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GLESP – CAMINHANDO JUNTO COM SEUS OBREIROS
A GLESP, que sempre caminha junto aos seus Obreiros,
neste momento não poderia ser diferente. Diante do
isolamento social, oriundo do Decreto do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de São Paulo, iniciado em
24/03/2020, em virtude da pandemia do CORONAVÍRUS –
COVID 19, esclarece que estará auxiliando todas as Lojas e
Irmãos de forma vertical, analisando cada caso em particular,
uma vez que haverá a necessidade de estudar a
particularidade e a natureza econômica de cada oficina e
seus integrantes.
Serão tomadas atitudes como: prorrogação das mensalidades,
pecúlio e aluguel dos templos.
As Lojas que necessitarem de ajuda ou esclarecimentos sobre
como proceder para que suas dificuldades sejam analisadas,
deverão
preparar
uma
prancha
ou
e-mail
(assessor1@glesp.org.br), todas as dificuldades serão
criteriosamente avaliadas.
A GLESP está solidária a este momento de grande dificuldade
pelo qual passa a nossa Nação, principalmente aos Irmãos do
Estado de São Paulo, pois sabemos que todos, de alguma
forma, terão prejuízos físicos, psicológicos ou financeiros e
não poderíamos nos furtar de socorrê-los e aliviá-los de seus
infortúnios.
Diante disso, nossa Ordem não pode se negar a prestar ajuda
aos menos favorecidos pela sorte, para tanto sugerimos às
nossas Oficinas que na medida do possível, abram frente de
trabalho para ações filantrópicas, colaborando com
Instituições e famílias necessitadas. Uma das pontas de
nossa tríade é a Fraternidade.
Nada dura para sempre, esta fase de nossa jornada, também
vai passar, e ficará a certeza de que saímos mais fortalecidos
e preparados para novas experiências.
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Em tudo há um lado positivo e negativo, esta pandemia
serviu para mostrar que necessitamos de um ombro amigo,
que somos seres criados para viver em sociedade, que o
isolamento provoca sofrimento, que é reconfortante
encontrarmos amigos e familiares e podermos abraçá-los e
fitá-los bem dentro dos olhos e dizer “sou grato ao GADU por
tê-lo em minha vida”.
Sigamos em frente Irmãos, nossa Ordem já ultrapassou
muitas outras dificuldades e ajudou a fazer a História deste
país e agora não será diferente! Somos mais fortes, quando
estamos juntos!
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, nesses tempos de
desafios, deverão nortear nossa Ordem e conduta.
Que o GADU nos ampare e proteja, iluminando as mentes
dos cientistas que estão trabalhando para encontrar a cura
desta enfermidade.

João José Xavier
Grão-Mestre
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