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Simbolismo em Sepulturas
Em muitas oportunidades, em visitas à cemitérios, nos deparamos com símbolos
enigmáticos em sepulturas. Eles estão ali para nos transmitir mensagens que na
maioria das vezes não entendemos. O objetivo deste trabalho é possibilitar o
entendimento das mensagens que aqueles que já se foram nos deixaram.

SÍMBOLO

Agnus Dei

SIGNIFICADO

Representa o Cordeiro de Deus.

Alfa e Ômega

Primeira e última letras do alfabeto grego.
Simboliza o início e o fim.

Legião
Americana

Encontrado em túmulos de pessoas que
eram membros da Legião Americana, uma
organização de veteranos.

Âncora

Esperança ou a vida eterna. Muitas vezes,
em túmulos de marinheiros. Âncoras são
também um símbolo Maçônico para o bemfundamentada esperança, pois eles são
freqüentemente encontrados em túmulos
dos Maçons.
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Anjo/Angel

Ankh

Bigorna

A.O.U.W.

Maçãs
Manzanas

Arco

Um guia para o céu/paraiso.
São Mateus, um dos quatro evangelistas,
foi muitas vezes representado como um
homem alado.

Um símbolo egípcio da vida eterna
.

Simboliza a criação do universo. Também
encontrado em sepulturas ferreiros.

(Ancient Order of United Workmen) Antiga
Ordem dos Trabalhadores Unidos, uma
Sociedade Fraterna Maçônica.

Maçãs representam a salvação,
às vezes o pecado.

A passagem para o céu/paraiso
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Flecha

Artilharia

Baha'i

Colméia

Sino

Bíblia ou do
Livro

As flechas simbolizam mortalidade e
martírio.

Artilharia, como canhões, em uma lápide
geralmente representa o serviço militar.

Símbolo da Fé Bahá'í, uma religião
monoteísta.

Freqüentemente usado pela Maçonaria.
Ela simboliza a fé, a educação, e as
virtudes domésticas.

Muitas vezes, simboliza um sino de igreja
e, portanto, a religião.

Muitas vezes usado nas lápides de
ministros religiosos ou sacerdotes. No
entanto, às vezes é encontrado em lápides
de muito dedicado as pessoas religiosas
também. Os livros podem também
representam boas ações de uma pessoa e
realizações sendo registradas no livro da
vida.
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Pássaro

Paz, mensageiro de Deus. As aves mais
comuns encontradas em túmulos são
pombas.

Ossos

Morte, decadência.

Barco

A viagem, atravessando para o outro lado.

B.P.O.E. com
rena

Benevolent Protective Order of Elks (Ordem
protetora e Benevolente das Renas) uma
organização fraternal.

Broto ou ramo
partido

Alguém que morreu uma morte prematura
ou precoce. Normalmente visto no túmulo
de uma pessoa mais jovem.
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Elo Quebrado
ou Partido da
Corrente

Roda
Quebrada

BRT com um
trem

Simboliza uma perda na família.

Simboliza o fim da vida, com uma quebra
no círculo ou roda da vida.

(Brotherhood of Railroad Trainmen). Uma
organização fraternal para ferroviarios.

Borboleta

Simboliza a ressurreição, e também a alma
deixando o corpo / carne.

Belo Lírio

Flor que representa a beleza.
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A Legião
canadense do
Império
Britânico

Planta secular

Círculo

Mãos Juntas

Relógio

A organização canadense formada em
1920 por veteranos de guerra e seus
dependentes. Geralmente vistos com uma
folha de plátano.

Representa a imortalidade, a vida eterna.

A vida eterna - que não terá início, nem fim.

Adeus à existência terrena. Também a
unidade.

Mortalidade, a morte, a passagem do
tempo.
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Caixão
Esquife

Mãos de
1
Cohanim

1

Simboliza a mortalidade e a morte.

Mãos com polegares (e às vezes
indicadores)juntos. Este é um símbolo
judaico que representa os membros da
tribo sacerdotal de Aarão.

Filhas coloniais
do século 17

Uma organização de mulheres que
descendem de um ancestral que prestava
serviço nas guerras coloniais 1607-1699.

Coluna

Mortalidade. Uma coluna coberta ou
quebrada representa a ruptura na vida
terrena. O arco coberto também simboliza
o luto.

Kohen (ou Cohen, hebraico sacerdote ", pl. Cohanim ou Cohanim) é um descendente directo do sexo
masculino da personagem bíblica Aarão, irmão de Moisés, e tem um status distinto pessoal no judaísmo.
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Milho

Renascimento, fertilidade.

