
A Ordem Internacional das Filhas de Jó foi criada no dia 20 de outubro 

de 1.921, pela Sra. Ethel T. Wead Mick, na cidade de Omaha, no 
Estado de Nebraska, Estados Unidos da América. 

Foi organizada com o consentimento de J. B. Frademburg, Grão-Mestre 
da Grande Loja Maçônica de Nebrasca, Estados Unidos, da Senhora 

Anna J. Davis, a Grande Mãe da Ordem da Estrela do Oriente, de 
Nebrasca e James E. Bednar, o Grande Patrono. 

UMA LIÇÃO DE AMOR 

A Senhora Ethel, compreendendo a importância dos ensinamentos 
recebidos de sua mãe, de religião cristã, especialmente as lições de 

literatura e drama encontrados no Livro de Jó, decidiu dar parte do seu 
tempo e de seu talento, para tornar possível a todas as moças 

compartilharem desses raros privilégios que ela possuía.  
Os arquivos oficiais revelam que muitas reuniões preliminares foram 

realizadas por alguns Mestres maçons interessados e membros da 
Estrela do Oriente durante os anos de 1918, 1919 e 1920, na casa e no 

escritório do Dr. William e Ethel Mick em Omaha, Nebraska.  

Depois de diversos anos de estudos e considerações, com a 
participação de seu marido, Dr. William H. Mick, e outros 

colaboradores, ela fundou a Ordem Internacional das Filhas de Jó, em 
honra à memória de sua mãe, Sra. Elizabeth D. Wead.  

O principal objetivo da Ordem, é reunir moças de 13 a 20 anos, que 
tenham parentesco ou relacionamento com Maçons, para 

aperfeiçoamento do seu caráter, através do desenvolvimento moral e 
espiritual, encontrado nos ensinamentos que destacam reverência a 

Deus e às Sagradas Escrituras, lealdade com a bandeira do País e às 
coisas que ela representa e amor para com os pais e familiares. 

Os benefícios da organização são inenarráveis, não existe nada mais 
adequado para uma moça que os belos ensinamentos escritos no livro 

de Jó e demonstrados em seus trabalhos ritualísticos, cerimônias, 
canções e leituras, oferecendo uma influência forte e inspiradora sobre 

todos que assistem a reunião de um Bethel  

O trabalho ritualístico da ordem é baseado no triângulo, nas três Filhas 
de Jó, no Livro Sagrado, na Educação e combina emblemáticas 

representações de antigas eras latinas e gregas. 
O Livro de Jó é uma autêntica composição literária maçônica que define 

o seu personagem como pessoa dominada pela inocência, piedade, 
modéstia, retidão, honestidade, lealdade e compaixão pelos órfãos e 

viúvas. Essas virtudes são princípios fundamentais da Maçonaria. As 
Filhas de Jó receberam este nome por seguirem os ensinamentos 

extraídos desse livro. 
Seus membros são reconhecidos pelo uso de túnicas brancas (hobbys), 

utilizados na época de Jó. O desenho das chaves gregas na borda das 
capas é branco e simboliza a fé em nossa forma de viver. É contínuo 

representando a vida eterna. As cores desta ordem são: branco, pureza 
e púrpura (roxo), significando realeza. Tem como lema: 

 



   


