Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo
“SERENÍSSIMA”

Respeitáveis Irmãos,
Veneráveis Mestres e Obreiros
Este momento é difícil e inédito para toda nossa sociedade,
estamos todos nos adaptando a esta situação que se
apresenta.
Hoje é o segundo dia de isolamento social e,
consequentemente, de fechamento de todo o comércio e
prestação de serviços que não são considerados essenciais,
conforme Decreto Estadual.
A GLESP necessita analisar as situações de seus Obreiros
neste período de dificuldade financeira que atravessaremos.
Não podemos nos esquecer que nossa idade média é de 59
anos e, obrigatoriamente, precisaremos estar preparados
financeiramente para assistir nossas cunhadas que
dolorosamente possam vir a ficar viúvas.
A dificuldade financeira de cada Loja será analisada, tendo
em vista que muitos Irmãos terão seus proventos
prejudicados.
Temos em nosso quadro profissionais liberais, autônomos
empresários etc, enfim, todas as categorias de trabalhadores
sofrerão redução em seus recursos. Nestas situações, nossa
Ordem dará assistência e suporte fraternal adequado a seus
membros, analisando cada caso, e suas diversas situações,
tomando atitudes que auxiliem os Irmãos.
Não tomaremos atitudes precipitadas que desestabilizem a
Ordem.
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Neste momento, o que não precisamos são de indivíduos que
queiram denegrir a imagem da GLESP e trazendo
instabilidade a nossa Irmandade.
O que traz preocupação à GLESP é possuir em seu quadro
pessoas que querem se fazer notar através de discursos
mentirosos e manipuladores, desconhecendo completamente
toda administração e direção séria que está sendo exercida.
Aproveito esta oportunidade para tranquilizar os Veneráveis
Mestres, no que se refere às eleições marcadas para maio.
Caso a pandemia do Coronavírus venha a prejudicar o
andamento do Processo Eleitoral, alteraremos a data para
que as Lojas tenham tempo suficiente de se organizar e
conduzir este processo.
Nossa
Ordem
representa,
honestidade,
humildade,
“Liberdade, Fraternidade e Igualdade” e principalmente a
lapidação de seus pares.
Que o GADU nos auxilie a passar por esta fase e,
principalmente,
que
Ele
dê
consciência
e
mais
responsabilidade no modo de agir de alguns Irmãos.

João Xavier
Grão-Mestre
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