Cornucopia

Simboliza uma vida abundante e frutífera.
Também um símbolo da colheita, que por
sua vez, simboliza o fim da vida.

Cajado de
Pastor

Cajados, geralmente encontrados em
túmulos dos
Independentes da Ordem membros Odd
Fellows (uma organização fraternal).
Simboliza a abertura da terra para o céu.

Cruz

A cruz representa o cristianismo.

Coroa

Vitória ou vitória sobre a morte.

Coroa e Cruz

Simboliza tanto a vitória eo cristianismo.
Além disso, este símbolo, por vezes,
denota um membro do Rito de York dos
Maçons.
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Margarida

Simboliza a inocência, geralmente
encontrados em túmulos de crianças.

D.A.R.

(Daughters of the American Revolution)
Uma organização sem fins lucrativos
mulheres para os descendentes dos
veteranos da Guerra Revolucionária
Americana

Cão ou
Perro

Lealdade, fidelidade, vigilância

Roupagem

Luto

Águias são vistas frequentemente em
lápides de veteranos da Guerra Civil
Americana
Águia

Águia com
Duas Cabeças

São João, um dos quatro evangelistas, foi
muitas vezes representado como uma
águia.

Um símbolo Maçônico, parte do Rito
Escocês. Simboliza a 32 graus neste Rito.
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Águia com o
lema Freedom,
Friendship, and
Charity
(Liberdade,
Amizade e
Caridade)

Símbolo da Ordem Red Men, uma
sociedade patriótica. Seu lema é
Liberdade, Amizade e Caridade
.

Águia com
FOE
(Fraternal
Order of
Eagles)

Símbolo da Ordem Fraternal das
Águias

Águia com
TOTE

Símbolo da Ordem Red Men, uma
sociedade patriótica. TOTE = Totem da
Águia.

Lírio Pascal

Pureza, Castidade.

Eucaristia

Olho

O corpo e o sangue de Cristo.
Normalmente encontrados em túmulos de
padres e freiras.

Normalmente encontrados em um triângulo
ou dentro de raios de sol. Este é um
símbolo Maçônico.
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F of A

Árvore caída

F.A.T.A.L.
(com a estrela
de cinco
pontas)

Senhor do
Tempo e uma
Virgem
Lamentando

FCB
com escudo e
Armadura

F.C.L.

Engenheiros florestais da América, uma
sociedade fraterna, fundada em 1895,
desde que seguros de vida e invalidez aos
seus membros. Geralmente contém uma
águia, bandeiras cruzadas e um veado.
Seu lema era Liberdade, Unidade,
benevolência, e Concordia.

Mortalidade, Morte.

Lema da Ordem da Estrela do Oriente;
significa "Cortês entre milhares, totalmente
amável."

Maçônico escultura. A escultura é
constituída por uma virgem chorando
segurando um raminho de acácia de uma
mão, e uma urna na outra mão. A coluna
quebrada está na frente dela. O Senhor do
Tempo está atrás dela, tentando
desembaraçar os cachos do cabelo dela.
Simboliza que com tempo, paciência e
perseverança irá realizar todas as coisas.

Símbolo dos Cavaleiros de Pítias, uma
organização fraterna. FCB significa
Amizade, Caridade, e benevolência
(Friendship, Charity, and Benevolence).

Organização feminina Women's Relief
Corp. Lema: "Fraternidade, Caridade, e
Lealdade".
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Samambaia

Humildade e sinceridade.

Peixe

Simboliza o Cristianismo

Bandeira

Chama ou
Tocha.

FLT com elos
de uma
corrente

GAR

Coroa de
Flores

Normalmente encontrados em túmulos dos
veteranos.

Eternidade. Uma tocha de cabeça para
baixo representa o fim da vida
.

Símbolo da Ordem Independente Odd
Fellows, uma organização fraternal. Lema:
Amizade, Amor e Verdade.

Grand Army of the Republic. Organização
fraternal para homens que lutaram no
Exército da União durante a Guerra Civil
Americana.

A vitória na morte.
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Portão

Passagem da terra ao céu/paraiso.

Uvas

Sangue de Cristo.

Cruz GrecoCatólica

Também ortodoxo russo e grego
ortodoxo. Eles têm três
barras

Martelo

Um martelo simboliza o poder da criação.
Ela também pode representar profissão da
pessoa.

