
CORDÃO DE PÉROLAS 

  

1. Pode ser feita em uma reunião regular do Bethel. 

2. Pode ser usada como uma exemplificação para a Maçonaria e/ou Ordens relacionadas. 

Uma Dispensa Especial deve ser requerida. 

 

HONORÁVEL RAINHA: Durante o mês de Março foi reservado um tempo para 

prestarmos honra a nossa fundadora, a Sra. Ethel T. Wead Mick, que nasceu no dia 9 de 

Março de 1881. No início da década de 20, a Sra. Mick fundou as Filhas de Jó em memória 

a sua mãe, que sempre lia várias partes do Livro de Jó para ela durante seu crescimento. O 

objetivo da Sra. Mick era estabelecer uma organização que pudesse proporcionar a garotas 

com parentesco com Mestres Maçons uma oportunidade durante os seus anos de 

adolescência de desenvolver seus talentos individuais e acumular ferramentas que seriam 

valiosas para elas em sua feminilidade. Através de sua dedicação e sincero cuidado com o 

futuro de jovens garotas, nossa bela Ordem foi criada. A Sra. Mick nos deixou muitos 

presentes e muitas pérolas de sabedoria. Se, durante nossos anos no Bethel, nós reunirmos 

e polirmos estas joias, chegaremos a nossa maioridade ricamente dotadas de um cordão de 

PÉROLAS bonitas e úteis – cada uma especial e significativa. Vamos refletir agora sobre 

algumas dessas pérolas, assim cada uma de nós poderá acrescentá-las ao seu crescimento 

pessoal. 

A Musicista toca “Filhas de Jó Justas e Verdadeiras”. As Filhas podem permanecer em 

seus postos ou formar um triângulo ou um círculo em volta do Altar. Se as Filhas permanecerem 

em seus postos, cada uma se levanta enquanto fala sua parte e se mantém de pé. 

HONORÁVEL RAINHA: Guarda Externa, você começará.  

GUARDA EXTERNA: Preciosa e perpétua – uma pequena PÉROLA, bonita e pura 

– como cada garota do Bethel. 

GUARDA INTERNA: Cada dia nós reunimos joias – uma por uma, como o dia é 

aquecido pelo Sol da manhã. 

QUINTA MENSAGEIRA: Adicione uma PÉROLA de sabedoria – veja ela brilhar, 

grata pelas oportunidades – neste meu Bethel. 

QUARTA MENSAGEIRA: Adicione COOPERAÇÃO – a este colar de pérolas. 

RISOS e REALIZAÇÕES irão abençoar as garotas de nosso Bethel. 

TERCEIRA MENSAGEIRA: POSTURA E COMPREENSÃO – joias da amável 

graça. Vestindo essas PÉROLAS e um iluminando SORRISOS em cada face. 

SEGUNDA MENSAGEIRA: AMIZADE e RESPONSABILIDADE são adicionadas 

agora, seguindo nossos Juramentos e praticando nossos votos.  

PRIMEIRA MENSAGEIRA: Agora, cada preciosa joia precise ser polida com 

AMOR dos amigos e família de Deus. 

TESOUREIRA: Para sermos atenciosas e gentis – para compartilharmos e para 

cantarmos, ENTUSIASMO e CONFIANÇA nós adicionamos a este cordão. 

SECRETÁRIA: Nossos robes, assim como nossas PÉROLAS, são puros e brancos. 

Um lembrete de VERACIDADE e luz radiante. 

SEGUNDA ZELADORA: Nosso Bethel tem em seu nome o significado de LUGAR 

SAGRADO, onde aprendemos SUCESSO, PACIÊNCIA e FÉ. 

PRIMEIRA ZELADORA: A IGUALDADE e BONDADE dentro das portas de nosso 

Bethel nos torna irmãs para sempre. 

BIBLIOTECÁRIA: LIDERANÇA é simbolizada pela cor roxa. LEALDADE para 

com o nosso país e todas as outras coisas que nos comprometemos. 

MUSICISTA: Nós cantamos BÊNÇÃOS, REVERÊNCIA e AMOR. Nós cantamos 

para o nosso Pai Celestial. 



DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Nossa Fundadora nos ensinou: "SER JUSTA É 

FAZER O BEM". Isto é o que nós devemos praticar como Filhas de Jó. 

GUIA: Ela nos deu tesouros para reunirmos em nossa juventude. PÉROLAS de 

BELEZA, SINCERIDADE, HONESTIDADE e VERDADE. 

SEGUNDA PRINCESA: Somos ensinadas sobre POSTURA e CORAGEM em nossa 

jovem feminilidade. Nós nos esforçamos para nos desenvolver de forma especial, assim como 

a nossa Fundadora. Estamos sendo construídas para o amanhã – uma PÉROLA de cada 

vez, dando novos passos na escada da vida em que subimos.  

PRIMEIRA PRINCESA: Estamos reunidas nesse dia especial, para honrar a Mãe 

Mick em nosso amoroso meio. Ela era uma grande senhora, que nos deixou essas 

PÉROLAS, para que possamos ser como ela, garotas e mulheres finas. 

HONORÁVEL RAINHA: Vamos nos juntar em oração em nosso Altar Sagrado, com 

a FÉ em nossos corações que nunca falhará. Vamos dar graças por essa nossa Ordem, e 

pelas nossas PÉROLAS, risos e muitas horas felizes. 

Capelã, você comparecerá ao Altar. 

Se as Oficiais estiverem em seus postos, a Capelã comparece ao Altar da maneira usual. 

Três golpes de malhete (***). Se as Oficiais estiverem em uma formação ao redor do Altar, a 

Guardiã do Bethel deve estar no Oriente para soar um golpe de malhete e a Capelã comparecer 

ao Altar da sua posição na formação. A Musicista toca: "Santo, Santo, Santo". 

CAPELÃ: Nosso Pai Celestial, nós Te agradecemos pelas Filhas de Jó Internacional. 

Ajuda-nos a manter os propósitos de nossa fundadora como nosso mais alto objetivo. Faça 

com que possamos ser verdadeiras Filhas de Jó até sermos chamadas para o nosso lar 

eterno. Nós Te pedimos em Seu nome. Amém. 

A Capelã retorna ao seu posto ou a sua posição na formação. Então, a Musicista toca uma 

música apropriada para todas as Oficiais retornarem aos seus postos. 

HONORÁVEL RAINHA: Isso conclui a nossa cerimônia. Um golpe de malhete (*).  

 

Tradução NÃO-OFICIAL da cerimônia “String Of Pearls”, cerimônia oficial do Livro de 

Cerimônias, feita pela Filha Juliana Casal, PHR do Bethel 14 “Agnes” de São Paulo-SP. 


