
 

 

Curso: Orador para Lojas Maçônicas 

Categoria: O Orador na maçonaria - 20 horas 
Neste curso do Orador para Loja Maçônica, o Mestre Orador encontrará uma abordagem prática desenvolvida pelo orador 

de uma Loja Maçônica, erguer a suas oficinas harmonizadas mediante a legislação pertinente que assegura o Venerável 

Mestre sem perder de vistas os irmãos da sua loja e entre outras questões. 

Objetivo 
Auxiliar o Mestre Orador da Loja Maçônica a reger as relações humanizadas na oficina, mesmo em meio as diversidades e 

contradições, estabelecendo diálogos e ou finalizando temáticas harmonicamente ao saber expressar por meio da 

comunicação articulada, sustentada e fundamentada na legislação pertinente, assegurando os encaminhamentos do 

Venerável Mestre erguendo suas oficinas e a maçonaria na contemporaneidade. 

Público-alvo 
Mestre Orador – O Orador na Maçônica. 

Como funciona? 

Após efetuar sua inscrição no curso, participará do encontro presencial conforme planejamento, e depois do término do 

presencial, você tem até 5 dias para concluir o curso na plataforma virtual da secretaria de educação e cultura do GOBGO, e  

retirar o seu certificado. 

O curso será realizado na modalidade blended, composto de 10 horas de encontro com aprendizagens presenciais, com 

exposição de conteúdos por profissionais altamente especializados, maçons e não maçons, e 10 horas de práticas pedagógicas 

no ambiente virtual na plataforma molde desenvolvida pela equipe das secretarias de informática e educação e cultura do 

GOBGO. 
Durante o curso, nossa plataforma permite fazer anotações digitais, bem como acompanhar seu progresso (percentual de 

atividade concluído do curso com direito ao certificado). 

Para o cursista receber a certificação, deve ser feita uma avaliação com 10 questões de múltipla escolha, sendo o cursista 

aprovado caso acerte 70% das questões ou mais. É possível realizar a prova até 2 vezes. 

Conteúdo 
Como falar em público; Noções de como observar, promover e fiscalizar o rigoroso cumprimento das Leis Maçônicas e dos 

Rituais; Estimular 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; interpretações de documentos. Organização de toda a legislação maçônica, O zelo pela sua oficina e pela 

instituição maçônica.  Noções básica de segurança, utilização de ferramentas das tecnologias de informação e comunicação. 

Introdução à microinformática; conceitos básicos de editores de texto. Ambiente Windows. Aplicativos Offices. Corel, Banco de  

Dados. Mala Direta. Correio Eletrônico. Internet e Intranet.   

Professores do Curso presencial: 

• Ir. Reginaldo Gusmão de Albuquerque 

• Ir. Luiz Gonzaga 

• Ir. Valdivino de Carvalho 

• Ir. Luis Carlos de Castro Coelho 

• Ir. Samuel Albernaz 

• Ir. Naylor Santos de Oliveira 

• Convidados 

Importante! Para obter mais informações a respeito dos encontros presenciais, o participante deverá estar matriculado 

no  curso, tendo em vista que as informações serão divulgadas ao longo do mesmo. 
 


