
PROTOCOLO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E VIRTUAIS DA 
COMUNIDADE ESPÍRITA ESPERANÇA DURANTE A PRESENÇA DE 

SURTO DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (COVID19, INFLUENZA, 
GRIPES, RESFRIADOS E OUTRAS VIROSE) - 2022 

 

I- ORIENTAÇÕES GERAIS 

1- Imprescindível priorizar a Saúde e a Segurança de membros e frequentadores da CEE; 
2- É necessário seguir este protocolo para o retorno gradativo das atividades, possibilitando 

a readequação dos responsáveis e voluntários nas novas rotinas; 
3- É necessário considerar que a deliberação da retomada das atividades (virtual ou 

presencial) deve levar em conta a disponibilidade e a concordância dos voluntários, que 
devem ter plena liberdade para aderir ou não ao trabalho. 

 

II- RECOMENDAÇÕES GERAIS 

1- MANTER O AMBIENTE SEMPRE HIGIENIZADO E DESINFETADO (superfícies, mesas, 
objetos, telefones, teclado);  

2- Incentivar os frequentadores, trabalhadores e voluntários que APLIQUEM ÁLCOOL GEL 
NAS MÃOS REGULARMENTE;  

3- Colocar e manter abastecidos recipientes de higienização das mãos (álcool a 70% liquido 
e gel);  

4- É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS FACIAS COBRINDO BOCA E NARIZ, NAS 
DEPENDÊNCIAS DA CEE; 

5- NÃO DEVE HAVER ABRAÇOS, BEIJOS E APERTO DE MÃOS.   Neste momento precisamos 
modificar nossos hábitos. O carinho e o calor humano característico de nosso povo, 
poderão ser mantidos, mas adotando o cumprimento à distância;  

6- As cadeiras terão espaçamento mínimo de 1m entre elas; 
7- Portas e janelas deverão estar bem abertas para uma adequada ventilação dos espaços; 
8- Se possível, entrada e saída dos locais de reunião deverão ser efetuadas por várias portas 

(quando disponíveis); 
9- Evitar o consumo de alimentos na CEE, principalmente para não precisar retirar a 

máscara;  
10- Os trabalhadores e frequentadores devem ser orientados a levar sua própria água para 

beber;  
11- Os companheiros que fazem parte dos grupos de risco como: idosos (acima de 

60anos), grávidas, portadores de hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, 
doença pulmonar crônica, além de outras doenças cardiológicas ou pulmonares, ou ainda 
doenças que possuam caráter inflamatório, como lúpus, artrite reumatoide, entre outras 
doenças reumatológicas, recomenda-se que não participem de quaisquer atividades 
presenciais; 

12- Todos os frequentadores e voluntários, que estiverem presentes, deverão usar 
máscaras faciais de duplo tecido ou dupla camada de TNT, com higienização das mãos 
com álcool em gel a 70%; 



13- Qualquer um que apresente febre ou tosse (mesmo que pouca) não deverá 
comparecer nas atividades presenciais da CEE, e será sugerido que ele participe das 
modalidades online. 

 

III- RECEPÇÃO/ LIVRARIA  

1. Os recepcionistas devem ficar afastados e usar máscara dupla de tecido e/ou plástica 
(face shield); 

2. Evitar aglomeração de pessoas no ambiente da recepção;  
3. Manter um tarefeiro na porta da Instituição controlando a entrada das pessoas e 

borrifando álcool à 70%; 
4. Não permitir o acesso de pessoas sem máscaras, utilizando-se de serenidade e 

paciência para com os irmãos mais renitentes; 
5. Higienizar o ambiente da recepção com os produtos indicados, principalmente 

balcões, maçanetas, corrimões e demais objetos com grande contato dos 
frequentadores; 

6. Retirar do alcance do público panfletos, mensagens impressas, jornais, informativos 
que são manipulados por várias pessoas. 

 
 

IV- TERAPIA FLUÍDICA (PASSES)  

1. Esclarecer o público sobre o que é o passe, sua finalidade e qual a contribuição do 
frequentador para apresentar-se receptivo perante a assistência dos Benfeitores 
Espirituais; 

2. A administração do passe individual deve ser feita pela parte posterior do assento 
(atrás do atendido); 

3. Todos os aplicadores devem usar duas máscaras (dupla de tecido e plástica); 
4. Sempre que seja possível, deve haver o revezamento dos aplicadores; 
5. Na ausência de aplicadores pode-se adotar a prática do passe coletivo, que consiste 

na oração e comunhão de pensamentos, cabendo aos médiuns aplicadores de passe, 
manter o distanciamento de 1,5m entre eles, vibrar amorosamente pelos presentes, 
tendo a convicção de que os Benfeitores Espirituais saberão aplicar e direcionar de 
forma eficaz os fluidos benéficos e salutares;  

6. Caso se escolha o passe coletivo, o dirigente da reunião doutrinária deve fazer 
esclarecimentos prévios ao público, antes da atividade, explicando como se dará a 
aplicação do passe coletivo;  

7. A água fluidificada (em garrafas fechadas, identificadas, trazidas pelo frequentador) 
será magnetizada em local apropriado, a ser informado. 

