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“A Ordem Rosacruz, AMORC é uma organização 
Internacional de caráter místico-filosófico, que tem por 
missão despertar o potencial interior do ser humano, 
auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de 
fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da 
Tradição e da Cultura Rosacruz." 

"Os conceitos emitidos neste boletim são de 
responsabilidade integral dos autores e não 
representam, necessariamente, o ponto de 
vista oficial da Ordem Rosacruz --- AMORC, a 
não ser que assim seja afirmado." 
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continuação 

Reuniões particulares: As reuniões particulares ou “secretas” agremiando 
uma fração dos membros de uma Loja ou Capítulo conduzem fatalmente a 
divisões e desacordos. Elas são por conseguinte estritamente proibidas e 
constituem motivo de exclusão. Consequentemente, o Grande Conselheiro, o 
Monitor Regional, o Mestre e os demais Oficiais do Organismo Afiliado devem 
zelar para que os estudantes rosacruzes de sua região não mantenham tais 
reuniões na casa de um deles, quer seja com o objetivo de discutir extra-
oficialmente monografias, documentos rosacruzes ou o funcionamento de seu 
Organismo ou da Ordem. 

Solicitação de função: Nenhum membro pode solicitar uma função no seio da 
Loja ou do Capítulo e nem tampouco pressionar um Oficial ou um membro 
para obtê-la. A GLP se reserva a autoridade de intervir e tomar medidas uma 
vez detectados indícios de tais ocorrências. 

Nas vestes dos Oficiais: Nas Lojas e nos Capítulos, em que os Oficiais atuam 
paramentados, todos devem se apresentar com as vestes bem cuidadas, 
passadas e com a bainha na altura correta, isto é, na altura dos tornozelos e 
confeccionadas de acordo com as Instruções contidas na Seção 354 “Instruções 
para a Confecção das Vestes dos Oficiais”, inclusive com as insígnias corretas. 
 

As sapatilhas usadas pelos Oficiais Ritualísticos e Iniciáticos devem ser macias, 
da mesma cor da veste do Oficial e não produzir ruídos desagradáveis no 
Templo. 
 

As Lojas e os Capítulos devem possuir local próprio para guardar as vestes e 
demais paramentos dos Oficiais, ficando, a critério do Mestre, indicar uma 
Soror ou um Frater para cuidar das vestes e paramentos dos Oficiais no 
Organismo Afiliado, se necessário. Embora possa existir a designação desta 
Soror ou Frater, cabe a cada Oficial manter sua veste bem cuidada e em boas 
condições de apresentação. 
 

 

 
Informes da Secretaria  

          Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 

ADVERTÊNCIA: “Salvo menção especial, os artigos publicados 
neste boletim não representam a posição oficial da AMORC, mas 
apenas a opinião de seus autores.” 
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Ordem Guias do Graal - OGG 

                   Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 
 

Ordem Guias do Graal 
"Desenvolver nos jovens o sentido dos valores que tecerão o século que 
está se abrindo repousa em duas exigências. A primeira está ligada à 
necessidade de conhecer-se a si mesmo. A segunda é a que permite ao 
ser humano governar o conjunto de suas relações: é a capacidade de 
conhecer os outros e o mundo." Conhecer, eis uma das palavras-chave!" 
Daniel Pierre 

Quem Somos  

A Ordem Guias do Graal é uma escola de formação da personalidade 
do jovem. Estruturada de modo a ensinar a conviver e ensinar a ser, o 
jovem recebe os valores que fundamentam as virtudes cavaleirescas. 
Mais ainda, apresentar seus ensinamentos sob uma base sólida que 
permite ao jovem desenvolver uma visão crítica da sociedade em que 
vive e atua, ao mesmo tempo em que afina sua sensibilidade para o lado 
místico da vida. A conjugação harmoniosa destes dois pontos fortes da 
OGG transforma crianças e jovens inseridos e contextualizados para a 
construção de um mundo melhor como adultos e místicos que atuam 
como seres humanos de boa vontade. Uma referência para a OGG é a 
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”.Os pais ou os próprios jovens que se sentirem tocados 
pelo interesse em empreender esta construção em que participam 
jovens, famílias e a sociedade civil, podem se unir a OGG. Esta 
caminhada constitui o verdadeiro cavaleirismo místico. Una-se a nós! 
O Conselho da Cavalaria 

 
Tel: (41) 3351-3000 
Fax: (41) 3351-3065 
E-mail: atendimentoportal@amorc.org.br  

 

Trechos do Manual Administrativo da AMORC 
 

 Ética 
 

AMORC e política: A AMORC é totalmente apolítica. Qualquer 
propaganda ou discussão de ordem política é portanto estritamente proibida 
no seio dos Organismos Afiliados. Isso redunda em dizer que, mesmo tendo 
o direito de se engajar individualmente em qualquer movimento político, o 
membro é proibido de fazer qualquer tipo de propagandismo ou 
proselitismo no Organismo. 

