
Quais os Benefícios de Ser uma Garota do Arco-íris(Raimbow)?  

 
A Ordem Internacional do Arco-íris para garotas enfatiza o seguinte: 

 

liderança efetiva;  
participaçao ativa na Igreja de sua escolha;  
patriotismo;  
cooperação com seu semelhante;  
amor ao lar;  
lealdade a família;  
serviços humanitários.  

 

A Ordem Internacional do Arco-íris para garotas ajuda a promover a auto estima 
e liderança entre seus membros. Como membro, a garota aprenderá a 
importância do comportamento (etiqueta) apropriado. Ela aprenderá 
habilidades para falar em público e participará de reuniões presididas por 
garotas de sua idade. Embora havendo sempre a presença de uma adulta 
conselheira que orienta, todas as reuniões são conduzidas pelas garotas. 

 
Se tiver a oportunidade de atingir a posição de ilustre Conselheira de sua 
Assembléia do Arco-íris, a garota aprenderá a planejar um programa que seja 
benéfico a todos os membros e executando esses planos será uma diretora e 
líder de pessoas. Além disso, ela aprenderá a maneira apropriada de conduzir 
uma reunião de negócios. 

 
Além da liderança na sua Assembléia, elas poderão ter oportunidades de atingir 
uma posição de liderança estadual. 

O que é Arco-íris 

 
A Ordem Internacional do Arco-íris para garotas é uma organização de 
construção do caráter, para jovens entre 11 e 20 anos de idade. Seu objetivo é 
promover a comunicação efetiva, habilidades de liderança e principalmente 
servir a humanidade. 

 
A Ordem do Arco-íris foi fundada em McAlester, Oklahoma(USA) em 1922. Seu 
início e a elaboração do 1º ritual e das leis que governam a Ordem foi trabalho 
do Venerável Mark Sexsom, maçom grau 33 de McAlester, Oklahoma(USA). 

 
Reverendo Sexsom foi muito ativo em diversas organizações maçônicas. Dentre 
suas muitas posições, ele teve os cargos de Sereníssimo Grão Mestre de uma 
soberana Grande Jurisdição (1928) e ilustre Grande Patrono da Ordem Estrela 
do Oriente 1925-1926, ambas no Estado de Oklahoma(USA). Os primeiros graus 
da Ordem do Arco-íris foram ministrados em 6 de Abril de 1922 pelas oficiais do 



 


