
Cerimônia dos Lírios 

 

Honorável Rainha: Senhores Pais, vossas filhas entraram aqui como peregrinas e 

neste momento já são membros da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 

 Todas as pessoas que estão ao nosso redor são “Filhas de Deus”, são perfeitas, 

idealizai todas as pessoas da família e vereis que essa imagem ideal já existe. Se os 

pais idealizarem seus filhos e os reverenciarem olhando somente seus pontos 

positivos, eles não só se tornarão perfeitos como também passarão a idealizar e 

respeitar seus pais. 

 Filhas de Jó que hoje estão iniciando: Lembrai-vos sempre que o meio de 

manifestar a beleza espiritual consiste não apenas na leitura das escrituras sagradas 

que falam da verdade, mas também em serdes bondosas para com o próximo, 

suportar o insuportável, agradecer o inagradecível, descobrindo pontos positivos e 

praticando atos de caridade. 

 Lembrai-vos também que: 

 Em cada espinho que fincas, machucas algum coração. Em cada indelicadeza, 

assassinas um pouco aqueles que te amam. Em cada juízo maldoso, teu lado 

mesquinho aflora 

 Porém:  

Em cada pranto que enxugas, tornas alguém mais feliz. Em cada ato de fé, 

cantas um hino à vida.  Em cada sorriso que espalhas, plantas uma esperança. 

 As pessoas de fé e paciência como Jó, sabem encontrar coragem para encarar a 

condição humana, e sabem maravilhar-se perante a beleza da vida. 

 Não vos esqueçais nunca que: Vossas mães são revelações angelicais de 

ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais 

também amam. 

 O pai perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. 

 A mãe se entregou a pesados sacrifícios, apagando-se a se mesma para que os 

filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. 

 Pensai em tudo isso e sentireis que sois filha querida. 

 Por ti, eles têm trabalhado e sofrido. Venera-os, mais ainda, ama-os. Para que 

os ame porém, será preciso que acredite no poder de Deus, que ameis a vossa Pátria e 

para isto é preciso que ameis a família. 

 Quem não for boa filha e boa irmã, não será boa patriota. 

 Depois de viver uma vida modesta, de honestidade e de bondade, espalhando 

em torno de vós o exemplo contínuo e refulgente da elevação dos sentimentos e da 

pureza de intenções, representados pelas aves no céu e pela brancura dos lírios do 

campo, que, presentes diante deste altar, simbolizam a humildade e a pureza, 

compromisso assumido por todas nós, no dia de hoje. 

 Irmãs, ajoelhem-se diante da Bíblia Sagrada e em silêncio, fazeis um 

compromisso ao nosso Criador, jurando fidelidade aos nossos ensinamentos. 



 Levantai-vos e individualmente apresentai vossos pais ou protetores aqui 

presentes, entregando-lhes um lírio do campo, que de hoje em diante será o espelho 

de conduta de cada uma de nós. 

 