AMORC e religião: A AMORC é uma organização não-sectária. Os 
estudantes rosacruzes podem pertencer à religião ou a qualquer outro 
movimento místico/filosófico de sua escolha. Contudo, qualquer 
propaganda ou discussão de ordem religiosa ou ideológica estranha à 
AMORC e à TOM é estritamente proibida no seio das Lojas e dos Capítulos.    

Boatos: Todo membro responsável por intrigas ou boatos deve ser 
suspenso da Loja ou do Capítulo. O Mestre do Organismo deve informar o 
Grande Conselheiro a respeito comunicando-lhe os fatos detalhados a fim 
de que ele possa aconselhar sobre os procedimentos a serem adotados e 
contatar eventualmente a Grande Loja. 

Hierarquia: A hierarquia da Ordem é uma hierarquia de função e de 
serviço. Cada um, no lugar que lhe for concedido pela Grande Loja, deve 
empreender todos os seus esforços para assumir da melhor maneira os 
deveres e as responsabilidades que lhe incumbem. 

continua 
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 Mensagem da Monitora Regional para OGG 
                                                Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 

 
dezembro / 2017 

Loja Rosacruz Bangu, AMORC Ano R+C 3370 

Estimados Fratres e Sorores, Saudações Rosacruzes! 

Enfim chegamos à tão aguardada Primavera! Estação singular em sua 
beleza e generosidade! Chegamos ao momento de renovação... 
Renovação das esperanças, renovação da Natureza em todas as suas 
manifestações, renovação da Vida! 

É o tempo dos adultos e dos jovens reconhecerem seu lugar no mundo 
e iniciarem sua marcha rumo à evolução da humanidade, zelando cada 
vez mais e com maior consciência pelo planeta, acolhendo e prestando 
socorro aos necessitados, defendendo a justiça e buscando sempre a 
verdade. As Convocações Ritualísticas da OGG são especiais e nos 
ajudarão nesse despertar. 

É o momento de aprender com a natureza, observando o broto que 
rompe a terra destemida e delicadamente, que tudo tem seu tempo de 
acontecer. Ter a paciência necessária para observar e aprender mais a 
ouvir do que falar. 

E assim vamos dia a dia nos reconstruindo, nos enchendo de amor e 
de alegria, embevecidos pela beleza, pelos aromas, pela delicadeza de 
cada flor que desabrocha, por cada brisa a acarinhar nossos sorrisos e 
enlevados pelos inúmeros aromas e cantos de que iremos desfrutar. 

Contamos com as presenças dos Cavaleiros, Cavaleiras, Fratres e 
Sorores em nossas Convocações para juntos aprendermos com as 
especiais mensagens da Primavera! 

Paz Profunda! 

Juçara Rodrigues, SRC 
MR OGG RJ1 
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terças-feiras 

 

dia 5: Meditação aberta (19h) e sopa da fraternidade (20h) 
dia 12: Estudo de Livro (19h) e sopa da fraternidade (20h) 

 
quartas-feiras 

 

dia 6: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
e Fórum de Grau (19h30min) 

dia 13: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
e Elevação ao Sactum Celestial (19h30min) 

 
Sábados 

 

dia 2: Convocação OGG (18h), Convocação Ritualística (19h)  
e Reunião administrativa 

dias 9 e 16: Convocação OGG (18h), Convocação Ritualística (19h) 
dia 16 –  OGG – Cerimônia de Mudança de Estação – Verão (18h), 

Convocação Ritualística (19h) 
Festa da Luz 

Aniversariantes do mês 
 

domingos 
 

SEM INICIAÇÃO 
dia 10: Classe de Artesãos 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Mensagem do Mestre 
Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 

 
novembro / 2017 

Loja Rosacruz Bangu, AMORC Ano R+C 3370 
 

 

"Quando o amor acenar, 
siga-o ainda que por caminhos 
ásperos e íngremes. 
Debulha-o até deixá-lo nu. 
Transforma-o, 
livrando-o de sua palha. 
Tritura-o, 
até torná-lo branco. 
Amassa-o, 
até deixá-lo macio; 
e,então,submete ao fogo 
para que se transforma em pão 
para alimentar o corpo e o coração!" 

