Entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual no
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira

COMUNICADO No 3
São Paulo, 26 de março de 2020.
É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem
física, intelectual, ou moral e, por conseguinte, no estado social das nações nas quais elas ocorrem. É que têm por fim operar uma
transformação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo.
A Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo, capítulo XI, item 34, 4ª edição francesa.

De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
Covid-19, a partir do aparecimento do 100º caso positivo em território brasileiro, entramos na fase de
mitigação do nível de Emergência de Saúde Pública de Importância nacional (ESPIN). Nesta fase
“as ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e
óbitos. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas
individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem ser
adotadas para evitar óbitos e o agravamento dos casos.”
No dia de ontem, 25 de março, foi publicado o decreto no 10.292, atualizando o decreto no 10.282,
publicado em 20 de março pelo Presidente da República, estabelecendo regras “sobre o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais”, incluindo nelas:
“atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde”.
Tendo conhecimento das determinações do Ministério da Saúde, mostradas acima, reforçamos
a continuidade da suspensão de atividades presenciais nas casas espíritas. Busca-se, com isso,
evitar a aglomeração e o contato físico entre pessoas, principalmente considerando a maioria
dos trabalhadores espíritas no grupo de risco para esta pandemia.
Continuemos, ainda, com as novas práticas que as tecnologias virtuais nos permitem utilizar,
realizando o Evangelho no Lar, com preces e participando de cursos à distância, mantendo-nos
serenos, com fé e confiança neste momento em que vivemos.
Que em nossas ações e pensamentos, pensemos Kardec e vivamos Jesus !
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