
Jovens do Arco Íris ou “Rainbow Girls” 

 

A Ordem Internacional do Arco-Íris é uma organização constituída por meninas entre 11 e 

20 anos, cuja proposta é promover uma comunicação e liderança eficiente além de uma 

efetiva prestação de serviços à humanidade. 

 

A Ordem do Arco-Íris foi fundada em 1922 em McAlester, Oklahoma, pelo Reverendo 

Wilian Mark Sexson, maçom Gr 33. Dentre os diversos cargos que Sexson desempenhou 

na sua vida Maçônica, destacamos o de Grão Mestre da Grande Jurisdição do Estado de 

Oklahoma (1928) e ilustre Patrono da Ordem das Estrelas do Oriente (1925 a 1926) 

também em Oklahoma. 

 

Hoje, as Assembléias do Arco-Íris podem ser encontradas em muitas jurisdições através do 

mundo, da quais: Estado Unidos, Austrália, Filipinas, Alemanha, Canadá, Espanha, Japão, 

Alasca, Hawaí, Islândia, Panamá e Brasil. 

 

É uma organização constituída para incentivar as meninas participar ativamente de 

atividades sociais voltadas à comunidade, ou integrar grupos de trabalho de uma Igreja, de 

sua escolha, embora não seja uma organização religiosa. 

 

As meninas terão oportunidades de aceitar responsabilidades, desenvolver espírito de 

liderança e, pelo trabalho e participação, aprender a importância de servir à comunidade e 

seus semelhantes. 

 

Em síntese, as meninas participarão de atividades voltadas para: 

O Amor: ao lar e à família. 

A Religião: a participação ativa em uma ação social ou uma igreja de sua escolha. 

A Natureza: a importância de passar algum tempo ao lar livre. 

A Imortalidade: demonstrando que mesmo que nosso corpo morra, nosso espírito viverá 

para sempre. 

A Fidelidade: enfatizando a lealdade à Ordem, à família e aos amigos. 

O Patriotismo: destacando a importância ao respeito às Leis de nosso País e à nossa 

Bandeira. 

O Serviço: razão fundamental do Arco-Íris enfatiza a importância dos atos altruístas de 

servir em seu lar e na comunidade. 

 

Além desses pontos básicos, as meninas também se dedicarão ao desenvolvimento, dentre 

outros, dos seguintes atributos: 

 

Etiqueta apropriada para cada tipo de atividade que vier a participar; 

Incentivo para falar em público; 

 

Participação e atuação em reuniões presididas por meninas de sua idade e integrantes da 

Ordem; 

 

Embora assistidas pelas Preceptoras Mães, integrantes da Ordem das Estrelas do Oriente, as 

reuniões são conduzidas e presididas sempre pelas meninas. 


