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Saudação ao Pavilhão Nacional

Bandeira do Brasil, símbolo nacional. Manto sagrado que a todos Brasileiros recobre,
protege, inspira e convoca!
Do ocidente ao oriente do Oiapoque ao Chuí; veneremos a tua presença, pois representa
o nosso País, a nossa nação; a terra que amamos.
Tu refletes as gerações de Brasileiros que já passaram, as gerações que estão ativas e as
gerações que estão por vir. Tu refletes as guerras que já travamos, as vitórias que
conquistamos a duras penas, inclusive com sangue de Brasileiros. Tu refletes a vitória
sobre as crises que já vivenciamos, sobre as epidemias que já sofremos; sobre a insanidade
de automutilação por corrupção que já passamos e até sobre as catástrofes e pandemia
que já enfrentamos, e tudo mais, sobrepujamos!
Bandeira do Brasil, símbolo nacional: rogamos que em todos os locais que estejas, seja
dos quarteis policiais militares, que te prestam a devida continência e saem para patrulhar,
sem a certeza de que voltam, como aconteceu recentemente no oriente de Florianópolis e
no oriente de Massaranduba em SC, com policiais mortos em serviço; seja das delegacias,
fóruns, gabinetes, escritórios, consultórios, chão de fábrica, colégios, faculdades,
comércios, estradas, indústrias e nas ruas; em todos os locais e, principalmente nas Lojas
Maçônicas; Que tremule do alto do seu mastro, altiva e soberana; Forte, grandiosa e
onipotente, de modo a nos inspirar com o teu verde, amarelo, azul e branco, promovendo
dessa forma em nossos corações: esperança, coragem, energia, positividade, inteligência,
prudência, honestidade, paz, segurança, vontade, justiça, liberdade igualdade e
fraternidade, trazendo a certeza de uma Pátria com futuro próspero, respeitada, amada e
abençoada.
Bandeira do Brasil, que faça-nos sempre lembrar, de lutar e manter os direitos e garantias
individuais. Os direitos difusos e coletivos. A independência e harmonia entre os poderes
constituídos, os órgãos e instituições úteis e funcionais e a soberania e segurança do Brasil.
Bandeira do Brasil, “Com ânimo forte, se for preciso, Enfrento a morte. Afronta se lava, com
fibra de herói, De gente brava! Bandeira do Brasil, Ninguém te manchará, Teu povo varonil,
Isso não consentirá!”
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