
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMENAGEM À MÃE MICK 

 

1. Todo Bethel deve prestar homenagens a Sra. Ethel T. Wead Mick, a 

fundadora das Filhas de Jó Internacional, com uma cerimônia adequada 

durante o mês de Março, o mês de seu nascimento. 

2. O Bethel deverá escolher uma das cerimônias abaixo para realizar a 

homenagem à mãe Mick na Primeira ou Segunda Reunião Ritualística 

do Mês de Março; 

3. No caso do seu Bethel realizar a homenagem em uma reunião aberta, 

ressalto que deverá realizar as DUAS ritualísticas regulares previstas no 

seu Estatuto e solicitar uma dispensa especial para realizar uma 

reunião aberta especial de homenagem; 

4. Na reunião Ritualística a cerimônia deverá ser realizada em ORDEM DE 

TRABALHOS trabalho nr.: 4 – Cerimônias. 

5. O Diagrama 48 – formação do triângulo à oriente do altar - está 

disponível no ANEXO A, ao final deste ofício. 

 

 

 

 

Larissa Nogueira Domingues 
GRANDE GUARDIÃ  

GRANDE CONSELHO GUARDIÃO DE MINAS GERAIS 2019/2020 

 



BUQUÊ DA MÃE MICK 

Escrito por Emmalyn Smith, Honorável Rainha do Grande Bethel WI 2017-2018 

Revisto pelo Grupo do 100º Aniversário 

 

Consultar o ANEXO B para fotos das flores naturais; ANEXO C com opção de impressão das flores para a cerimônia; 

 

HONORÁVEL RAINHA: (Levanta-se) Cerimônia do Buquê da mãe Mick. 

 

HONORÁVEL RAINHA: (Permanece de pé) Quando a mãe Mick criou as Filhas de Jó em 1920, ela chamou 

os membros de seus "Botões da Promessa". Da mesma maneira que as flores crescem de pequenos 

botões a flores maduras, assim fazem também os membros das Filhas de Jó. Em homenagem ao amor da 

Mãe Mick por seus "botões de promessa", hoje reservamos um tempo para fazer-lhe um buquê de flores 

que são significativas para a vida dela e nossa maravilhosa Ordem. 

 

HONORÁVEL RAINHA: (Levanta-se) Capelã, você fechará a Bíblia. (***) 

 

Quando a Capelã retorna ao seu lugar a Honorável Rainha soa um golpe de malhete 

 

HONORÁVEL RAINHA: (*) 

 

A Honorável Rainha desce do patamar para a Linha do Oriente carregando um vaso ou cesta onde as flores serão 

colocadas. As filhas vão levantar-se, dizer sua fala, e então caminhar à Linha do Oriente para colocar sua flor no 

vaso. Feito isso, elas irão formar um triângulo a oriente do Altar (DIAGRAMA 48). Cada filha esperará até que a filha 

anterior tome seu lugar no triângulo antes de levantar-se. As flores terão sido colocadas embaixo de suas cadeiras 

antes da reunião. 

 

PRIMEIRA MENSAGEIRA: A ascendência da mãe Mick pode ser traçada de volta até a empresa 

Mayflower em ambos os lados de sua família. Para honrar a herança da Mãe Mick, nós começamos nosso 

buquê com a Epigaea. A Epigaea é uma flor rara que cresce onde a maioria das outras de plantas não 

prosperam. Isto é realidade para as Filhas de Jó; somos raras, mas prosperamos.  

 

SEGUNDA MENSAGEIRA: Mãe Mick nasceu em Atlantic, Iowa em 9 de março de 1881 como a filha mais 

nova do Sr. e Sra. William H. Wead. Em homenagem ao seu estado de nascimento, adicionamos uma 

Rosa Selvagem ao buquê, que é a flor do Estado de Iowa. 

 

TERCEIRA MENSAGEIRA: Narcisos são as flores de março, o mês em que a Mãe Mick nasceu. Narcisos 

também são conhecidos por simbolizar a vida eterna. Embora Mãe Mick não esteja mais conosco, ela vive 

através de todos os membros das Filhas de Jó. Em memória dela, agora adicionamos um Narciso ao 

buquê. 

 

QUARTA MENSAGEIRA: O Cravo Vermelho é frequentemente usado para homenagear os médicos que 

faleceram. Antes de fundar as Filhas de Jó, Mãe Mick frequentou a Faculdade de Medicina de Creighton, 

onde conheceu seu marido, William Henry Mick. Nós agora adicionamos um Cravo Vermelho ao buquê em 

memória ao Dr. Mick. 

 

QUINTA MENSAGEIRA: O Tango é a flor do estado de Nebraska. As Filhas de Jó foi fundada em Omaha, 

Nebraska, em 20 de outubro de 1920. Nós adicionamos o Tango ao nosso buquê para honrar nossas 

raízes. 

 

CAPELÃ: A Rosa é a flor oficial dos Estados Unidos da América.  Como as Filhas de Jó começaram sua 

jornada neste país, agora adicionamos a Rosa ao buquê. 

 



MUSICISTA: Em 6 de agosto de 1931, o Bethel nº 1 Vancouver, British Columbia foi instituído. Para 

homenagear nossas irmãs que fizeram nossa bela Ordem tornar-se internacional, agora vamos adicionar o 

Bordo, a planta oficial do Canadá, ao buquê. 

 

BIBLIOTECÁRIA: Em 14 de agosto de 1950, o Bethel nº. 1 Brisbane, Queensland, Austrália foi instituído. 

O Acácia Dourada é a flor oficial da Austrália. Para honrar nossas irmãs da Austrália, agora adicionamos 

uma ao buquê. 