Este poema de Khalil Gibran me serviu de alimento para encontrar 
forças e esperança. Esperança que a primavera nos traz com suas 
cores e flores, para atravessar mais um trimestre. Que tenhamos 
sempre a certeza de que devemos caminhar por caminhos brancos 
e aquecidos pelo fogo. 
 

Paz Profunda! 
 

Verônica Rosa 
Mestre da Loja R+C Bangu 

Gestão 3370 
 

 

 

 

 

terças-feiras 
 

dias 7 e 21: Meditação aberta (19h) e sopa da fraternidade (20h) 
dia 14: Estudo de Livro (19h) e sopa da fraternidade (20h) 
dia 28: Documentário (19h) e sopa da fraternidade (20h) 

 

quartas-feiras 
 

dias 1 e 22: Harmonização com Conselho de sólace (19h) 
e Fórum de Grau (19h30min) 

dia 8; Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
e Elevação ao Sactum Celestial (19h30min) 

dia 15: Recesso 
dia 29: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 

e Luz, Vida e Amor (19h30min) 
 

sábados 
 

dia 4: Convocação OGG (18h), Convocação Ritualística (19h)  
e Reunião administrativa 

dia 11: OGG – Cerimônia do Cavaleiro (18h)  
e Convocação Ritualística (19h) 

dia 18:  Convocação OGG (18h), Convocação Ritualística (19h) 
dia 25: XII Convenção Regional Rosacruz, AMORC-Região RJ1 * 

Música, Misticismo, Espiritualidade * 
(Recesso nos Organismos Afiliados) 

 

domingos  
 

dia 12: Classe de Artesãos 
dia19: Iniciação 8º Grau 

dia 26: XII Convenção Regional Rosacruz, AMORC-Região RJ1 * 
Música, Misticismo, Espiritualidade * 
(Recesso nos Organismos Afiliados) 
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Lista de Oficiais  

Loja Rosacruz Bangu, AMORC Ano R+C 3370 

Oficiais Administrativos 
Mestre: Verônica Rosa 
Secretária: Cleuza Simões 
Pres. da Junta: Antônio C P Gomes 
Sec. da Junta: Sebastião Martins 
Tesoureiro: Wellington Santana 
Mestre Auxiliar: Vagner A. Pereira 

Equipe Ritualística 
Mestre: Verônica Rosa 
Matre: Rosemar Liberatori 
Capelão: Mª Lúcia Cavagnero 
Guardião Externo: Antônio Castro 
Guardião Int.: Hélio C. Joaquim 
Sonoplasta: Sebastião Martins 
Cantor: Erich veríssimo 
Cantora: Jocineia S. Perpétuo 

Equipe Iniciática II 
Mestre: Antônio C. P.Gomes 
Mestre Auxiliar: Marcelo Cascardo 
Arauto: Welington Santana 
Arquivista: Cristina Vilella 
Capelão: Benilda Freitas 
Guardião Interno: José Castro 
Guardião Externo: Jane Andrade 
Guia: Sebastião Peçanha 
Grande Sacerdotisa: Maria 
Aparecida Rosário 
Matre: Verônica Rosa 
Medalhista: Maria Lucia 
Cavagnero 
Portadora do Archote: Rosimar 
Liberatore 
Sonoplasta: Sebastião P. Martins 

Classe de Artesãos 
Mestre – Benilda Freitas 
Guardião Externo – José Castro 
Guardião Interno – Jane Silva 
Sonoplasta – Sebastião Martins 

 
outubro / 2017 

Loja Rosacruz Bangu, AMORC Ano R+C 3370 
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terças-feiras 
 

dias 3, 17 e 31: Meditação aberta (19h) e sopa da fraternidade (20h) 
dia 10: Estudo de Livro (19h) e sopa da fraternidade (20h) 

dia 24: Documentário (19h) e sopa da fraternidade (20h 
 

quartas-feiras 
 

dia 4: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
     e Fórum de Grau (19h30min) 

dia 11: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
     e Elevação ao Sactum Celestial (19h30min) 

dia 18: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
     e Fórum de Grau (19h30min 

dia 25: Harmonização com Conselho de Sólace (19h) 
     e Luz, Vida e Amor (19h30min) 

