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Aracaju, 24 de janeiro de 2022. 

Ao Movimento Espírita 

Estimado(a) Dirigente 

 

Nos últimos dois anos nos deparamos com uma situação muito difícil 
quando tivemos que interromper as nossas atividades e adaptarmo-nos à 
modalidade virtual de modo a continuarmos desempenhando estas atividades. 

Considerando: 

O surto gripal com números ascendentes por conta do vírus INFLUENZA, 
na sua variante H3N2, que tem um alto fator de contágio; 

O retorno do ritmo acelerado do aumento do número de casos da Covid-19 
e ainda não termos atingido a imunidade coletiva, visto que o percentual de pessoas 
completamente imunizadas em nosso Estado é de 74,78% (em 21/01/2022); 

A Federação Espirita do Estado de Sergipe – FEES, orienta que sejam 
observados alguns aspectos no tocante à manutenção ou não das atividades 
presenciais são eles: 

Se as instalações físicas da Instituição têm a capacidade e a possibilidade 
de atender as normas sanitárias exigidas pelos decretos dos governos; 

Observar e monitorar de forma efetiva a participação do público para que 
se possa manter o distanciamento social nas dependências da Instituição; 

Conscientizar os frequentadores da necessidade de continuarmos com os 
cuidados com higienização das mãos, e para isso disponibilizar álcool 70%, além 
do uso das máscaras; 

Orientar aos ainda não vacinados que procurem os postos de vacinação 
para a completa imunização através das doses recomendadas e de forma muito 
FRATERNAL e CUIDADOSA fazer ver a estas pessoas que se trata de uma 
questão de amor ao próximo colaborar com a interrupção da circulação dos vírus 
se vacinando. Lembrando do respeito do Insigne Codificador da Doutrina Espírita 
pela ciência quando afirma: “Se a Ciência provar que o Espiritismo está em erro em 
algum ponto, ele se modificará nesse ponto.” e por isso não devemos acreditar nem 
tão pouco espalhar notícias falsas sobre a segurança das vacinas. 

Recomenda-se ainda que as atividades como reuniões mediúnicas, 
estudos, evangelização infanto-juvenil continuem na forma virtual e que os passes 
sejam aplicados exclusivamente na forma COLETIVA. 
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Por fim a FEES não está determinando a suspensão ou continuidade das 
atividades presenciais e sim solicitando que cada Instituição faça uma avaliação 
criteriosa e rigorosa de sua capacidade de garantir aos seus usuários a segurança 
sanitária exigida para o momento.  

Certos da compreensão dos Amoráveis Companheiros de ideal desejamos 
que todos nós tenhamos a sapiência necessária ao enfretamento dos desafios que 
se nos apresentam neste momento. Procuremos manter viva a nossa fé. 

Fraternalmente, 

 

Júlio César Freitas Góes 

 

    

  

 

 

 

 


