
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. 

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-los a compreender as Filhas de Jó. A Ordem Internacional 

das Filhas de Jó é uma organização para meninas de herança maçônica, com idade 

entre 11 e 20 anos. Nossos membros têm um orgulho especial por nossa Ordem. Elas 

explicarão os símbolos das Filhas de Jó e lhes darão algumas informações. Ouçam 

atentamente, e, depois da reunião se vocês tiverem alguma dúvida pergunte a 

qualquer menina ou um dos adultos. Eles se sentirão felizes em responder a sua 

pergunta e em obter petições de iniciação para você. 

Dirigente de Cerimônias, você se retirará e apresentará a Bandeira de nossa 

nação, ao Ocidente do Altar. (trabalho de solo e música como no Ritual). (!!!). 

 

Oficial #1: O emblema nacional é considerado o convidado mais distinto em toda 

reunião de um Bethel e é apresentado em primeiro lugar, antes de qualquer outro 

visitante ou membro distinto. Ele ocupa o lugar de alta honra no Oriente, durante a 

reunião do Bethel por ordem do Ritual. 

 

HINO NACIONAL  

 

Honorável Rainha: Dirigente de Cerimônias, você colocará a Bandeira no ocidente 

(trabalho de solo e juramento a Bandeira, como no ritual). (!). 

 

Honorável Rainha: Porta Bandeira do Bethel, você se retirará e apresentará a 

Bandeira do Bethel ao ocidente do altar (trabalho de solo como no Ritual). 

 

Oficial #2: A Bandeira das Filhas de Jó compõe-se de nossas cores: a cor púrpura 

representa os mais altos ideais da vida. E, o branco representa pureza. O triângulo é a 

insígnia de nossa Ordem, com as três filhas de Jó segurando o emblema de cada uma 

das três épocas. A Bandeira do Bethel representa todos os princípios básicos da 

Ordem das Filhas de Jó. 

 

Honorável Rainha: Porta Bandeira do Bethel, você colocará a Bandeira do Bethel 

no Oriente (trabalho de solo como no Ritual). 

 

Oficial #3: 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 formosas 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. (!!!) (membros assumem atitude de prece, depois da prece (!)). 

 

Oficial #4: 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, não 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, 

encontraremos provações e atribulações as quais deverão ser superadas. Nossas 

reuniões são realizadas num “Bethel”, uma palavra que significa “lugar sagrado”. 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 torna-se membros. As Guardas 

interna e Externa, posicionadas do lado de dentro e fora da porta do Bethel protegem 

contra interrupções. 

 

Oficial #5: Púrpura é a cor básica de nossa Ordem, representado os mais altos ideais 

na vida. É a cor da alta dignidade e emblema de alto cargo. Branco é a segunda cor de 

nossa Ordem. Ela tem sido usada por séculos como símbolo de pureza e inocência. 

Nossa Honorável Rainha e Princesas 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 oferecer 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 #6: 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, temos belas músicas que nos inspiram os segmentos de reverência de 

nossa Cerimônia e traz alegria para nossas vidas.  

 

Oficial #7: 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, Jemina. 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 de gratidão por 

nossas bênçãos. Ela também representa a segunda Filha de Jó, chamada Kézia. A 

Cornucópia da Fartura é símbolo do triunfo da fé e nos recorda a terceira Filha de Jó, 

chamada Keren Happouck. O lírio do Vale é à flor de nossa Ordem e é um símbolo 

de humildade, pureza e de uma vida límpida. 

 

Honorável Rainha: Nossa Capelã nos dirigirá em oração. (!!!). 

 

Capelã: Oh! Senhor, seja tu nosso guardião nas alturas. Estejas 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 ajudarmos umas as outras. Que possamos praticar em nossas 

vidas, diariamente, a confiante crença de Jó e sua fé. Abençoe nossos líderes, nossos 

pais e aqueles mais próximos e mais queridos para nós. Nós lhe pedimos em Teu 

Nome. Amém. 

 

Honorável Rainha: (!). Durante todos esses anos em que a Ordem Internacional das 

Filhas de Jó tem existido, encontramos muitas pessoas de quem somo orgulhosos por 

seus serviços especiais à nossa Ordem. Nós levamos tempo para reconhecer estas 

mesmas pessoas a cada reunião. Neste momento, eu gostaria de apresentá-los os 

membros do Conselho Guardião do Bethel. (apresenta o Conselho Guardião). 

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 muito felizes em ajudá-los. (omita este parágrafo se 

não houver membros em potencial assistindo). 
 