 

TESOUREIRA: Em 12 de novembro de 1956, o primeiro Bethel nas Filipinas foi instituído. A flor do 

Jasmim é a flor oficial das Filipinas. Para homenagear nossas irmãs das Filipinas, agora adicionamos um 

Jasmim ao buquê. 

 

SECRETÁRIA: Em 13 de março de 1993, o primeiro Bethel no Brasil foi instituído no Rio de Janeiro. A flor 

do Ipê Amarelo é a flor oficial do Brasil. Para homenagear nossas irmãs no Brasil, agora adicionamos uma 

ao buquê. 

 

GUARDA EXTERNA: Não devemos esquecer todas as lições que aprendemos por meio das Filhas de Jó. 

Por isso, adicionamos o Gladíolo ao buquê pois ele significa lembrança. 

 

GUARDA INTERNA: A Rosa Branca, especialmente na fé Islâmica, simboliza a virtude. Um dos 

landmarks da Ordem estabelecidos pela Mãe Mick afirma: "A virtude é uma qualidade que enobrece a 

mulher." 

 

PRIMEIRA ZELADORA: Agora adicionamos a Rosa Amarela ao buquê porque ela simboliza a amizade e 

o carinho. Cada um de nós é um amigo leal e verdadeiro de todos na Ordem. 

 

SEGUNDA ZELADORA: A flor emblema da nossa Ordem, o Lírio do Vale, é a próxima. Ele é branco, que 

é um emblema da pureza e doçura. Nós o adicionamos ao buquê como um lembrete para manter a doçura 

como uma constante em nossas vidas. 

 

DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: O Áster, cujo nome vem da antiga palavra grega para a estrela, é uma flor 

roxa que simboliza a paciência. Em memória da paciência de Jó, agora adicionamos um ao buquê. 

 

GUIA: O Louro, embora não seja a flor mais bonita, tem um grande significado. Como símbolo de 

realização e recompensa, ele nos lembra da recompensa recebida por Jó por sua retidão durante as 

tentações do demônio.  

 

SEGUNDA PRINCESA: O Lírio Tigre simboliza felicidade e prosperidade. Na Primeira Época, 

aprendemos sobre a felicidade e a prosperidade dadas a Jó por Deus. Que o Lírio Tigre nos lembre das 

lições da Primeira Época. 

 

PRIMEIRA PRINCESA: A Íris Azul simboliza fé e esperança. Na Segunda Época, aprendemos sobre a fé 

de Jó em Deus. Que a Íris Azul nos lembre das lições da Segunda Época. 

 

HONORÁVEL RAINHA: O Não-Me-Esqueças tem um significado especial para os maçons. Representa 

aqueles cujo amor pela Fraternidade e seus princípios permaneceram mesmo em tempos de sofrimento e 

perseguição. Como Filhas de Jó, podemos usar isso para lembrar a todos de quem somos, por que 

estamos aqui, e por que nunca iremos embora. Nós adicionamos agora a última flor ao buquê. 

 

HONORÁVEL RAINHA: Hoje, todas nós demos uma flor ao buquê da Mãe Mick em homenagem a ela. 

Que este buquê seja um lembrete para cada um de nós, reunidos aqui, das lições das Filhas de Jó que 

nos ajudam a crescer de botões para flores maduras. 

 



HONORÁVEL RAINHA: Capelã, você comparecerá ao Altar. (***) 

 

A Capelã irá para Altar saindo de sua posição no triângulo. Música do Altar: "Doce Hora de Prece" 

 

Capelã: Que Deus continue a multiplicar suas bênçãos sobre as Filhas de Jó; que suas vidas sejam 

longas para servir a Deus fielmente, e que elas sejam firmes e justas para sempre. Amém. 

 

Musicista toca "Paz" enquanto a Capelã levanta-se e retorna à sua posição no triângulo.As Filhas saem triângulo e 

voltam para seus lugares. Ao chegar em seus postos, elas permanecerão de pé até que a Honorável Rainha soe o 

malhete.. 

 

Honorável Rainha: Isto completa nosso Tributo à Mãe Mick. (*) 

 

MEMORIAL À MÃE MICK 

FORMAÇÃO: A Honorável Rainha e as Princesas marcham para o Altar e tomam posições no ocidente, sul e norte. 
Cada uma transmite sua mensagem. A Capelã assume, então, sua posição no oriente do  altar para a oração.  

 
HONORÁVEL RAÍNHA: Neste momento, é apropriado que façamos uma pausa, para prestar um tributo 
especial à nossa amada Fundadora, a Sra. Ethel T. Wead Mick. A memória de alguém querido, mesmo 
distante há tempo, é como uma suave melodia que permanece no coração. A vida parece ser uma 
sucessão perpétua de acontecimentos, à qual o homem é submisso. As rodas do destino giram, às vezes 
tão rapidamente, que mal podemos distinguir o intervalo entre uma revolução e outra, ou o elo entre ontem 
e hoje. As grandes coisas começam pequenas; uma semente minúscula torna-se uma árvore, e gotas de 
água formam um oceano. Assim também são os grandes espíritos que nos orientam. Hoje, temos 
monumentos erguidos para perpetuar a memória daqueles que já se foram. Porém, o mais valioso 
monumento e os mais belos memoriais, não podem superar a grandeza e a memória de uma vida, 
modelada segundo os ensinamentos Divinos. 
 
