhas filhas, digo-lhes que tenham muita fé, para que ao término de 

seus trabalhos, vocês saibam que aprenderam a viver como Ele. 

Sempre voltem-se  na direção Dele para pedir ajuda, e nunca lhes dêem  as costas. 

Porque apenas Ele poderá lhe dar forças enquanto vocês seguem o seu caminho. 


