
 

 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA GOBGO 
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Pós graduação  
 

 
História da Maçonaria 

Parceria com Universidade de Brasília  
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Curso de formação e 

capacitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga horária 20h, no 

GOBGO 

 

Venerável- Gestão e administração de 
Lojas 

 

Noções de Administração. Abordagens de 
Administração e gestão. Gerência de uma Loja 
Maçônica. Planejamento em Maçonaria. O líder 
Maçom. Qualidades de um bom Venerável. 
Paradigmas. Competências na arte de liderar. Novo 
Paradigma da liderança.  

 

Secretário – como torna fácil a 
elaboração de uma ata, prancha e 
demais encaminhamentos  

O que é a secretaria na loja maçônica? Conhecendo o 
trabalho, Equipamentos, correspondência e 
documentação; Organizando  e Atuação , montagem de 
planilhas de custo, redação, como fazer uma ata na 
maçonaria. 

 

 

Orador 

 
Como falar em público; Noções de como observar, 
promover e fiscalizar o rigoroso cumprimento das Leis 
Maçônicas e dos Rituais; Estimular e fazer cumprir e 
fazer cumprir os deveres e obrigações a que se 
comprometeram os Membros da Loja, à qual 
comunicará qualquer infração e promoverá a denúncia 
do infrator; Como verificar a regularidade dos 
documentos maçônicos que lhe forem apresentados; 
Arquivar toda a legislação maçônica; 

1º vigilante – sua atuação na loja e 
orientação aos companheiros 

como auxiliar os companheiros para a estruturação e 
orientação na elaboração de seus trabalhos conforme 
ABNT, para receber aumento de salários 

 2° vigilante – sua atuação na loja e 
orientação aos aprendizes 

como auxiliar os aprendizes para a estruturação e 
orientação na elaboração de seus trabalhos conforme 
ABNT, para receber aumento de salários 

Mestre – um exemplo a seguir  Orientação e estruturação dos trabalhos de Mestres para 
apresentação e publicações 
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GOBGO itinerante  

 

 GOBGO itinerante nas Lojas  

A cada bimestre será sorteado Lojas jurisdicionada ao 
GOBGO que mais destacou em ritualística, educação e 
cultura, guarda dos selos dentre outros, para receber 
uma premiação destaque. 
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Biblioteca  
 

Incentivo à leitura 

A secretaria de Educação e Cultura incentivara as 
Lojas sua participação com a leitura( a loja que possui 
maior número de leitores) receberá uma homenagem  
como maçom destaque. 

5 TIC’S – 

documentário, vídeo, 

blog, entre outros nos 

ambientes virtuais 

 

Filmes, entrevistas, debates, entre 
outros; 

Será aberta uma chamada no sítio do GOBGO, 
secretaria de Educação e Cultura para indicação de 
irmãos ou familiares baluartes, âncora na maçonaria 
com trabalhos prestados 
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Academia maçônica 

de Letras 

a)Maçons; 
b)Cunhadas; 
c)Demolays e APJ 
d)Filhas de Jó; 
e)Sobrinhos  
f)Abelhinhas; 

 

 
A criação da academia maçônica de Letras consiste em 
propiciar a família maçônica à produção científica 
conforme a faixa etária, criando no GOBGO, uma 
periodicidade de publicações de temáticas 
diversificadas acerca da maçonaria e mundo trabalho.   
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Encontro dos 

escritores maçons 

  
Noite de autógrafos de escritores 
maçons  
 (segunda quinzena de agosto de 2018) 

 
O encontro de escritores maçônicos consiste em poder 
reunir todos os maços escritores para uma noite de 
autografo no GOEGO  

 

 

 

 
 A periodicidade de publicação será uma vez por 
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Revista Científica 

indexada   
 

 
Produção científica e publicação 

semestre, podendo ser modificado a periodicidade 
conforme demanda. Para isso, será elaborado um edital 
no sítio do GOBGO por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura com demais informações e 
regulamentações para participação.  
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Mostra científicos, 

apresentação de 

pôster dos trabalhos 

maçônicos  

 
Aprendizes; 
Companheiros; 
Mestres 
 
Mês de junho de 2018 

 
Serão selecionados na Secretaria de Educação e 
Cultura os trabalhos encaminhados conforme normas 
da ABNT apresentados em Loja, conforme orientação 
dos vigilantes e comissão de graus.  
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Seminário com 

temáticas alusivas à 

formação maçônica 

 
O contexto da mãe em meio a tantas 
diversidades atualmente (segunda sexta 
feira do maio 2018, as 19:30 com 
presenças confirmadas até o dia )  
 
A família maçônica frente as 
tecnologias de comunicação e 
informação (setembro 2018) 

 
Será realizado convite oficial por meio do Grão 
Mestre, secretaria de educação e cultura e fraternidade 
feminina a todas lojas, solicitando que  os veneráveis 
façam gestão para que tudo seja realizado da melhor 
forma possível. 
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Espaço das 

profissões dos 

maçons 

 
Workshop espaço das profissões dos 
maçons no GOBGO para os maçons 
fazerem exposição dos produtos de suas 
empresas uma vez por ano 

O Workshop tem como finalidade difundir no meio 
maçônico o valor das profissões e incentivar os jovens 
a buscar sonhar com novas realidades. 
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Festival de música 

com a família 

maçônica 

 

