COMUNICADO DO 37º CEU/CEERJ
ÁREA DE UNIFICAÇÃO
Adeso ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro
Rua Visconde de Sepetiba, 53 – Nova Cidade/São Gonçalo
www.ceusg.org.br
O Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo – 37º CEU/CEERJ, em sintonia com
as orientações da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
bem como da Organização Mundial da Saúde - OMS, vem ORIENTAR que as atividades
presenciais das instituições espíritas de São Gonçalo permaneçam suspensas, apesar do Decreto
Municipal nº142 de 10/06/2020<https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2020_06_10.pdf> ter
autorizado o funcionamento das atividades religiosas a partir de 17/06/2020. Embora o citado
decreto autorize a realização de reuniões presenciais seguindo protocolos de distanciamento e
higienização, ressaltamos que é exigido de todos os estabelecimentos (incluindo os de atividades
religiosas) o preenchimento de um TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, colocando toda a
responsabilidade por novas contaminações e problemas dela ocasionados, nas instituições
religiosas e seus dirigentes.
Sabemos o quanto essencial é o estudo da Doutrina Espírita, quão libertadora é a
mediunidade com Jesus e como nos consola os corações doídos a certeza de que vivemos tempos
de regeneração e renovação, previsto nos planos do Pai de Amor. Porém, não podemos
abandonar dois pontos fundamentais para o espírita:
1. Atender aos esclarecimentos da ciência (vide nota da Fiocruz), que nos mostra os
riscos de nos expor e trazer danos à coletividade;
2. Reconhecer que somos livres pensadores.
Ratificamos que as instituições espíritas de São Gonçalo são livres para decidirem quanto
ao funcionamento de suas reuniões, mas pedimos aos dirigentes que estejam atentos a sua
responsabilidade para com a saúde dos frequentadores e trabalhadores de suas instituições.
Nesse momento de pandemia, ressaltamos a importância de agirmos conforme nos
orienta o:
 Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro – CEERJ:
https://www.ceerj.org.br/portal/coronavirus
 Fundação Oswaldo Cruz (representante da Área de Saúde Pública do Governo
Federal):
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u91/relatorio_distanciame
ntosocial.pdf
Lembramos ainda que o 37º CEU/CEERJ está disponível para capacitações para uso de
salas de reunião virtual e à disposição das instituições espíritas gonçalenses, bastando o contato
através do site: www.ceusg.org.br, e-mail: comunicacao.ceusg@gmail.com ou em nossa rede
social: www.facebook.com/ceusg.
Esperamos que este grave momento passe e que logo possamos retornar às nossas
casas espíritas.
Muita Paz em nossos corações e serenidade em nossas mentes.
São Gonçalo, 20 de junho de 2020.
Josefa Silva Costa Neta
Área de Unificação do 37ºCEU/CEERJ
(Conforme art.9º da Resolução do 37ºCEU/CEERJ – 09/03/2014)

