
 

 
 

Meus Irmãos do Grande Oriente de São Paulo  

Eles tentam: 

Desde a tentativa de intervenção em São Paulo, rechaçada com nossa Assembleia Geral, 

desde o bloqueio ilegal de nossas contas condenada pela justiça , desde a cooptação dos 

nossos funcionários, da divulgação de informações usando e-mail do GOSP, tudo com o 

objetivo de causar o caos e desinformar nossas Lojas e trazer a insegurança aos Obreiros 

do Grande Oriente de São Paulo. 

Agora soltam uma nota para confundir mais ainda, causar mais intrigas e confusão entre 

os nossos Irmãos. 

Após a desfederalização todas as 807 Lojas de São Paulo estão única e exclusivamente 

ligadas ao Grande Oriente de São Paulo conforme nossa constituição: 

_Art. 3.o São membros da instituição todas as Lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente de 

São Paulo. 

Parágrafo único. Nenhuma Loja que compõe o Grande Oriente de São Paulo nem os 

maçons que a integram, responderá, individual ou solidariamente, por nenhuma obrigação 

assumida pela instituição ou por entidades a ela vinculadas, a qualquer titulo. 

As CARTAS CONSTITUTIVAS das nossas Lojas foram todas emitidas pelo Grande 

Oriente de São Paulo e serão referendadas na próxima sessão da Poderosa Assembleia 

Legislativa. 

A Carta Constitutiva que hoje possuem, é um registro histórico da vida da Loja e deve ser 

guardada com muito carinho porém, não possui mais nenhum valor documental pois  a 

legalidade da Loja está hoje ligada a Carta Constitutiva emitida pelo GOSP. 

 



 

 
 

Como já dissemos todas as Lojas e Obreiros fazem parte do Grande Oriente de São 

Paulo, permanecem no GOSP, até que, as que assim não desejarem, infelizmente 

preparem seu processo de saída; 

O resto meus Irmãos, é tentar menosprezar a inteligência de nossos Obreiros e buscar 

desesperadamente criar atritos e fazer prosperar insegurança  

Nós do Grande Oriente de São Paulo, juntos com a maioria maciça de nossas Lojas 

estamos prontos, firmes e organizados, bem como amparados por uma legião do bem de 

Coordenadores, Secretários, Funcionários, Veneráveis, Irmãos voluntários que estão 

prontos para fazer o melhor para o GOSP, para nossas Lojas, Obreiros e para a 

Maçonaria Paulista. 

#somostodosgosp 
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