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Símbolos e Emblemas das Filhas de Jó

Nossa Ordem, assim como a própria Maçonaria, é repleta de emblemas
e símbolos e cada um deles tem um importante significado para as Filhas de
Jó.
A sétima Landmark presente em nossa constituição nomeia como
emblemas da Ordem o Livro Aberto, a Cornucópia da Fartura e o Lírio do Vale.
O Livro Aberto representa um símbolo de luz e pureza, ele é sempre
aberto no Capítulo 42, versículo 15 do Livro de Jó, que diz: “Em toda a Terra
não se acharam mulheres tão formosas quanto as Filhas de Jó, e seu pai lhes
deu herança entre seus irmãos.”. Ele nos ensina que ser justa é fazer o bem e
nos lembra que ao longo de nossa vida encontraremos desafios e dificuldades
que deverão ser superados.
A Cornucópia da Fartura é o símbolo de fertilidade e abundância, nos
recorda o triunfo da Fé e nos leva a seguir adiante com força e poder. Ela
representa a terceira Filha de Jó, Keren Happuch.
O Lírio do Vale tem como significado “o regresso da felicidade” e do
lugar escondido onde ele cresce, nós aprendemos a humildade. Ele é branco, o
emblema de pureza. O Lírio do Vale ensina-nos que a beleza vem da pureza,
da humildade e de uma vida límpida.
Não podemos deixar de citar alguns outros símbolos que também são
muito importantes em nossa Ordem, são eles:
O triângulo, que representa a perfeição, o desenvolvimento e a
harmonia. Também nos recorda a mudança, o equilíbrio, a fluidez e o tempo de
crescimento espiritual.
A Pomba Branca é um emblema de pureza, simplicidade, esperança e
paz, além de representar a primeira Filha de Jó, Jemima.
A Urna de Incenso representa um coração puro, repleto de Fé, amor e
devoção a Deus, sua fragrância que é levada para o céu simboliza a prece de
gratidão por nossas bênçãos. Ela representa a segunda Filha de Jó, Kézia.
Devemos sempre nos recordar de cada emblema presente em nossa
Ordem, e levar cada significado como um aprendizado e uma verdadeira lição
de amor. Eles são importantes porque nos mostram a verdadeira essência de
sermos verdadeiras Filhas de Jó.
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