PRIMEIRA PRINCESA: As primeiras e mais fortes impressões são formadas a partir de cenas fortes, 
vivenciadas pelos pioneiros de qualquer projeto. Todo projeto requer trabalho, o qual deve ser um prazer, 
particularmente quando no mesmo, está a obra do amor. Nada grandioso é conquistado sem esforço, 
nenhuma conquista é em vão. Toda boa ação, nobremente realizada, compensará o sacrifício. É dito que 
uma mulher que formou e mantém um lar, e sob sua orientação crianças crescem para serem homens e 
mulheres fortes, é uma criadora, superada somente por Deus. 
 
SEGUNDA PRINCESA: No início da década de 1920, tal criadora que habitava entre nós, idealizou e 
liderou a motivação para a criação de uma organização de meninas adolescentes que possuíssem 
parentesco com Maçons. Esta mulher, muito estimada, dotada de grande força espiritual, passou, de fato, 
os trinta e sete anos seguintes de sua vida, dedicando tempo integral e serviços para o aprimoramento 
dessa organização. Não existe profissão maior nem mais honrosa em todo o mundo, do que a de educar a 
Juventude. Dessa forma, Ethel T. Wead Mick, fundadora das Filhas de Jó Internacional, através da sua 
fidelidade de propósito e devoção aos seus "Botões da Promessa", influenciou as vidas de todos os que a 
conheceram e a amaram, e, embora tenha deixado as atividades terrenas, deixou conosco a memória de 
uma vida primorosa, dedicada à juventude, à Pátria e a Deus. 
 
HONORÁVEL RAÍNHA: E assim - enquanto caminhamos em nossa estrada da vida, dia a dia, deixemos 
que nossas ações sejam puras e nobres. Que nossas vidas não sejam em vão, de modo que quando os 
elos estiverem unidos por completo novamente, tenhamos a formação de uma corrente. Nossa Capelã 
comparecerá ao altar. Filhas, por favor, se levantem. 
 
Doce Hora da Prece deverá ser tocada para a capela comparecer ao altar. 

 
CAPELÃ: Ensina-nos, querido Deus, a sermos justas e a fazermos o bem. Obrigada por nossa 
Fundadora, e àqueles que a seguiram, trabalhando para dar prosseguimento à nossa admirável Ordem, 
fazendo com que o sonho de Mãe Mick se tornasse realidade. Amém. 
 
Música de Altar. Após a oração e enquanto as quatro meninas estão ajoelhadas, pode ser cantada uma canção 
especial. Após a música, as Filhas se levantam e retornam aos seus postos. 



 

(*) 
 

UM TRIBUTO À NOSSA FUNDADORA 

 

HONORÁVEL RAINHA: Reservamos este momento para prestar um tributo especial à nossa falecida 
Fundadora. A Filha que atuará como Narradora nesta cerimônia, por favor, se levante.  
A Filha se levanta e dá um passo às linhas laterais.  
 

HONORÁVEL RAINHA: Guia e Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa Narradora ao Oriente. 
A Honorável Rainha apresenta a Narradora e entrega-lhe o malhete.  
 

NARRADORA: (**) 
 
 As Oficiais marcham lentamente para a Linha do Oriente e formam um triângulo no oriente do Altar. (Diagrama 48) 
As luzes devem ser diminuídas. 
 

NARRADORA: Em um jardim do mais rico solo, há muito tempo atrás, algumas sementes foram 
plantadas, as quais, nos anos seguintes, brotaram e se transformaram em delicadas flores. O jardim era 
nossa querida Ordem, e a pessoa que plantou as sementes, era nossa Fundadora, a Sra. Ethel T. Wead 
Mick. As plantas eram os Betheis pontilhados aqui e ali ao redor do mundo. Seu jardim cresceu, cresceu e, 
finalmente, ela teve seu desejo realizado. Ela havia fundado uma Ordem magnífica à qual qualquer garota 
se orgulharia de pertencer. Agora Mãe Mick entrou no jardim eterno das alturas, e sabemos que Deus está 
cuidando dela. 
Quando a Narradora conclui esta breve fala, as Filhas devem estar em posição de triângulo ao oriente do Altar. Um 
Hino apropriado deve ser cantado neste momento. Sugestão: "Permaneça Comigo". É dado um acorde quando a 
canção começa, para que todas as Oficiais se ajoelhem. 

 
NARRADORA: Muitos anos se passaram desde que Deus tomou sua mão e conduziu-a para Sua Morada 
nas alturas, onde a paz reinará para sempre. Com tristeza, sempre sentiremos saudades suas. Sua 
memória será acalentada por suas Filhas justas e verdadeiras, pois elas muito a amaram. 
 
HONORÁVEL RAÍNHA: Nosso trabalho é feito sempre em memória à nossa Fundadora, adorada, amada, 
estimada e respeitada por aquelas que verdadeiramente podem dizer   
 
TODAS AS FILHAS JUNTAS: Somos, sem dúvida, as "mais justas da Terra".  
 
NARRADORA: (***) Por favor, juntem-se a mim na Oração do Pai Nosso.  

A Oração do Pai Nosso pode ser cantada, ao invés de falada.  

 
NARRADORA: (*) 
As Oficiais retornam aos seus postos e permanecem de pé. Quando todas estiverem em seus lugares, a Narradora 
continua. 

 
NARRADORA: Isto conclui nosso tributo. (*).  
A Narradora retorna o malhete à Honorável Rainha. 

