
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 filho(s) na idade de 06 a 18 
anos e deseja vê-lo(s) iniciando a sua jornada 
mística na OGG, solicite a afiliação!

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 
que fala sobre a OGG. Ou entre em contato 
através do e-mail marcela.lobo@amorc.org.br 
ou pelo telefone (41) 3351-3028.

x Informação não deve ser menosprezado. 
A matiz da informação em quantidade 
superlativa massifica o jovem embrutecendo 
a sua capacidade de Ser e Conviver. 

A formação oferecida pela OGG busca 
estruturar o caráter do jovem com base 
em valores humanitários, espiritualistas 
e ecológicos (ambientais) a fim de que 
tais princípios sejam norteadores do 
seu comportamento. Uma boa base 
complementar ao que ele adquire na escola, 
nas redes sociais, na convivência com outros 
jovens e, em especial, em casa pelo exemplo, 
não pode ser imposta, mas buscada como 
um ideal pelo exercício da sua própria 
vontade e isto só é possível num contexto 
próprio, testado e avaliado.

O enredo para este objetivo é o da 
mensagem contida no modo de vida da 
Cavalaria, enquanto escola de homens e 
mulheres dispostos a auxiliar o outro e a fazer o 
bem. Enfim, tornar-se um Ser Humano melhor. 

Esta é a proposta da Ordem que seu filho 
ou tutelado está prestes a entrar. Pense nas 
possibilidades e se você desejar poderá 
inclusive participar com ele das atividades e ler o 
conteúdo das monografias.

Interessado? Veja ao lado como você 
pode ajudar a fazer de seus filhos pessoas 
mais completas.
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É bem provável que você já tenha lido 
estas perguntas. Elas têm circulado com 

frequência nas redes sociais. Mas, apesar de 
parecerem apenas uma brincadeira ou uma 
leve provocação, elas encerram duas verdades.

Temos todos, mulheres e homens de boa 
vontade, o dever de trabalhar para deixarmos 
para as próximas gerações, um mundo melhor 
do que este em que vivemos. Temos desafios 
grandes a enfrentar e vencer e precisamos 
correr contra o tempo, pois, alguns dos 
problemas atuais, se não resolvidos com 
seriedade, ameaçam a qualidade de vida dos 
habitantes de um futuro não muito distante.

Mas, também é verdade que temos outra 
importante tarefa a realizar: a de formar 
pessoas justas, solidárias e responsáveis, 
pessoas que sejam capazes de assumirem 
a responsabilidade por criar e manter uma 
sociedade em que todos possam viver com 
dignidade, ter suas necessidades satisfeitas e 
desenvolver plenamente seu potencial. 

A proposta da OGG é simples: fazer do seu 
filho um indivíduo melhor e com princípios 
essenciais para o êxito pessoal. 

Você deve ter se questionado por que 
não êxito profissional? Porque acreditamos 
que se ele se tornar um Ser Humano com 
princípios que lhe forneçam valores dentro de 
uma perspectiva formadora do seu caráter, 
ele terá êxito em todas as suas atividades na 
vida. Serão Cavaleiros modernos, aqueles 
cujos valores são exemplares e refletem 
diretamente em seu modo de viver – estilo 
de vida - sua missão pessoal. Alcançado 
isto com as ferramentas para a prática dos 
ensinamentos da OGG, seu filho ou filha terá 
a base para obter êxito em todas as áreas do 

relacionamento humano, inclusive profissional.

A “vantagem” está em proporcionar 
princípios e valores que, se assimilados pelo 
jovem, lhe permitirá crescer em consciência. 
Através do conhecimento contido nos 
ensinamentos da OGG, acrescido da vivência 
experimentada na sequência dos graus, ele 
receberá muito mais em termos de formação 
da sua pessoa como indivíduo consciente de 
seu papel de sujeito autônomo que atua para 
o bem da sociedade e o seu próprio.

O legado que nossos filhos devem deixar 
para seus descendentes deve ser melhor do 
que aquele que nós estamos deixando para 
eles. Esta é uma missão que um Poder Maior 
nos confiou para ser realizada. 

A Ordem Guias do Graal – OGG – foi 
criada para manter, atualizar e tornar perene 
a iniciativa do Dr. H. Spencer Lewis, primeiro 
Imperator para o atual ciclo da Ordem 
Rosacruz – AMORC.

Quando criou a Ordem Rosacruz Juvenil 
na década de 1930, o Dr. Lewis sabia que 
a educação formal dada nas escolas, era 
insuficiente para desenvolver o ser em sua 
totalidade, porque dava prioridade apenas 
ao lado objetivo das crianças e jovens, sem 
dar a necessária atenção ao ser interno, aos 
valores espirituais e aos ideais mais sublimes 
do ser humano. Além disso, ele já havia 
percebido a grande necessidade de envolver 
mais os pais na educação total de seus filhos.

Este também é o ideal da OGG, expresso 
na sua missão:

“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”.

Para realizar esta missão, a OGG foi 
buscar referência no projeto da UNESCO 
para a educação no Século 
XXI, adotando como base 
dois dos seus quatro pilares 
fundamentais: Aprender a Ser e 
Aprender a Conviver.

Combinando estes princípios com os 
ensinamentos tradicionais dos Rosacruzes e 
com o simbolismo da Cavalaria, conseguimos 
criar um sistema único de estudo e prática, 
capaz de apoiar os esforços dos pais em seu 
trabalho de proporcionar uma educação 
integral para seus filhos.

A educação convencional tem atendido a 
sua tarefa de Ensinar a conhecer e Ensinar a 
fazer, que o cartesianismo do nosso sistema 
entende como suficiente para o êxito 
pessoal. Não obstante, o binômio Formação 