 

sábados 
 

dia 7: Convocação OGG (18h), 
Convocação Ritualística (19h) e Reunião administrativa 

dias 14 e 21: Convocação OGG (18h) e Convocação Ritualística (19h) 
dia 28: Convocação OGG – Dia da OGG (18h), Convocação 

Ritualística (19h) e Aniversariantes do Mês 
 

 domingos 
 

dia 8: Iniciação 6º Grau (9h) 
dia 15: Classe de Artesãos (9h) 

 dia 22: Iniciação à Loja (discurso às 9h e Iniciação às 10h) 
Orientação aos Candidatos – chegar 1h antes do início da iniciação, 
apresentar as credencias na secretária e ir para a sala de meditação. 

dia 29 – Iniciação 7º Grau (9h) 
 

 
 

Comissões: 
Biblioteca: Eduardo Josafat 
Cultural: Andressa Duarte 
Recepção: Eduardo Josafat 
Manutenção: Hélio Conceição 
Social: Mª Lucia Cagnero 

Suprema Grande Loja 
Imperator: Cristian Bernard 

 

 

Grande Loja da Jurisdição Portuguesa – GLP 
Grande Mestre: Hélio de M. Marques 
Grande Conselheira RJ1: Luísa Müller 
Monitor Regional OA: Cláudio Rangel 
Monitora Reg OGG: Juçara Rodrigues 

Columbas: 
Isis Afonso Veríssimo 
Maria Luísa Guimarães 
 

Equipe Iniciática I 
Mestre:Veronica Rosa 
Mestre Auxiliar: Vagner A. pereira 
Arauto: Antonio Carlos  
Arquivista: Cleuza Simões 
Capelão: Maria Lucia Cavagnero 
Guardião Interno: Hélio C. Joaquim 
Guardião Externo: Antonio José 
Castro 
Guia: Wellington Santana da Silva 
Grande Sacerdotisa: Cristina Villela 
Matre: Rosimar Liberatore 
Portador do Archote: Erich Veríssimo 
Sonoplasta: Sebastião Martins 
Adjuntor: Ivan de Oliveira Melo 
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Eventos da Grande Loja 

Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 

 
Eventos da Região RJ1 

Loja Rosacruz Bangu, AMORC – Ano R+C 3370 

 

Encontro de Mestres Auxiliares 
Dia 7 de outubro – das 13h às 17h 
Loja R+C Rio de Janeiro, AMORC 
 
 

XII Convenção Regional RJ1 
Música, Misticismo e Espiritualidade 

Dias 24, 25 e 26 de novembro de 2017 
Local: Clube de Engenharia 
Av. Rio Branco, 124 / 25º andar 
Centro – Rio de Janeiro/RJ 
 

Informações e inscrições: 

Secretaria da loja  
ou pelo e-mail:  

 culturalrj1@amorc.org.br 

Viagem Mı́stico-Iniciática Rosacruz ao Egito 
11/10 até 01/11 de 2017 

 

Tradição e Sabedoria – Presente do Cósmico 
 

“Estar no Egito, terra onde floresceram a história e a Tradição 
da nossa Venerável Ordem, e poder trilhar o mesmo caminho 
que tantos buscadores do passado percorreram em busca da 
da Luz, é um verdadeiro presente do Cósmico. 
 
O processo de interiorização aumenta conforme penetramos 
nos mistérios dos templos e com o coração e a alma sentimos 
as vibrações de Philae, Kom Ombo, Edfu, Tutmés III, Medinet 
Abu, Dendera, Abidos, Karnac, Luxor, Dashur e Tell El-
Amarna.  
 
Nossa peregrinação alcança o seu ápice quando, 
harmonizados com o Cósmico e com a atmosfera da terra dos 
faraós temos o privilégio de vivenciar o Lago Moeris, a 
Esfinge e a Grande Pirâmide de Queóps. 
 
Visualize a oportunidade concedida pelos Mestres pela 
dádiva em participar da XXI Viagem Iniciática ao Egito sob os 
auspícios da Rosacruz !” 
 
Hélio de Moraes e Marques 
Grande Mestre da Jurisdição de Língua Portuguesa 
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