Mão Abrigando
um Coração

A mão segurando um coração é um
símbolo usado pelos IOOF (Independent
Order of Odd Fellows) e os maçons, as
duas organizações fraternais. Ela simboliza
a caridade.

Mão apontando
para cima

Mão apontando para o céu/paraiso
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Mão apontando
para baixo

A mão de Deus descendo do céu.

Mão Escrevendo

Escrevendo nomes no livro da vida.
Também podem ser encontradas em
túmulos de escritores.

Mãos Rezando

Piedosa devoção.

Mãos
Alcançando

Harpa

Coração

Normalmente, a mão de Deus, descendo
dos céus, e na mão do morto chegando a
agarrá-lo em saudação.

A harpa simboliza louvor a Deus. Elas são
muitas vezes esculpidos com uma corda
quebrada, o que representa uma ruptura na
vida terrena.
.

Pessoa de espírito ou alma boa. Às vezes,
o sagrado coração de Cristo.
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Palavras
Hebraicas

Cavalo

Ampulheta

Beija-flor
Colibri

Palavras em hebraico para
"Aqui Jaz".

Morte. Cavalos brancos representam o
bem, enquanto cavalos negros
representam o mal.

Passagem do tempo.

Freqüentemente encontrados em túmulos
das crianças.

IHS representa as três primeiras letras do
nome de Jesus no alfabeto grego.
IHS

Hera
Trepadeira

Este símbolo também significa "in hoc
signo", latim para "por este sinal
conquistamos", referindo-se à cruz.

Amizade
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Jr. OUAM

Pedra Angular
com letras
HTWSSTKS

Junior Order of United American
Mechanics. É a mais antiga ordem fraternal
que ainda está ativa nos Estados Unidos.
Foi fundada em Filadélfia, Pensilvânia em
1853.

Pedra Angular Maçônica, que é a marca
maçônica de um antigo Grande Mestre.
HTWSSTKS significa "Hiram o filho da viúva
enviado ao rei Salomão".HTWSSTKS: Hiram
The Widow's Son Sent To King Solomon."

Nó

Um nó amarrado simboliza a união e a
unidade.

K of C

Knights of Columbus, uma organização
fraternal para homens católicos.

KOTM

L.A. to B.R.T.

Knights of the Maccabees,
Símbolo dos Cavaleiros dos Macabeus,
uma organização fraterna

Símbolo das Senhoras Auxiliares à
Irmandade dos Ferroviários.
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Cordeiro

Cordeiros são frequentemente vistos em
túmulos de crianças. Um cordeiro
representa inocência.

Lampada
Lamparina

Sabedoria,Lealdade

Louros

Lírios do Vale

Representa a eternal memória do falecido

Pureza, inocência, virgindade.

Leão

Força

Lotus

Simboliza a criação e renascimento. Muitas
vezes visto em túmulos e mausoléus com
um estilo de arquitetura egípcia.

Lira

Muitas vezes, têm uma corda quebrada,
simbolizando o fim da vida. Liras são
normalmente encontrados nos túmulos de
músicos.
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Homem com
Ampulheta e
Foice

Representa o Senhor do Tempo ou a Morte

Menorah

A Menorah, que é um candelabro de sete
braços, é um símbolo judaico. Em geral,
ele marca a sepultura de uma mulher justa.

Lua

Renascimento. A lua crescente, símbolo
uma estrela como o retratado aqui é
também um símbolo do Islã.

Lua com sete
estrelas, a letra
"R", e uma
pomba

Simboliza um membro das Filhas de
Rebeca, organização feminina auxiliar da
Ordem Independente Odd Fellows.

Flor Gloria
Matinal
(Ipomoea
leptophylla)

Simboliza a Ressurreição, também de
beleza, juventude e amor.
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Almofariz e
pilão

Normalmente encontrados no lápides dos
farmacêuticos e, às vezes de médicos.

Musica

Normalmente encontrado nos túmulos de
músicos. A música pode ser de uma
canção que o músico escreveu, ou poderia
ser hino favorito da pessoa falecida.

MWA

Folha de
Carvalho

OES
Estrela 5 Pontas

O.S.C.

Organização Norte Americana Modern
Woodmen of America.

Longevidade (longa vida).

Ordem da Estrela do Oriente, uma
organização fraternal para as mulheres.

Ordem dos clãs da Escócia. Uma sociedade
fraterna e benevolente, que foi fundada
em 1878. Eles forneciam seguro de vida e
invalidez aos imigrantes escoceses e
seus descendentes. Eles se tornaram uma
parte da Ordem Independente de
silvicultores, em 1971.
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Coruja

Sabedoria, vigilância.