 

CORDÃO DE PÉROLAS 

HONORÁVEL RAINHA: O mês de Março foi reservado como o período em que honramos nossa 
fundadora, a Sra. Ethel T. Wead Mick, uma vez que ela nasceu em 9 de março de 1881. No início da 
década de 1920, a Sra. Mick formou as Filhas de Jó em memória à sua Mãe, a qual lia várias partes do 
Livro de Jó para ela, quando estava em fase de crescimento. O objetivo da Sra. Mick era estabelecer uma 
organização que desse às meninas que possuíssem algum parentesco com Maçons, uma oportunidade, 
durante a adolescência, de desenvolver seus talentos individuais e juntar ferramentas que lhes seriam 
úteis na condição de mulher. Através da sua dedicação e sincera preocupação com o futuro das jovens, 
nossa bela Ordem foi criada. A Sra. Mick deixou-nos muitos presentes e muitas pérolas de sabedoria. Se, 
durante nossos anos no Bethel, reunirmos e polirmos essas joias, alcançaremos a maioridade com um 



cordão de PÉROLAS bonitas e úteis - cada uma especial e significativa. Vamos agora refletir sobre 
algumas dessas pérolas, para que cada uma de nós possa adicioná-las ao nosso cordão pessoal. 
A Musicista toca "Filhas de Jó Justas e Verdadeiras". As Filhas podem permanecer em seus postos ou formar um 
triângulo ou círculo ao redor do Altar. Se as Filhas permanecerem em seus postos, cada uma se levanta enquanto 
fala sua parte e permanece em pé. 
 

HONORÁVEL RAINHA: Guarda Externa, você iniciará. 
 
GUARDA EXTERNA: Preciosa e eterna, uma PÉROLA pequena, bela e pura, é o que é cada menina do 
Bethel. 
 
GUARDA INTERNA: A cada dia reunimos joias, uma por uma, como o dia é aquecido pelo sol da manhã. 
 
QUINTA MENSAGEIRA: Acrescento a PÉROLA da sabedoria. Veja como brilha, agradecida pelas 
oportunidades neste meu Bethel . 
 
QUARTA MENSAGEIRA: Acrescento a COOPERAÇÃO a este cordão de pérolas. RISO e SATISFAÇÃO 
abençoarão nossas meninas do Bethel. 
 
TERCEIRA MENSAGEIRA: EQUILÍBRIO e ENTENDIMENTO, são joias de graça encantadora. Use estas 
PÉROLAS e ilumine o SORRISO de todos. 
 
SEGUNDA MENSAGEIRA: São acrescentadas agora, AMIZADE e RESPONSABILIDADE. Assim 
cumprimos nosso Dever e praticamos nosso juramento. 
 
PRIMEIRA MENSAGEIRA: Agora, polimos cada joia preciosa com o AMOR de amigos, familiares e, 
acima de tudo, de Deus. 
 
TESOUREIRA: Para ser atenciosa e gentil, para compartilhar e cantar, ENTUSIASMO e CONFIANÇA 
acrescentamos ao cordão. 
 
SECRETÁRIA: Nossas vestes, como nossas PÉROLAS, são puras e brancas. Um lembrete de 
VERACIDADE e luz radiante. 
 
SEGUNDA ZELADORA: Bethel significa LUGAR SAGRADO onde aprendemos a ter PACIÊNCIA, FÉ e 
RECOMPENSA. 
 
PRIMEIRA ZELADORA: IGUALDADE e BONDADE dentro das portas do Bethel nos tornam irmãs para 
sempre. 
 
BIBLIOTECÁRIA: A LIDERANÇA é simbolizada pela cor de púrpura real. A LEALDADE à nossa Pátria e 
uns aos outros, em tudo o que fazemos, é necessária. 
 
MÚSICISTA: Quando cantamos BÊNÇÃOS, REVERÊNCIA e AMOR, o fazemos para nosso Pai que está 
nos Céus. 
 
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Nossa Fundadora ensinou que "SER JUSTA É FAZER O BEM". 
Praticamos isso como devem fazer as Filhas de Jó. 
 
GUIA: Ela deu-nos tesouros para reunirmos em nossa juventude, que são as PÉROLAS da BELEZA, 
SINCERIDADE, HONESTIDADE e VERDADE. 
 
SEGUNDA PRINCESA: Somos ensinadas a ter EQUILÍBRIO e CORAGEM em nossa juventude feminina. 
Esforçamo-nos para desenvolver nossos “eus” especiais como nossa Fundadora propôs. Estamos 
construindo o amanhã, PÉROLA por PÉROLA, dando novos passos, escalando a escada da vida. 
 
PRIMEIRA PRINCESA: Estamos reunidas neste dia especial, para homenagear Mãe Mick do nosso jeito 
amoroso. Ela foi uma grande dama, que nos deixou essas PÉROLAS, para que pudéssemos nos tornar 
como ela, em meninas e mulheres encantadoras. 
 
 



HONORÁVEL RAINHA: Juntemo-nos em oração no nosso Altar Sagrado, com FÉ em nossos corações 
para que ela nunca nos falte. Vamos dar graças por esta nossa Ordem, e pelas PÉROLAS, risos e muitas 
horas felizes. Capelã, você comparecerá ao Altar (***) 
A musicista toca, "Santo, Santo, Santo" 
 
Se as Oficiais estiverem em seus postos: A capelã aproxima-se do Altar da maneira usual.  
Se as Oficiais estiverem em formação ao redor do Altar, a Guardiã do Bethel deve estar no Oriente para bater o 
malhete e a Capelã aproxima-se do Altar a partir da sua posição na formação.  

 
CAPELÃ: Nosso Pai Celestial, agradecemos-Te pelas Filhas de Jó Internacional. Ajude-nos a manter o 
propósito e os altos ideais da nossa Fundadora. Permita que possamos ser verdadeiras Filhas de Jó até 
que sejamos chamadas para nosso lar eterno. Pedimos isto em Teu nome. Amém. 
 
A Capelã retorna ao seu posto ou à sua posição na formação. Então a Musicista toca música apropriada para que 
todas as Oficiais retornem aos seus postos. 

