Venha ser um Guia do Graal!
A OGG funciona nos quadros da Ordem
Rosacruz, AMORC e é voltada a ensinar as
crianças e jovens o aprender a ser e o aprender
a conviver, sob um regime de espiritualidade
rosacruz ampla e livre, estimulando as virtudes,
a ética e o humanismo.
Se você tem de 06 a 18 anos, una-se a nós
da OGG e venha iniciar a sua jornada mística!
Se desejar saber mais sobre a OGG, visite
o site da Grande Loja de Língua Portuguesa
da AMORC (www.amorc.org.br) e clique na
aba “Ordem Para Jovens – OGG”, entre em
contato através do e-mail ogg@amorc.org.br
ou ainda pelo telefone (41) 3351-3028.

Uma referência para a OGG é o fato de
sua missão estar absolutamente em linha
com a proposta da UNESCO no projeto de
construir a educação do Século XXI:
“Formar indivíduos capazes de assumir
a condição de sujeitos autônomos, com
plenas possibilidades de realizar todo o seu
potencial individual e que nutram o sincero
desejo de colocar este mesmo potencial
desenvolvido a serviço de si e dos outros”.
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Será que
podem existir
Cavaleiros em
plena era da
Internet?

T

odos nós conhecemos muitas histórias
que falam dos Cavaleiros. Em alguns
momentos, como por exemplo no século
XII, eles foram figuras muito populares e
seus feitos e conquistas eram admirados e
contados para todos.
Ser um Cavaleiro era algo muito maior do
que ser alguém preparado para lutar nas
guerras. Eles eram, principalmente, pessoas que juravam dizer sempre a verdade e
proteger aqueles mais necessitados, como
as crianças, os idosos e as viúvas. Também
deveriam ser leais ao rei e ao seu senhor e
defender a vida e a honra de seus irmãos
Cavaleiros. Tinham sempre de demonstrar
sua coragem e jamais poderiam recusar
lutar se fossem desafiados para tanto.
Ser Cavaleiro não era para qualquer
um: sua educação era exigente e o
candidato precisava
demonstrar coragem
e determinação para
não desistir facilmente.
Por isso passaram para
a história como pessoas
especiais – verdadeiros
heróis a quem se poderia
recorrer sempre que necessário, com a certeza de que
eles jamais negariam ajuda ou
deixariam de cumprir o seu dever.
Mas isto aconteceu há muito,
muito tempo. Será que é possível
se pensar que podem existir Cavaleiros em nossa época atual? Será
que há espaço, ou melhor, será que
há necessidade de Cavaleiros no
nosso mundo moderno?

A resposta é SIM! E talvez a necessidade de novos Cavaleiros nunca tenha sido tão grande.
É provável que quando você viu este folder
tenha pensado: o que pode ter de diferente
e que não esteja presente na internet ou que
eu não possa saber pelo simples clicar ou
tocar no meu computador, celular etc? Aliás,
você já deve ter ouvido falar que o que não
está nas redes, não existe.
Você já parou para pensar até que ponto
isto é verdade? Se você considera a possibilidade de existir vida inteligente além de
seu celular ou computador, nós podemos lhe
oferecer uma jornada para o conhecimento
de si mesmo que lhe surpreenderá.
Inspirada nos princípios que regem os Cavaleiros do Bem de todos os tempos, a OGG
pode lhe auxiliar a encontrar e estruturar a sua
personalidade com princípios conectados aos
valores humanos mais importantes para você
alcançar as suas metas e objetivos.
Nossa proposta é de uma experiência
bem completa: o simbolismo da Cavalaria
vivenciado nos Templos da OGG, onde 90%
são jovens como você, e a leitura de monografias estruturadas em Graus, que você vai
conquistando conforme o seu interesse.
Você terá conexão pela internet para estudar
as lições e obter informações junto à extraordinária rede de jovens inteligentes que como você,
desejam expandir a sua consciência e conhecer
pessoas que têm ideais semelhantes.
E então? Você já pensou em ser um Cavaleiro, pronto para desempenhar a missão de
construir uma realidade melhor?
Interessado? Veja no verso desta página
como você pode se tornar um Cavaleiro dos
Novos Tempos.

