
EMBLEMA DAS FILHAS DE JÓ 

 

 Música de marcha para as Filhas entrarem para formar um triângulo. Música suave 

enquanto elas formam o triângulo. As luzes devem estar fracas. 

 

NARRADOR: Antes de vocês conhecerem as Filhas, conheçam um pouco sobre o 

emblema das Filhas de Jó Internacional. Esta organização é destinada a meninas com idade 

entre os dez e vinte anos que possuem parentesco com um Mestre Maçom regular ou com 

um Mestre Maçom que esteve em situação regular até o momento de seu falecimento.  

O propósito dessa Ordem é reunir moças para a edificação do caráter, através do 

desenvolvimento moral e espiritual, ensinando reverência a Deus e as Sagradas Escrituras, 

lealdade a nossa Bandeira e ao País que ela representa e um profundo respeito aos pais e 

adultos. 

Fundada em 1920 pela Sra. Ethel T. Wead Mick, na cidade de Omaha, Nebraska, 

seus membros estão espalhados em trinta e seis Estados dos Estados Unidos da América, 

cinco províncias do Canadá, na Austrália, nas Filipinas e no Brasil.  

O Ritual foi escrito a partir da história bíblica de Jó, com uma ênfase especial no 15º 

versículo do 42º capítulo do Livro de Jó: “e em toda a terra não houve mulheres tão justas 

quanto as filhas de Jó e seu pai lhes deu sua herança entre seus irmãos”. Mestres Maçons, 

de vocês recebemos uma herança digna para sermos chamadas de “As Mais Justas em Toda 

a Terra”. 

O triângulo nos recorda da tríplice influência sob as nossas vidas: nosso Deus, nosso 

país e nossa casa. Que os ensinamentos de nossa Ordem nunca falhem em fortalecer o nosso 

amor e adoração ao Pai Celestial; nunca falhe em fortalecer nosso amor e lealdade ao nosso 

país; nunca falhe em fortalecer nosso amor e respeito pela nossa família e casa, que são a 

base de segurança em que vivemos. 

Nossas cores, roxo e branco, são lembretes constantes da realeza da maternidade e 

da pureza de uma vida feminina. Música de Marcha assim que a Porta Bandeira entrar 

carregando a bandeira das Filhas de Jó. Coloque-a no oriente do lado direito, dê um passo para 

trás, preste um tributo a bandeira e permaneça no Oriente. 

 

PORTA BANDEIRA:  

Oh, bandeira das Filhas de Jó! Que detém  

Todos os membros de nossa Ordem seguros dentro de suas dobras  

Destacando alegria e ordem, bonita e sincera,  

Sendo dominante sobre si mesma e não deixando o mal aparecer.  

Para o alto e avante, pela reverência de um símbolo;  

Nunca deixa a esperança falhar, e a verdade é sempre dita.  

Suas listras representam conhecimento, tremulando para o melhor,  

Ela flutua firmemente no alto, representando sucesso na vida futura.  

Ensinando respeito pelos mais velhos, amor por todo o mundo,  

Bondade para com os homens e fé – mesmo que em tempos difíceis.  

E assim prestamos tributo a bandeira das Filhas de Jó – hoje,  

Para a sua terra – e nossa terra – e todo o mundo, um dia.  
 

Música de Marcha para as Filhas se moverem do triângulo para a Formação da Cruz. 

 
NARRADOR: A cruz é o emblema da fé Cristã. Assim como Cristo veio para que 

todos os homens pudessem vivenciar uma vida perfeita, o símbolo de Sua morte na Cruz do 

Calvário existe para que todos possam ver. É um lembrete Cristão do infinito amor de Deus 

por nós, seus filhos. É o farol da fraternidade Maçônica, o símbolo de amor da Ordem da 

Estrela do Oriente e o único símbolo de esperança que podemos oferecer para a juventude 

de hoje. "Nos ensine, nos ajude, nos ame", é o que nós, como Filhas, podemos propagar de 

nossa herança Maçônica assim que ela for entregue aos nossos cuidados. 



As Filhas repetirão a “Prece de Mães, Pais e Guardiões”. A Oração é feita e a canção 

é cantada.  

 

NARRADOR: Enquanto cantamos juntas, "Avante Soldados Cristãos", convidamos 

o público a se levantar e se juntar a nós cantando o primeiro verso. As Filhas cantam o 

primeiro verso, se levantam e deixam a Cruz, virando para a esquerda e para direita, e marcham 

para fora. O Narrador deixa o pedestal ou o Oriente assim que a última das Filhas saírem do 

templo. 

 
 Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “Job's Daughters' Emblem”, cerimônia oficial 

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

Paulo-SP. 