 
HONORÁVEL RAINHA: Isto conclui nossa cerimônia. (*). 
 

CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO PARA ETHEL T. WEAD MICK 

HONORÁVEL RAINHA: É apropriado que façamos uma pausa para prestar tributo à nossa amada 
Fundadora, Sra. Ethel T. Wead Mick. Em Março, todos os Betheis das Filhas de Jó Internacional, celebram 
o aniversário da nossa Fundadora. Esta noite (ou hoje), queremos honrar a memória e o trabalho da Mãe 
Mick. 
 
Neste momento, as Oficiais e o Coral formam um triângulo ao oriente do Altar (DIAGRAMA 48). A Musicista toca, "No 
Jardim", enquanto vai-se formando o triângulo. A Honorável Rainha permanece no Oriente. 

 
PRIMEIRA PRINCESA: Mãe Mick nasceu em 9 de março de 1881 e morreu em 21 de fevereiro de 1957. 
Trinta e sete anos de sua vida foram dedicados às jovens do mundo Maçônico. 
 
SEGUNDA PRINCESA: No início da década de 1920, a Sra. Mick imaginou e liderou a fundação de uma 
organização para meninas adolescentes que tivessem parentesco com Maçons. Ela passou os anos 
seguintes de sua vida dedicando tempo, serviço e amor para promover esta bela Ordem. 
 
GUIA: A fundadora das Filhas de Jó Internacional, por sua lealdade de propósito e devoção, influenciou a 
vida de inúmeras pessoas, muitas das quais somente a conheceram como Mãe Mick, Fundadora e 
primeira Suprema Guardiã. 
 
DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS: Nossa Ordem foi fundada pela Sra. Mick na cidade de Omaha, Estado de 
Nebraska, em 20 de outubro de 1920, e foi formalmente organizada em 17 de maio de 1921, com a ajuda 
do Grão-Mestre dos Maçons de Nebraska e da Digna Grande Matrona da Ordem da Estrela do Oriente de 
Nebraska. 
 
BIBLIOTECARIA: A Sra. Mick chamou as Filhas de Jó de "Botões da Promessa" e seus ideais eram: a 
construção do caráter, o desenvolvimento espiritual, a reverência a Deus, a lealdade à Bandeira, o 
respeito pelos pais e idosos, e o amor por todo mundo. Deixou-nos as seguintes mensagens para a vida: 
 
MUSICISTA: Esteja à altura da luz do sol, procure a face brilhante da beleza, realize seus sonhos e 
alcance as estrelas. 
 
PRIMEIRA ZELADORA: Veja o mundo através dos olhos de ternura. Ame com o coração aberto. 
Tranquilize com palavra de conforto. 
 
SEGUNDA ZELADORA: Acredite na maravilha da vida, no milagre da criação, no arrebatamento do amor, 
na beleza do universo e na dignidade do ser humano. 
 
GUARDA INTERNA: Olhe para o topo das montanhas e não tenha medo de escalar, e esteja ciente das 
necessidades dos outros. 
 
 



SECRETARIA: O Ritual foi escrito pela Sra. Mick e por várias pessoas próximas a ela. Os ensinamentos 
baseiam-se no Livro de Jó, com referência especial ao Capítulo 42, Versículo 15, "em toda a terra não 
houve mulheres tão justas como as Filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos". 
 
PRIMEIRA MENSAGEIRA: Que Deus esteja convosco na primavera, quando as violetas florescem e os 
botões-de-ouro e as prímulas enchem os campos de ouro amarelo; época da floração da maçã, quando os 
pássaros azuis cantam felizes, enchendo o mundo todo de alegria – que Deus esteja convosco na 
primavera. 
 
SEGUNDA MENSAGEIRA: Que Deus esteja convosco no verão, quando as encantadoras rosas de Junho 
florescem, quando o canto dos tristes-pias a risos se assemelham e os riachos fluem como música. 
 
TERCEIRA MENSAGEIRA: Quando os campos ficam brancos de margaridas, e os dias são alegres e 
longos, que Deus esteja convosco no verão, enchendo o seu mundo pessoal de música. 
 
QUARTA MENSAGEIRA: Que Deus esteja convosco no outono, quando os pássaros tiverem imigrado, as 
flores tiverem desaparecido e, ao longo dos caminhos da floresta, as folhas douradas e vermelhas, 
estiverem caindo. 
 
QUINTA MENSAGEIRA: Quando o verão fica para trás, no anoitecer do ano, que Deus esteja convosco 
no outono, para então encher seus corações de ânimo. 
 
GUARDA EXTERNA: Que Deus esteja convosco no inverno, quando a neve cai profunda e branca, os 
campos dormentes ficam silenciosos e as estrelas reluzem frias e brilhantes. 
 
CAPELÃ: Quando a mão e o coração estiverem fatigados com a longa e cansativa jornada da vida, que 
Deus esteja convosco no inverno, para guiá-los com segurança ao descanso. 
 
TESOUREIRA: Os benefícios de uma organização para meninas com parentesco Maçônico, são muito 
numerosos para se relacionar. No entanto, não há nada mais adequado às jovens do que o belo 
sentimento expresso no Livro de Jó, como ilustrado em nosso trabalho mostrando que, através da vida, da 
infância à velhice, encontraremos muitas provações e tribulações que devem ser enfrentadas e superadas. 
 
