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Apresentação  

 

AMF3 já tem uma história que se aproxima dos 10 anos. Começamos em 2010 com o blog 

“Academia Maçônica de Filosofia - AMF” como um desdobramento teórico do nosso curso de 

Mestrado em Filosofia, feito na Faculdade de São Bento-SP.  

 

O conceito fundamental é considerar a Maçonaria como uma Escola de filosofia, a exemplo 

daquelas Escolas da Grécia Antiga, a começar com a própria Academia, fundada por Platão. As 

escolas de filosofia foram as instituições de ensino mais difundidas nos períodos históricos 

chamados “helênico" e mesmo por muito tempo no Império Romano.  

 

A Maçonaria, como sociabilidade inspirada no Iluminismo, é por excelência uma Escola de 

Filosofia nos moldes daquelas antigas. Não se ensina história da filosofia, isso é o que se faz 

nas Universidades, mas se deseja antes de tudo transformar ideias em prática de vida. Não se 

deseja apenas discutir o “certo" e o “errado”, mas empenhar em fazer o certo. O que nós leva a 

notar que “ser" maçom seja um projeto lento e para vida toda.  

 

Outro contexto maior que se insere o nosso projeto de formação maçônica decorre do mundo 

da internet. Como sabemos, avolumam a cada dia os preconceitos sobre a Ordem e nossa 
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decisão é justamente oferecer conteúdo de qualidade do que seja a Maçonaria. Orientar de modo 

adequado os recém-chegados na Ordem como se aplicarem corretamente nos estudos. 

Fornecendo material apropriado e orientação segundo a didática simbólica da maçonaria.  

 

Será com a Luz que iremos combater as trevas que a cada dia ganha mais público na internet. 

Contamos com você para nos auxiliar nessa jornada.  

 

Introdução  

 

O Curso de Formação Maçônica que oferecemos está dividido em dois blocos. Sendo o primeiro 

dedicado a formar os participantes segundo os conteúdos dos 3 graus do simbolismo. Para o 

segundo bloco, que só será implementado após percorrer o primeiro, teremos a fase de construir 

parceiros nessa empreitada de formar maçons capazes não só de atuarem na Plataforma de EAD 

AMF3, como Professores, mas que possam ser pessoas a contribuírem em suas realidades 

sociais.  

 

O foco nesse momento (outubro de 2019) será o primeiro bloco de atividades, isto é, o percurso 

de formação para Aprendiz Maçom, Companheiro Maçom e Mestre Maçom.  

 

Para você que recebe esse PDF, o que implica que já seja membro da Ordem, o primeiro curso 

é justamente “CURSO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZ MAÇOM - CERTIFICADO”.  

 

Dentro da Plataforma, já no primeiro curso, o estudante terá na entrada o roteiro completo do 

que iremos estudar, mas, antecipando, iremos cobrir todo o repertório temático necessário ao 

Aprendiz, considerando o que nos indica nosso precioso material didático chamado de 

“REAA”. Portanto, iremos tomar o que é indicado para o grau 1, sem inventar coisas fora desse 

material.  

 

I - FORMAÇÃO MAÇÔNICA  

 

1.0. MAÇONARIA: INFORMAÇÕES GERAIS (Destinado aos profanos; R$ 666,33 ) 

 Foco informações gerais. Destinado a não maçons que deseja saber curiosidades sobre 

a Ordem e que desejam se apresentar como interessados em se submeter aos processos de 

postulantes á Ordem.  
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1.1. CURSO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZ MAÇOM - CERTIFICADO  

Destinado a Aprendiz Maçom e demais interessados em compreender a metodologia; 

preço promocional de R$:397,00; preço normal 666,33) 

 

 - Foco em Sociabilidade -  

Fase Introdutória (1 semestre; 60h aulas +20horas de atividades complementares; 

Conteúdo completo, com toda bibliografia, objetivos de ensino, na Plataforma EAD 

AMF3) 

   

1.2. CURSO DE FORMAÇÃO DO COMPANHEIRO MAÇOM - CERTIFICADO 

Destinado a quem tenha concluído o curso de Aprendiz. Valor promocional para o ano 

2020 de R$ 666,00 

 

- Foco em introdução à Filosofia. 

-Fase Visão Geral (2 semestres; 120h aulas + 40 horas de atividades complementares) 

 

1.3. CURSO DE FORMAÇÃO DO MESTRE MAÇOM - CERTIFICADO 

Destinado a quem tenha concluído os dois primeiros cursos. Valor a ser apresentado no 

segundo semestre de 2020) 

 

 - Foco maestria na condução de processos formativos gerais em Maçonaria Simbólica.  

