
Cerimônia das Cores 

 

Honorável Rainha: Vocês agora vão assistir à apresentação das cores da Ordem das 

Filhas de Jó Internacional e sua simbologia. Ouçam atentamente os ensinamentos que 

as Oficiais lhes transmitirão, pois tenho certeza que sempre os guardarão na memória 

e no coração. 1
a
 e 2

a
 Zeladoras, vocês farão a apresentação das cores das Filhas de Jó. 

Guarda Interna e Guarda Externa, vocês auxiliarão as Zeladoras no cumprimento de 

suas tarefas, membro do coral você também tomará parte nesta apresentação. 

As guardas se retiram do Bethel, juntamente com o membro do coral. 

 

2
a 
Zeladora: (simbologia da cor branca). A partir dos ensinamentos de nossa Ordem, 

aprendemos que devemos ser belas e graciosas. Tão belas e graciosas quanto à cor 

branca. O branco além de ser o símbolo da paz, representado em nossa Ordem pela 

Pomba, também é símbolo da união, pois congrega em si a fusão de todas as outras 

cores. O branco é a ternura, a calmaria, o silêncio, a vida! Vida que lembra a mulher 

em toda sua totalidade. Vida que lembra o amor, especialmente o amor fraternal, que 

é a mola mestra de nossos ensinamentos. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos 

amou. 

Durante a apresentação desta simbologia, a Guarda Externa, percorre o templo 

segurando uma fita branca nas mãos. 

 

1
a
 Zeladora: (simbologia da cor púrpura) O púrpura para nós Filhas de Jó, é o 

símbolo da força, da vitória, da perseverança. É o símbolo da transformação, como a 

larva que se metamorfoseia em uma linda borboleta, também nós buscamos sempre 

construir e reconstruir, criar e recriar, enfim sermos instrumentos de mudança ideal 

de promover um mundo melhor. O púrpura também é símbolo da elevação espiritual, 

da coerência, da seriedade e da justiça, na sua forma mais democrática, procurando 

sempre ter coragem para mudar aquilo que possa e deva ser mudado, paciência para 

aceitar aquilo que não possa e não deva ser mudado, mas principalmente, ter 

sabedoria para distinguir uma coisa da outra. 

Durante a apresentação desta simbologia, o membro do coral percorre o templo 

segurando uma fita púrpura nas mãos. 

 

Guarda Interna: (simbologia do Lírio do Campo) Do distante lugar de onde nasce, o 

lírio do campo nos trás uma lição de força, vitória e perseverança e ao mesmo tempo 

uma mensagem de paz, ternura, amor e vida! Assim ele congrega, ao mesmo tempo, 

o branco e o púrpura numa harmonia perfeita. Hoje, a homenagem será feita à 

___________________ Aceite estes lírios do campo, símbolo tão querido, em nome 

de todas as Filhas de Jó, principalmente, as que compõem o Bethel______. Que a 

união continue a ser o nosso ideal. 