HONORÁVEL RAINHA: Com a base sólida que Ethel T. Wead Mick deixou-nos, e a ajuda contínua de 
todos os que estão ligados às Filhas de Jó, tentaremos viver de acordo com os altos ideais que a Mãe 
Mick ensinou a todas as Filhas de Jó. Tentaremos continuar a ser “as mais Justas em toda a Terra". À 
Senhora, Mãe Mick, "Feliz Aniversário e muito obrigado". Capelã, você comparecerá ao Altar. (***). 
A Musicista toca, "Santo, Santo, Santo" enquanto a Capelã se aproxima do Altar. As Oficiais e o Coral permanecem 
em pé e assumem a Atitude de Prece com a Capelã. 
 

CAPELÃ: Ensina-nos, querido Deus, a sermos justas e fazermos o bem. Obrigado pela nossa fundadora, 
e àqueles que a seguiram, trabalhando para dar continuidade à nossa maravilhosa Ordem, fazendo com 
que o sonho de Mãe Mick se tornasse realidade. Amém. 
As Oficiais e o Coral retornam aos seus postos, enquanto a Musicista toca uma música apropriada. 

 
HONORÁVEL RAINHA: Isto conclui nossa Cerimônia de Celebração de Aniversário. (*). 
 

VISITA DA MÃE MICK 

 

HONORÁVEL RAINHA (OU NARRADOR): Convidamos para estar aqui conosco hoje, uma hóspede 
muito especial, nossa Fundadora, Ethel T. Wead Mick, que nos contará sobre alguns anos de seu 
crescimento e também sobre os primeiros anos das Filhas de Jó. A pergunta mais frequente feita à Mãe 
Mick, era: "Por que a Senhora decidiu iniciar uma organização denominada Filhas de Jó?" Sua resposta 
era a seguinte: “É Bíblico. Está dramaticamente relacionado com a vida. Jó era um homem com 
características de um verdadeiro Maçom, permanecendo firme aos ensinamentos de Deus. Guia e 
Dirigente de Cerimônias, vocês escoltarão nossa convidada ao Oriente.  
Se ela não estiver no recinto, a Guia e a Dirigente de Cerimônias se retirarão e reentrarão com a convidada, 
conforme o Ritual. 
 



MÃE MICK: Olá, meu nome é Ethel T. Wead Mick e sou a fundadora desta organização maravilhosa 
chamada Filhas de Jó Internacional. Que prazer ser convidada a visitá-los nesta noite (ou manhã, ou hoje), 
e que beleza estes olhos contemplam. Basta olhar para suas vestes e capas! Vocês sabem por que, anos 
atrás, as Filhas de Jó usavam bonés acadêmicos? Era para simbolizar o "Livro Aberto". Chamava a 
atenção para o conhecimento, e o uniforme todo que as meninas usavam, sugeria uma tendência 
progressiva, rumo aos altos ideais e seguir sempre em frente. Vocês ainda ensinam essas lições, mas 
olhando para vocês esta noite (ou manhã, ou hoje), decidi que gosto de suas bonitas faixas de cabeça 
roxas e brancas. Elas deixam seus lindos cabelos à mostra e posso ver seus rostos ansiosos buscando 
lições da história de Jó. Nasci em 9 de março de 1881, em Atlantic, Estado de Iowa, uma cidade pequena, 
não muito longe de Council Bluffs, Estado de Iowa. Fui a quarta e mais nova filha nascida de Elizabeth D. 
e William Wead. Minha família mudou-se para o oeste de Nebraska, mas não era muito longe. Quando 
criança, minha mãe ensinou-me muitas coisas bonitas e encorajou-me a procurar os mais altos ideais na 
vida. Após a morte de minha mãe, senti que aqueles ensinamentos a mim transmitidos por ela, seriam 
benéficos para outras meninas em fase de crescimento. Minha educação veio de escolas públicas e 
privadas de Nebraska e estudei Arte, Literatura e Medicina. Após a formatura do ensino médio, matriculei-
me na Faculdade de Medicina de Creighton, no Estado de Omaha. Enquanto estudava na faculdade, 
conheci William Henry Mick. Agora, estão todos sorrindo. Sim, William e eu nos casamos em maio de 1904 
- depois de sua formatura, não minha. Muitas vezes pensei que deveria ter terminado meu curso de 
medicina, mas o Dr. Mick e eu tivemos duas filhas adoráveis, Ethel e Ruth, e dediquei tempo integral à 
criação de nossas filhas. 
Também tinha outros interesses, além da minha família. Era membro fundadora da Associação Flor de 
Maio de Nebraska e primeira presidente do Capítulo de Cleveland do Oriente das senhoras auxiliadoras 
dos Veteranos de Guerras Estrangeiras. Vocês não podem imaginar quão feliz fico quando vejo os Betheis 
ajudando a vender papoulas para os VGEs. As Filhas de Jó ensinam o amor à bandeira e à Pátria. Que 
maneira maravilhosa de mostrar o patriotismo! Precisava saber mais sobre o trabalho fraterno, por isso 
organizei o Capítulo de Aksarben, da Ordem da Estrela do Oriente, em Omaha, Estado de Nebraska e 
servi como primeira Digna Matrona daquele Capítulo. Que formação, obtive em um ano! Não lhes falei 
muito sobre o meu marido, mas sem o encorajamento dele, muitas vezes me pergunto se teria havido uma 
organização das Filhas de Jó. Só sei que não poderia ter conseguido isso por mim mesma. Como lhes 
disse, William formou-se na Faculdade de Medicina de Creighton em 1904, e quando foi declarada a 
Primeira Guerra Mundial, deixou sua prática médica e juntou-se ao Exército. Foi enviado com uma unidade 
médica à França e esteve ativo na área médica até 1919, quando pode retornar aos Estados Unidos. Era 
membro da Loja Maçônica porque tinha forte crença nas lições da Maçonaria. William foi parceiro 
entusiasta do meu sonho de criar uma organização para meninas adolescentes com parentesco Maçônico. 
Dedicou muitas horas de seu tempo e talentos, e serviu até mesmo como "Inspetor" até outubro de 1922. 
Agora, sei que alguns de vocês estão se perguntando o que era um "Inspetor" ... e alguns de vocês já 
adivinharam. São chamados hoje de "Deputados". Depois de estudar os registros do Tribunal de Menores, 
decidi organizar um clube dedicado ao bem-estar das jovens. Minha infância foi tão enriquecida pelos 
ensinamentos de minha mãe amorosa, que queria que outras jovens se beneficiassem de ideais e 
princípios edificantes. Queria que conhecessem as belas lições de literatura e drama encontradas no 
Livro de Jó. Minha mãe era muito religiosa e eu a amava muito. 
Honrei-a dedicando a Ordem das Filhas de Jó à sua memória. Foi realizada em minha casa, uma 
conferência com as Grandes Oficiais da Ordem da Estrela do Oriente em 20 de outubro de 1920. Propus 
que o local de reunião fosse chamado de Bethel, que significa "lugar sagrado ". A partir disso, brotaram 
muitas outras ideias, as quais constituem nas Filhas de Jó. Jó era perfeito e justo, aquele que temia a 
Deus e odiava o mal. Acredito que sua história seja um dos livros mais bonitos da Bíblia. A Ordem foi 
fundada com base no versículo 15 do capítulo 42 de Jó ... "em toda a terra não foram encontradas 
mulheres tão justas como as Filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos". Em meu 
coração, só sabia que havia necessidade que meninas com parentesco maçônico, aprendessem a bela 
história de Jó em uma organização que fosse só delas. Como já lhes disse, não realizei sozinha este 
grande empreendimento. Não poderia tê-lo feito! Pedi apoio a todos os meus amigos, especialmente ao 
Sr. James E. Bednar, um Maçom do grau 33 e Digno Grande Patrono da Ordem da Estrela do Oriente de 
Nebraska. Era grande amigo de J.B. Fradenberg, Grão Mestre dos Maçons de Nebraska, e deixe-me 
dizer-lhes que qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo que fosse "Maçônica", atraia sua atenção. Não 
é à toa que é pedido a vocês, meninas, para agradecer sempre os Membros Maçônicos e da Estrela do 
Oriente, pois ajudaram muito na fundação das Filhas de Jó. Nossa Ordem foi fundada em perfeita 
harmonia e de acordo com a Maçonaria, e continuou a operar dessa forma. O primeiro Bethel foi instituído 
com 118 membros no Templo Maçônico de Omaha, no Estado de Nebraska. Havia muitas outras coisas a 
serem ajustadas, mesmo depois que o Bethel foi organizado. As marchas foram cronometradas e 
planejadas para estar em harmonia com a música. A música foi selecionada para se misturar com o 