Boi /
Bovino

Paciência, força.

P of H

Uma organização agrícola.

Paleta e
Pincéis

Palma /
Folha de
Palmeiras

Normalmente encontrados em túmulos de
artistas.

Vitória sobre a morte.
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P.A.P. com
Alce

Flor de
Maracuja

Piano

Ânfora ou Jarro

PLEF, às
vezes, com
coroa e escudo

Arado

(Loyal Order of Moose LOOM) Fiel Ordem
do Alce, uma organização fraternal. P.A.P.
representa o seu lema: Pureza, ajuda e
Progresso.

Simboliza a paixão de Cristo.

Muito provavelmente simboliza alguém que
gostava de tocar piano ou pianista

Freqüentemente encontrados em túmulos dos
proibicionistas. Representa força e controle.
Se for encontrado em um túmulo judaico, que
simboliza um levita, uma pessoa que era
responsável pela limpeza das mãos do
sacerdote do templo.

uma organização fraternal para as
mulheres. As letras PLEF stand para o seu
lema: Pureza, Amor, Igualdade e
Fidelidade.

Um arado simboliza a colheita, a colheita
da vida.
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Papoulas

Papoulas simbolizam o sono eterno

Retrato

Normalmente, um retrato do falecido

Coelho

Humildade, mansidão, auto-sacrifício.

Rifle

Normalmente encontrado nos túmulos de
militares e caçadores.

Galo

Simboliza um despertar, ou chamando a
atenção para a morte da pessoa. Ele
também simboliza a vigilância.

Rosario

Quase sempre encontrado em lápides
Católica. Simboliza a devoção a Maria ea
oração constante para que a pessoa
falecida.
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Rosa

Saint Aldemar
Commandery

S.A.R.

Balança

Escaravelho

Simboliza a beleza.

Organização Maçônica Baseada nos
Cavaleiros Templarios.

Sons of the American Revolution, Filhos da
Revolução Americana, uma sociedade
fraterna, que foi organizada em 1899 por
descendentes do sexo masculino de
veteranos da Guerra Revolucionária
Americana.

Marca o túmulo de alguém que estava na
profissão de advogado. Às vezes, visto
com uma estátua de São Miguel, que
simboliza o seu dever de ponderar as
almas dos defuntos.

Um símbolo egípcio da criação
espontânea. Também simboliza a
renovação da vida.
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Pergaminho

Simboliza as escrituras.

Selo de Ohio

Selo do Estado de Ohio

Concha

Batismo ou renascimento.

Shih Tzu
de Fo

Guardiões de Buda

Navio

Os navios são normalmente encontrados
em túmulos de marinheiros. Muitas vezes
eles são encontrados em túmulos de
pessoas que morreram no mar. Eles às
vezes simbolizar a Arca de Noé, o navio
que navegou na tempestade contra todas
as probabilidades esmagadoras.
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Sapatos

Sapatos vazios simbolizam a perda de um
filho. Normalmente é um sapato virado.

Foice

Colheita de vidas ou a morte.

Crânio

Morte e mortalidade. Um crânio alado
simboliza a ascensão ao céu.

Crânio e ossos
cruzados

Criança
Dormindo

Cobra em anel
e Ampulheta

Mortalidade, a Morte.

Uma criança dormindo é um símbolo
vitoriano para a morte

Simboliza a vida eterna - não tem começo
nem fim.
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Bastão
entrelaçado por
duas serpentes

Snake envolto
em uma cruz
com "In Hoc
Signo Vinces"

Soldado sobre
um Cavalo

Esfinge

Esquadro e
compasso

Estrela

Um caduceu entrelaçado por duas
serpentes (serpentes) na forma de uma
dupla hélice. Simboliza alguém que
trabalhou na profissão médica.

Um símbolo do 25º Grau dos Maçons

Significa túmulo de um soldado. Se o
cavalo tem as duas pernas da frente no ar,
a pessoa provavelmente morreu na
batalha. Se apenas uma perna é levantada,
a pessoa provavelmente morreu em
conseqüência dos ferimentos. E se o
cavalo tem as quatro patas no chão, a
pessoa provavelmente morreu de causas
naturais.

Guardião; representa força e proteção.

Normalmente têm a letra "G" no meio.
Encontrado em túmulos pertencentes aos
membros da Maçonaria.