 

 - Fase Visão Geral (2 semestres; 120h aulas + 80 horas de atividades complementares ) 

 

 - Estudos comparativos de Rituais Maçônicos 

  - Rito REAA, Rito York, Rido Moderno e Rito Schroeder. (60h aulas) 

 

II - FORMAÇÃO DO TUTOR/PROFESSOR AMF3 

 

O nosso diferencial como curso de Educação a Distância é o contato entre pessoas. Eu atendo 

todos os alunos, sei suas histórias, nomes, cidades, entre outros detalhes. Educação só ocorre 

entre pessoas e por isso mesmo tal método exige que eu inclua aquele aluno que assim desejar 

no processo de poder replicar essa experiência.  
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Pensando na necessidade de fazer de todos “sujeitos" é que temos como projeto formar tutores/ 

professores para atuarem como parceiros na plataforma EAD AMF3.  

 

 

2.1. FORMAÇÃO DE TUTOR/PROFESSOR AMF3 

 Foco em estudos técnicos 

 -  Preparar o Formador AMF3 

  - Seminários de Semiótica 

  - Seminários de Estética  

  - Seminários de Filosofia Antiga 

  - Seminários de Filosofia Helenista 

  - Seminários de Filosofia Renascentista 

  - Seminários de Filosofia Moderna (Espinosa, Kant e Hegel) 

  - Seminários de Filosofia Contemporânea  

  - Clássicos da Sociologia 

  - Clássicos da Antropologia 

  - Estudos elementares de Freud 

  - Estudos elementares de Jung 

 

2.2. Extensão ou Laboratório Prático  

 

Foco em prática de sociabilidade e prática de saberes 

 

Presencial Sítio Lutécia - Serra do Cafezal (Grande São Paulo) 

 

 - Exercícios espirituais e estudos de Filosofia e Mística 

 - Práticas de Alquimia (estudos de plantas, espargiria; estudos da 

dinâmica ecológica; botânica e implicações religiosas; criação de caprinos, 

queijo e derivados)  

  - Administração e economia cooperativa (estudo e prática; caprinocultura) 

  - Ginástica e rotina 

  - Prática do silêncio.  
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III – REQUESITOS, VALORES, INSCRIÇÃO 

 

O Curso e todas as atividade AMF3 foram planejados pensando no maçom. Os requisitos, além 

do interesse, serão de Ensino Médio completo e acesso a internet e computador/celular.  

 

O atual sistema de pagamento, para segurança, será o PagSeguro e PayPal. Como sugestão de 

parcelamento, indicamos 6 parcelas, o que encaixa com o tempo de duração do curso.  

 

No futuro teremos ainda o sistema de boleto, mediante assinatura de contrato de prestação de 

serviços educacionais. Estamos apenas em fase de adaptação de modificações do Estatuto e 

CNAES da nossa Empresa “AMF3 Prestações de Serviços Educacionais”.  

 

As inscrições ocorrem:  

1 – acesse http://amf3.com.br/produto/curso-de-aprendiz-macom/ 
 

2 – Após fazer o pagamento, no valor estipulado pela página acima, nosso contato começa.  

3 –Toda a atividade do curso se dará dentro da plataforma EAD da AMF3. 

5 – Seja bem-vindo.  

  

 

CONCLUSÕES  

1 – O Valor do curso consiste em aulas on-line todas as quartas-feiras, oferecida para todos os 

inscritos, não sendo aula particular. Em horários estabelecido por mim, Prof. Me. Cídio Lopes. 

(Quartas-feiras das 20:00 as 22:00 horas). Não teremos aulas em feriados nacionais.  

2 – Todo conteúdo gravado na Plataforma (áudio e vídeos) atinente ao Curso inscrito.  

3 – Roteiros de estudos em PDF, contendo textos discursivos e indicações de bibliografia.  

4 – É de responsabilidade do aluno providenciar as condições técnicas para ter acesso à 

Plataforma de Educação a Distância.  

5 – Uma vez iniciado o curso você tem 6 meses para terminar o acesso de todos os conteúdos 

para ter direito ao Certificado de Curso Livre. Sendo necessário alcançar as notas exigidas. 

Após o prazo será discutido cada caso, mas de antemão não estamos obrigados a lhe fornecer 

acesso à Plataforma a após os 6 meses decorrente do início da sua formalização de inscrição no 

sistema.  
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6 – A natureza jurídica dos serviços aqui prestados são de “aulas” de curso de natureza livre. 

Nomeadamente, curso de formação humanística e filosófica, como também conteúdos para o 

exercício da cidadania. Solicitamos redobrada atenção para que não haja confusão entre 

expectativas gerais sobre o tema maçonaria com o real trabalho educacional oferecido por nós.  

 

 

 