trabalho ritualístico. Como podem imaginar, havia muitas regras e regulamentos antes que um Ritual fosse 
impresso, mas o primeiro Ritual foi todo datilografado. Tenho certeza de que foi um verdadeiro desafio 
para os Diretores de Épocas. Finalmente estávamos prontos para nossa primeira reunião. As três 
primeiras petições foram recebidas em 18 de março de 1921, assinadas por Dorothy Crawford e nossas 
duas filhas, Ethel e Ruth Mick. O primeiro Bethel organizado foi o Bethel Nº 1 em Omaha, no Estado de 
Nebraska, e a Senhorita DeEtte B. Smith foi a primeira Honorável Rainha. Ela era uma menina adorável e 
serviu bem em seu cargo. Durante o ano de 1921, muitas dispensas foram emitidas para novos Betheis. O 
primeiro Bethel de Minas Gerais foi iniciado em Belo Horizonte. Vocês, garotas, verifiquem sua Carta 
Constitutiva após a reunião, para ver quando receberam sua dispensa. Perceberam que continuo 
referindo-me à "Ordem das Filhas de Jó"? Não é assim que a denominam hoje, é? Dia 6 de agosto de 
1931, é uma data a ser lembrada por todos, pois naquele dia uma classe de trinta e uma meninas, foi 
iniciada em Vancouver, British Columbia, no Canadá. A querida Emily Maxwell, Digna Grande Matrona da 
Ordem da Estrela do Oriente de British Columbia, trabalhou com afinco para estabelecer as Filhas de Jó 
no Canadá. 
Sabem que 300 pessoas participaram daquela cerimônia? Nunca esquecerei o evento, pois naquela data 
nos tornamos uma organização internacional. Claro que permaneci interessada nessa amada organização 
e atuei no Comitê Educacional e no Comitê de Revisão de Leis. Em 1923 e 1924 a música foi revisada. 
Isso resultou em corais enormes e num maior interesse pelas músicas clássicas e sacras. Fui 
homenageada na Suprema Sessão em agosto de 1933, em Flint, no Estado de Michigan, quando foi 
votado que em 9 de março de cada ano, seria celebrado por todos os Betheis, as Filhas de Jó 
Internacional, em honra a mim! Agora vocês comemoram o Dia da Fundadora - uma semana inteira e 
muitas maneiras de mostrar ao mundo, nossa bela Ordem. Durante os últimos meses do nosso segundo 
ano, me dediquei a criar um emblema adequado e de acordo com o trabalho ritualístico da Ordem. 
Baseava-se num círculo, nas três Filhas no Oriente e no livro aberto. Com o crescimento da organização 
de forma democrática, tive o prazer de dedicar meus momentos de folga ao objetivo que tinha 
estabelecido para este trabalho, a Educação.  
Assim, fui convidada pelo Supremo Conselho, para ser a presidente do Supremo Comitê de Educação. 
Embora meu marido e eu tenhamos nos mudado de Nebraska, devem saber que meu coração e interesse 
nunca deixaram aquele belo estado. E agora, vou encerrar com a bênção que usei no encerramento da 
primeira Suprema Sessão. "Que o grande Deus continue a multiplicar Suas bênçãos sobre as Filhas de Jó; 
que suas vidas sejam longas para servir a Deus fielmente, e que sejam firmes e sigam em frente para 
sempre. Os melhores votos para o sucesso futuro de nossos Betheis, e para seus bons trabalhos com o 
objetivo de melhorar a humanidade". Obrigada Filhas, por me deixarem falar esta noite (manhã ou hoje). 
Aqueles que realizaram os meus sonhos, o fizeram bem feito, e eu os agradeço muito. Continuem a 
difundir a luz da virtude, do conhecimento e da verdade, proporcionando ambiente para que os botões da 
promessa se desenvolvam de acordo com os ideais inteligentes dos nossos Maçons. Cuidem com orgulho 
e honra. Vocês são meus “Botões da Promessa”. Lembrem-se, o que aprendem aqui, tentem aplicar à 
suas vidas diárias, pois fazendo isso, meu sonho torna-se realidade e suas vidas serão verdadeiramente 
enriquecidas  
A Mãe Mick levanta-se e sai da sala.  
 

