SESSÃO MAGNA PÚBLICA
COMEMORATIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA 2022

ABERTURA DO LIVRO DA LEI E INVOCAÇÃO
Venerável Mestre
Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas e convidados: a
Maçonaria, adogmática e assectária, sem preconceitos de raça e de
cor, não inquire as crenças ou princípios filosóficos e religiosos de seus
componentes. Exige de cada um deles, isto sim, a aceitação de um
Princípio Criador Absoluto, que o definimos como Grande Arquiteto
do Universo.
1º Vigilante
Não somos, pois, materialistas. Na ânsia de encontro com a 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.
2º Vigilante
Nossa Instituição tem por conteúdo programático tudo o que se
inspira no tradicional triângulo formado pelos valores da Liberdade,
Igualdade e Fraternidade. Sentimos, sempre, nessa trindade

magnífica, uma proclamação indiscutível da luta constante pelo
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade.
1º Vigilante
No desenvolvimento de nosso programa educativo, além da
investigação da verdade, nós, maçons, labutamos pelo enaltecimento
do mérito da virtude e da inteligência e pelo aplauso e
reconhecimento a todos os que prestam serviços à pátria e à
humanidade. Em nossos postulados, destaca-se a proclamação de que
os homens são livres e iguais em direitos e obrigações, condenando-se
os privilégios e as regalias.
2º Vigilante
Reconhecemos o trabalho como um dever social, sempre nobre, seja
ele manual ou intelectual, e que o homem, criado para ser bom e feliz,
deve respeitar os direitos e deveres de cada um, para maior dignidade
das relações humanas.
1º Vigilante
Assim, abrimos as portas de nossos Templos com o desejo sincero de
fazer sair deles, na comunhão estabelecida, o estímulo à meditação
sobre o encontro lógico de uma ideia de paz que conforte a mente, o
coração e o espírito.
Venerável Mestre
A Maçonaria, embora não seja uma religião, presta culto ao Supremo
Criador do Universo e não iniciamos nossos trabalhos sem invocarmos
o Seu auxílio.
Em todas as reuniões mantemos aberto um livro, que denominamos
“L\ da L\” e que seja aceito pelos seus membros locais. Hoje,
permitimo-nos que seja colocada a Bíblia, Livro Sagrado dos Cristãos,
que, acreditamos, representa o credo da maioria dos presentes a esta
cerimônia.
Pedimos, pois, a todos, que nos acompanhem no pensamento que
elevamos até Ele. Por favor, ponham-se de pé.

