
Cerimônia da História das Coroas e Mantos 

 
Sugestões:  

1. Poderá ser realizada como parte de uma cerimônia aberta. 

2. Poderá ser realizada como 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 fazê-lo. 
6. As referências à Trindade poderão ser omitidas. 

 
As coroas simbolizam a liderança a nobreza do mais alto cargo que ela detém. 

Os mantos simbolizam a dignidade, a nobreza e sua cor púrpura eram usadas somente pela 

mais alta nobreza, reis, rainhas, como sinal de liderança. 

As chaves dos mantos da Honorável Rainha e Princesas simbolizam passos firmes e a 

retidão e o caráter que uma Filha de Jó deve possuir até o fim de sua jornada terrestre. Por esse 

motivo o bordado é contínuo, não existindo início nem fim. 

 

 

Cerimônia da História do Robe 
 

Honorável Rainha: Os símbolos são muito antigos e são conhecidos e compreendidos mesmo 

antes da construção das pirâmides. A Ordem Internacional 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 o 

merecedor 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 

púrpura real, porém a maioria das pessoas não conhece a significância 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 se símbolo das qualidades dos altos ideais 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 esta virtude é uma qualidade a ser admirada e desejada em uma mulher. 

 

Oficial #2: A gola é um círculo contínuo. Não existe início nem fim, e nenhum lugar onde ela possa 

ser partida, Ela é indicativa da vida eterna. Os drapeados representam as muitas amigas que 

fazemos em nossa Ordem. Assim como os drapeados 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, ensinado-nos que na união de propósito 

está a força. O cordão pende na gola e esta seguro por 3 torções, ele nos mostra 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 envolvem, 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 o triângulo sobre o 

Robe, o emblema de nossa Ordem. 



 

Oficial #4: Antigamente os Monges mais velhos amarravam sinos nas extremidades das cordas dos 

seus hábitos. 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 simboliza que através de nossas vidas 

deveremos ser sempre honestas e retas. Nosso robe está a 3 polegadas do chão, referindo-se a um 

dos mais perfeitos números, como refletindo 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, tornou-se um Mestre Maçom. Quando usamos robes, somos lembradas que somos todas 

filhas de um só Deus, todas são iguais no aspecto de status social e econômico. 

 

Oficial #6: Esperamos que escutando a história de nosso Robe, o qual representa uma busca 

incessante no avanço de nossos altos ideais, você também deve ter sido inspirado por sua beleza e 

sua significância 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 de que nosso propósito é viver de forma a sermos 

reconhecidas como as verdadeiras Filhas de Jó, as mais justas de toda a terra. 
 

 


