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EDIÇÃO 8 –  OUTUBRO DE 2020

No próximo dia 1 de novembro o Ceuf 
reabrirá suas portas ao público.

As atividades presenciais retornarão aos 
poucos. Iniciaremos pela assistência A2 que 
acontece às quartas feiras, às 20 h, e aos 
domingos, às 9h30.

Durante o mês de outubro, o trabalho será 
interno, para a harmonização dos colaboradores 
e adequação das atividades.

Para nossa volta serão adotados os 
procedimentos do protocolo de segurança 
sanitária recomendados pelas autoridades 
governamentais e OMS.

Assim, o número de colaboradores da 
assistência A2 será reduzido, com 
escalonamento de dias a fim de que todos que 
desejarem possam participar das atividades.

Não haverá preparação na  câmera de 
passes. Todas as atividades acontecerão no 
salão, cujas cadeiras estarão dispostas 
obedecendo ao distanciamento recomendado 
pelas autoridades sanitárias e com o número 
máximo de 40 pessoas.

Na entrada, para a higienização dos 
sapatos, serão colocados um tapete sanitizante 
e um tapete secador.

Todos os participantes (colaboradores e 
assistidos) terão a temperatura aferida por 
termômetro digital infravermelho. Não será 
permitida a entrada em caso de estado febril. 

Será obrigatório o uso de máscara facial 
(que deverá ser trazida de casa) assim como a 
higienização das mãos com álcool gel 70% 
(disponível na entrada e demais dependências).

Para evitar aglomeração, os presentes serão 
orientados a deixar o recinto seguindo a ordem: 
as primeiras pessoas a sair devem ser as que 
estão acomodadas mais próximas da porta de 
saída e as últimas, as mais distantes.

As janelas e as portas permanecerão 
abertas durante as reuniões.

Nossas instalações, cadeiras e mesas serão 
limpas e  higienizadas antes de cada reunião.

Baseados no retorno gradual dos assistidos, 
avaliaremos o retorno das
demais atividades. ●

Natal 2020

Este ano não entregaremos as  sacolas de Natal 
para as crianças  beneficiadas por nosso 

serviço  social realizado  pela União Assistencial
Espírita  André Luiz.  Por conta da pandemia, 400 famílias 

estão recebendo a cesta básica. Para conseguir atender esse 
número e também entregar em dezembro uma cesta básica 

com itens natalinos e maior quantidade de alimento, 
contamos com colaboração (até 8/12) de todos através de 

depósito bancário na conta do Ceuf. O comprovante deverá 
ser enviado ao Ulisses (WhatsApp 99737.4837) com a 

mensagem: DOAÇÃO PARA A CESTA DE NATAL. O doador receberá o 
recibo referente a sua contribuição.



Queridos colaboradores,
Mesmo com o retorno parcial de nossas atividades presenciais, continuaremos sem a 
renda do bazar permanente e das delícias, portanto solicitamos a todos que puderem, 
associados ou não, que atualizem suas contribuições  por depósito bancário a fim de 
que possamos continuar arcando com as despesas de nossa casa. 
Enviar os comprovantes para o Ulisses (99737.4837) emitir o recibo. 
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2020: ano de desafios e mudanças. A 
suspensão das atividades presenciais dos 
núcleos religiosos  estimulou as casas espíritas a 
entrar na era digital. Foi assim que muitos 
centros iniciaram palestras, cursos e até passes 
virtuais. Essa tendência veio para ficar. Muitas 
pessoas têm dificuldade em sair de suas casas, 
quer por estarem doentes, cuidarem de 
doentes, problemas de horário ou por outros 
motivos, e acabam não participando das 
reuniões dos locais que se afinizam.  Para elas, a 
oportunidade de fazer parte de um estudo 
doutrinário ou uma preleção evangélica sem 
sair de casa é um grande alento e uma maneira 
de se sentir acolhida.

CEUF NA ERA DIGITAL

“Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a
 Doutrina Espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec,

 ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude,
 na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie 

permanente de caridade – a caridade da sua própria divulgação.” 

(Estude e Viva, cap. 40, pelos espíritos Emmanuel/André Luiz, médiuns: Chico Xavier/Waldo Vieira)

Aqui no Ceuf, iniciamos, ainda 
timidamente, nossas atividades on-line: este 
mês, inauguramos o Encontro com o Evangelho, 
uma oportunidade de ouvirmos as mensagens 
consoladoras da boa nova e interagir com 
perguntas.  

As reuniões são feitas pela plataforma 
Zoom e os participantes podem ficar com as 
câmeras ligadas.   A sala é aberta 15 minutos 
antes do início da preleção; nesse tempinho, é 
possível interagir com os companheiros, rever 
amigos e assim se sentir como se estivesse 
presente no próprio Ceuf.

Qualquer pessoa pode participar. Para isso 
basta se inscrever no link disponível em nossas 
redes sociais. ●

Joanna de Ângelis (médium Divaldo Pereira Franco). 
Nascente de bênçãos. Trecho do cap. Alegria de viver

MENSAGEM do Mês

“Estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres 
que o mundo seja menos triste e mais rico de 

esperança. Por menor que seja, faze da tua 
contribuição um hino de alegria e de respeito 

pela Vida.”