A estrela de cinco pontas representa a Estrela
de Belém.
A estrela de seis pontas representa a criação.

28

Estrela, Cruz, e
Cajado de
Pastor

Muitas vezes vistos com a frase "In Hoc
Signo Spes Mea", que se traduz como
"Neste Sinal (Cruz) está a minha
esperança". Uma sociedade para as
mulheres de Maçons. Fundada em 1894.

Estrela de Davi

Proteção Divina.

Sol

Raios de Sol
com estrela e
cruz,
Monstrat Viam.

Girassol

SV

Um sol simboliza a alma subindo aos céus.

Símbolo do Primeiro Corpo de Cadetes
Norte Americano, agora o 211 º Batalhão
de Polícia Militar. "Viam Monstrat" é latim
para "aponta o caminho."

Devoção a Deus

Filhos de Veteranos dos Estados Unidos
da América, um grupo formado em 1881.
Eles mudaram o nome para os Filhos da
União dos Veteranos da Guerra Civil em
1925.
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Espadas

Espada,
Crescente
e Esfinge

Tabuas da Lei

Tenda

Cardo

Espadas representam o martírio. Espadas
cruzadas são muitas vezes vistos nas
lápides dos veteranos, especialmente
oficiais.

Grupo fundado em 1872, podem ser
associado depois que o membro se tornou
um Mestre Maçom.

Normalmente se junta duas Tabuas. Isto
simboliza os Dez Mandamentos.

Um símbolo utilizado pela Ordem
Independente Odd Fellows. A tenda
simboliza seus acampamentos, que são os
três graus mais alto atingido antes de
chegar ao nível mais alto.

Cardos representam a tristeza terrena.
Além disso, os espinhos em um cardo
simbolizam a coroa de espinhos e a Paixão
de Cristo. Além disso, é encontrado em
muitos túmulos escocêses.
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Arvore
Tronco

Triângulo com
esquadro e
chaves

Triângulo com
uma estrela no
centro.

Triângulo com
três T's
juntando-se na
base

Tulipa

U.O.A. Druidas

Normalmente, marca os túmulos de
lenhadores ou donos de madeireiras. Além
disso, eles geralmente contêm outros
símbolos, como âncoras, lírios, vinhas, etc.
Ramos quebrados da árvore simboliza a
vida encurtada.

Simboliza o Rito de York da Maçonaria.

Símbolo da Ordem dos Filhos da
Temperança, uma organização fraternal
que promoveu o movimento de temperança
(abstinência e proibição de álcool).
Normalmente visto com seu lema: Amor,
Pureza, Fidelidade.

Símbolo do Real Arco dos Maçons.

Simboliza o amor e paixão

United Order of Ancient Druids, Ordem
Unida dos Antigos Druidas, uma
organização fraternal.
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Urna

A alma.

UVL

Union Veterans League, uma União para
os veteranos da Guerra Civil Americana

Cadeira Vazia

Normalmente, simboliza a morte de uma
criança.

Cruz dos
Veteranos

Veterano de Guerra Membro da Igreja
Metodista.

WBA

Woman's Benefit Association, um clube
para mulheres, parte da Ordem dos
Macabeus.

Mulher
Chorando

Luto, tristeza.
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Trigo

Arvore
Salgueiro

Um feixe de trigo representa colheita,
normalmente encontrado em lápides de
idosos.

Tristeza ou luto.

Leão alado

Representa São Marcos, um dos quatro
evangelistas.

Boi (Bovino)
Alado

Representa São Lucas, um dos quatro
evangelistas.

Disco Solar
Alado

Um símbolo egípcio que representa a
jornada do Sol e os atributos espirituais do
céu.

Mulher
apegada à
Cruz

Normalmente encontrado com o verso
"Rock of Ages cleft for me" ou "Basta à
cruz me apegar". Simboliza a fé, uma
pessoa ou a alma que se perde no mar do
pecado, cuja única esperança é agarrar-se
a cruz de Cristo (The Rock of Ages).
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Mulher
portando uma
Âncora

Representa a esperança.

Mulher
portando uma
Cruz

Representa a fé.

Woodmen of
the World

Woodmen of the World, uma organização
fraternal

W.R.C.

Women's Relief Corp. É uma organização
auxiliar feminina para Exército NorteAmericano.

Coroa de
Flores

Vitória na morte.
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XP, sobrepostos

Um dos mais antigos símbolos cristãos. XP
são as duas primeiras letras da palavra
grega para Cristo.