HONORÁVEL RAINHA (OU NARRADOR): Obrigada por ter vindo, Mãe Mick. Aprendemos muito sobre 
nossa Ordem. Lidera os aplausos à Mãe Mick, enquanto ela deixa a sala. 
 

HONORÁVEL RAINHA (OU NARRADOR):  Ethel T. Wead Mick faleceu em 21 de fevereiro de 1957 em 
Shaker Heights, em Cleveland, no Estado de Ohio, onde continuou a viver, mesmo depois da morte de seu 
marido. A mãe Mick foi enterrada no Cemitério de Forest Lawn, em Omaha, no Estado de Nebraska. Na 
Suprema Sessão em 1958, começou-se a formar um Fundo para Bolsas de Estudo em sua memória. 
(*) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO A – DIAGRAMA 48  
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ANEXO B – FLORES DA CERIMÔNIA “BUQUÊ DA MÃE MICK”  
 

O Bethel poderá realizar a compra de flores artificiais ou naturais semelhantes às exemplificadas 
abaixo: 
 

 

Epigaea 
Primeira Mensageira 

 

Rosa Selvagem 
Segunda Mensageira 

 

Narcisos 
Terceira Mensageira 

 

Cravo Vermelho 
Quarta Mensageira 

 

Tango 
Quinta Mensageira 

 

Rosa 
Capelã 



 

Bordo 
Musicista 

 

Acácia Dourada 
Bibliotecária 

 

Jasmim 
Tesoureira 

 

Flor do Ipê Amarelo 
Secretária 

 

Gladíolo 
Guarda Externa 

 

Rosa Branca 
Guarda Interna 



 

Rosa Amarela 
Primeira Zeladora 

 

Lírio do Vale 
Segunda Zeladora 

 

Áster 
Dirigente de Cerimônias 

 

Louro 
Guia 

 

Lírio Tigre 
Segunda Princesa 

 

Íris Azul 
Primeira Princesa 



 

Não-Me-Esqueças 
Honorável Rainha 

 
 
 
 
 

ANEXO C – FLORES PARA IMPRESSÃO DA CERIMÔNIA “BUQUÊ DA MÃE MICK”  
 

As flores estão na ordem mencionada abaixo, a impressão está disponível no site: 
https://static1.squarespace.com/static/5d49c87d29a418000173f25e/t/5e3868f7508cf9453d612165/1580755203922/Painted+
Bouquet+Ceremony+Flowers.pdf 
 

 
EPIGAEA - PRIMEIRA MENSAGEIRA (PAGÍNA  15) 
ROSA SELVAGEM - SEGUNDA MENSAGEIRA (PAGÍNA  19) 
NARCISOS – TERCEIRA MENSAGEIRA (PAGÍNA 05) 
CRAVO VERMELHO – QUARTA MENSAGEIRA (PAGÍNA 04) 
TANGO – QUINTA MENSAGEIRA (PAGÍNA 10) 
ROSA – CAPELÃ (PAGÍNA  16) 
BORDO – MUSICISTA (PAGÍNA 14) 
ACÁCIA DOURADA – BIBLIOTECÁRIA (PAGÍNA  09) 
JASMIM – TESOUREIRA (PAGÍNA 11) 
FLOR DO IPÊ AMARELO – SECRETÁRIA (PAGÍNA 08) 
GLADÍOLO – GUARDA EXTERNA (PAGÍNA 07) 
ROSA BRANCA – GUARDA INTERNA (PAGÍNA 18) 
ROSA AMARELA – PRIMEIRA ZELADORA (PAGÍNA  20) 
LÍRIO DO VALE – SEGUNDA ZELADORA (PAGÍNA 13) 
ÁSTER – DIRIGENTE DE CERIMÔNIAS (PAGÍNA 02) 
LOURO – GUIA (PAGÍNA 12) 
LÍRIO TIGRE – SEGUNDA PRINCESA (PAGÍNA 17) 
IRIS AZUL – PRIMEIRA PRINCESA (PAGÍNA 03) 
NÃO-ME-ESQUEÇAS – HONORÁVEL RAINHA (PAGÍNA 06) 
 
BUQUÊ - (PAGÍNA 21) 
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