SESSÃO MAGNA PÚBLICA DO 53º ENCONTRO DO DIA DO MAÇOM
Balneário Camboriú, 20 de agosto de 2022.

Venerável Mestre
Senhoras, senhores, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, meus Irmãos.
Somos parte dos maçons que se espalham pela face da terra e estamos
aqui, em Balneário Camboriú, iniciando, de forma solene, esta Sessão
Magna em comemoração ao Dia do Maçom, junto ao Quinquagésimo
Terceiro Encontro do Dia do Maçom de Santa Catarina, em que temos, por
finalidade, estimular um processo de superação em relação aos dias
difíceis pelos quais passamos nos dois últimos anos, congregando nossos
Irmãos e familiares, para que realimentem, em cada um, os sublimes
princípios e ideais da nossa Ordem.
1º Vigilante
Os Maçons realizam seus encontros na maior discrição possível. Hoje,
excepcionalmente, há entre nós um número expressivo de pessoas que
não são maçons, mas por serem pessoas de bem e comungarem do
mesmo desejo e ideal de uma humanidade mais feliz, foram convidados a
se juntar a nós, para unir forças no sentido de sublimar essas aspirações.
2º Vigilante
Sejam todos bem-vindos! Recebam nosso carinho e nossa amizade. Que
vossas energias positivas e vosso entusiasmo se somem aos nossos, e
que, de mãos dadas, possamos ser mais fortes para vencer nossas
batalhas.
Orador
A Maçonaria é uma instituição Universal, sem preconceitos de raça e de
cor, não inquire crenças ou princípios filosóficos e religiosos. No entanto,
exige de cada um, a aceitação de um Princípio Criador Absoluto, o qual
define como "GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO". Não somos
materialistas. Na ânsia do encontro da Verdade, que é nossa preocupação
constante, vemos no Alto, as preponderantes cogitações do espírito.
Precisamente, por assim ser, é que todos os nossos trabalhos são sempre
precedidos de uma invocação solene ao Supremo Senhor dos Mundos.
Secretário
Nossa instituição, senhoras e senhores, congrega homens livres, cuja
finalidade é difundir suas virtudes por todo o Universo, por intermédio de
meios possíveis, mas principalmente pelo comportamento e pelo exemplo,
para que com isso a humanidade possa ser mais feliz e harmoniosa. Tem
por conteúdo programático tudo o que se inspira no tradicional triângulo

formado pelos valores da LIBERDADE, da IGUALDADE e da
FRATERNIDADE.
Venerável Mestre
A Maçonaria, apesar de não ser uma religião, não inicia seus trabalhos
sem invocar o auxílio do GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO. Em
todas as reuniões, os Maçons mantêm aberto um livro sagrado que seja
aceito pelos seus membros locais. Nesta reunião optamos pela Bíblia,
Livro Sagrado dos Cristãos, que, muito provavelmente, representam a
maioria nesta solenidade.