Projeto do I Festival de Músicas e das 
Canções da Maçonaria Goiana – 
Goego( setembro de 2018) 

Projeto do Festival de Músicas e das Canções da 
Maçonaria Goiana vai ser um expoente de 
multiplicidades de vozes e entretenimento no GOBGO. 
Propiciando e dando oportunidades de integração e 
profissional a família maçônica 
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Mostra de artes, 

cultura e educação 

 
Exposição de artes no hall do GOBGO  
(04 a 24 abril de 2018) 

A exposição possibilitara a família maçônica o entro 
do belo por meio do redesenho da vida 

 

14 

 

Empreendedor 

maçônico 

Feira do empreendedor 

maçônico é no GOBGO  

A feira do empreendedor maçônico constitui de um 
espaço criado para divulgação das criações 
desenvolvidas.  
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Encontro dos 

artesanatos da família 

maçônica 

 
Espaço aberto para exposição de 
artesanatos na maçonaria  

Somente poderão participar dessa feira os expositores 
que realmente confeccionarem em suas casas os 
artesanatos, para divulgação e comercialização.  
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Curso-Capacitação e 
formação 

 
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosidades sobre a Maçonaria  

(oferecido uma vez a cada semestre, 
vagas limitadas) 

Noções de epistemológico e etimologia da palavra 
maçom. Noções básicas de método escopo da História 
Maçônica.  

Curiosidades sobre as teorias e 
vertentes culturais na Maçonaria  

(oferecido uma vez a cada semestre, 
vagas limitadas) 

Noções de Teorias acerca das Origens da Maçonaria. 
Vertentes Culturais e Escolas de Pensamento 
Maçônico.  

Curiosidades sobre a cultura, formas e 
meios expressão na 
Maçonaria(oferecido uma vez a cada 
semestre, vagas limitadas) 

Cultura de Maçonaria. Formas e Meios de Expressão 
Literária Maçônica 

 

Curiosidade acerca da filosofia e 
doutrina na maçonaria (deontologia da 
maçonaria) 

Noções de deontologia na maçonaria abordagem 
conceitual e significado de ética e moral.  Noções de 
Ética e Cultura. Noções de Ética e Educação. Noções 
de Ética e Moral aplicadas à Maçonaria, aos Maçons e 
à Sociedade exterior. Enfoque da é Ética e moral, além 
das pessoas, os grupos e as instituições. 



 

 

 

 

 

 

curso possui duração    
         10horas 
 

 
Curiosidade acerca da filosofia e 
doutrina na maçonaria (visão, 
deterioração e deveres éticos e morais 
do maçom) 

Visão ética e moral do mundo contemporâneo. 
Deterioração da ética e da moral na sociedade externa 
e na Maçonaria. Deveres éticos e morais dos maçons. 

 

Curiosidade acerca da filosofia e 
doutrina na maçonaria (igualdade, 
fraternidade, razão, virtudes e vícios) 

Noções de igualdade e suas implicações. Noções de 
fraternidade e suas implicações. A liberdade e suas 
implicações. Razões para proceder moralmente. 
Virtudes X Vícios. Razões para ser virtuoso. 
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Concurso de poemas 

e poesias da família 

maçônica 

a)Maçons; 
b)Cunhadas; 
c)Demolays e APJ 
d)Filhas de Jó; 
e)Sobrinhos  
f)Abelhinhas; 

 

 
O edital com o regulamento será divulgado no sítio do 
GOBGO por meio da Secretaria de Educação e Cultura 
para o inicio das inscrições 
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Café com literatura 

 

(oferecido uma vez a cada semestre, 
vagas limitadas) 

 

 
 
A divulgação do evento acontecerá via lojas 
Maçônicas com destino as cunhadas. 

19 Sarau da fraternidade (oferecido uma vez a cada semestre, 
vagas limitadas) 

A divulgação do evento acontecerá via lojas 
Maçônicas com destino as cunhadas. 

20 Gincana maçônica da 

loja destaque em 

cultura e educação 

  

21 Liga Universitária no 
GOBGO – Encontro  

Maçons universitários; 
Professores universitários; 
Cunhadas e sobrinhos universitários.      

 

22 Conheça espaço 
verde de sua Cidade 
“caminhada ecologia 
da maçonaria ” 

A “caminhada ecologia da maçonaria” 
conta com a participação da família 
maçônica e será realizada no domingo 
pela manhã  e no termino acontecerá 
um piquenique   

Uma vez a cada bimestre será realizada a caminhada 
maçônica da alegria e saúde em um espaço verde da 
nossa cidade. 

23 Arte e dramaturgia Lenda de Hiran  A secretaria de educação e cultura criara um grupo de 
teatro com a participação de mestres maçons que 
interpretarão a lenda de Hiran, que poderão ser 
apresentadas na Câmara do Meio, como suporte para 
treinamento para as lojas.   

24 Seminário Quem é a família maçônica no contexto 
da sociedade atual? 

 

25 Maçonaria também é 
entretenimento 

Campeonato de xadrez; 
Campeonato de Dama; 
Campeonato de Truco dentre outros 
esportes 

 

(oferecido uma vez por ano, vagas limitadas) 

 

 

 