 

 

 

 



V- EXPOSIÇÕES DOUTRINÁRIAS  

1. Na retomada das atividades presenciais, a CEE buscará manter a transmissão das 
palestras no formato on-line, como forma de reforçar a difusão da Doutrina Espírita e 
de atender as pessoas que integram os grupos de risco; 

2. Será observado as regras de limitação de público em relação as dimensões do espaço 
físico; 

3. Evitar aglomeração na área elevada. O diretor da reunião pública ficará sentado de 
um lado e o palestrante, do outro lado, junto ao púlpito; 

4. Deve-se realizar a higienização dos objetos, púlpitos, imediatamente após sua 
utilização; 

5. Deve-se evitar compartilhar objetos (microfones, livros, canetas) na tribuna; 
6. Deve-se respeitar a lotação (60 pessoas) e evitar a aglomeração, bem como a 

frustração dos que não puderem acessar os espaços de reunião, por excesso de 
público; 

7. A água fluidificada (em garrafas fechadas, identificadas, trazidas pelo frequentador) 
será magnetizada em uma mesa próxima a entrada do Salão Leopoldo Machado, 

8. Os passes devem ser aplicados no salão Leopoldo Machado, seguindo o protocolo de 
retorno da terapia fluídica (IV). 

 
 

VI - ATIVIDADES MEDIÚNICAS  

1. Preferencialmente participarão desta atividade, médiuns e dialogadores, que já 
tenham anticorpos para a Covid-19 ou tenham sido vacinados; 

2. Deverá acontecer no Salão Leopoldo Machado mantendo-se o distanciamento de 1m 
entre as cadeiras; 

3. Deve-se manter as janelas bem abertas para uma adequada ventilação do espaço; 
4. Todos os integrantes devem usar máscaras de tecido e/ou TNT duplas e tomar os 

demais cuidados, como uso do álcool gel 70% nas mãos, não abraçar nem beijar uns 
aos outros;  

5. No diálogo com os Espíritos, cabe ao dialogador agir de maneira cuidadosa, mantendo 
um certo distanciamento em relação aos médiuns, usando além da máscara de tecido 
dupla e acontecer na parte posterior do médium, para prevenir o risco de contágio; 

6. Os passes devem acontecer por aplicadores usando além da máscara de tecido dupla 
e acontecer na parte posterior do médium, para prevenir o risco de contágio; 

7. A psicografia poderá ser realizada mediante apoio individual (ou prancheta pessoal) 
utilizando papéis, lápis e canetas de uso pessoal; 

8. Os médiuns que estejam impossibilitados de comparecer na CEE podem realizar 
irradiações e vibrações, no mesmo momento em que os demais integrantes do grupo 
mediúnico estão reunidos presencialmente, na certeza de que os bons Espíritos 
prosseguem auxiliando os medianeiros em circunstâncias especiais como essas.  

 

 

 
 



VII - ATENDIMENTO FRATERNO  

1. Recomenda-se que, durante o período de isolamento social, este atendimento seja 
ofertado preferencialmente no formato virtual, disponibilizando ao público o telefone 
celular com WhatsApp para contato e agendamento. Pouco a pouco estes 
atendimentos voltarão ao caráter presencial, com todos os cuidados com a higiene 
pessoal; 

2. Deve ser definido uma escala de atendentes, para evitar a sobrecarga de poucos 
tarefeiros; 

3. Os atendimentos virtuais podem ser realizados através de ligações telefônicas ou 
plataformas de reunião virtual, abstendo-se de gravações dos diálogos ou textos e 
evitando a identificação dos atendidos e dos atendentes. Ter o máximo de cuidado 
quanto ao sigilo das conversas.  

4.  Os atendentes virtuais devem seguir as mesmas recomendações e orientações dos 
atendimentos presenciais, serem capacitados e experientes nesta atividade.  

5. Importante destacar que todos os tarefeiros necessitam atender as recomendações e 
orientações da atividade, em especial, a preparação prévia para a atividade, através 
de leitura do evangelho e prece. 

 

 

VIII- GRUPOS DE ESTUDOS DO ESPIRITISMO, EVANGELIZAÇÃO INFANTIL E EVANGELIZAÇÃO 
DE JOVENS  

1. Promover a adequação das metodologias, para a realização de estudos presenciais 
e virtuais, mantendo os mesmos programas estabelecidos;  

2. Buscar ajuda nos grupos espíritas que já estão utilizando as ferramentas digitais e 
que possuem conhecimento e competência para auxiliar;  

3. No caso de estudos virtuais: estabelecer uma comunicação eficiente sobre o 
funcionamento de um grupo de estudos on-line; todos devem conversar e 
reconhecer as responsabilidades individuais e coletivas para um estudo neste 
formato; observar a iluminação, os barulhos externos, e o que irá aparecer por trás 
da câmera e tantos outros pequenos cuidados que contribuirão para um bom 
aproveitamento dos estudos; 

4. No caso de estudos presenciais: Preferencialmente participarão desta atividade 
participantes que já tenham anticorpos para a Covid-19 ou tenham sido vacinados; 
estes deverão acontecer em salas adequadas mantendo-se o distanciamento de 
1m entre as cadeiras e as janelas bem abertas para uma adequada ventilação do 
espaço; todos os integrantes devem usar máscaras de tecido e/ou TNT duplas e 
tomar os demais cuidados, como uso do álcool gel 70% nas mãos e não abraçar 
nem beijar uns aos outros;  

5. Primar sempre pelo diálogo fraterno, valorizando o saber ouvir, o ponderar e o 
valorizar o outro; 

6. Buscar a participação ativa de todos; 
7. Dividir tarefas, valorizando as potencialidades individuais e coletivas, é um 

importante veículo para que o estudo seja proveitoso e prazeroso para todos;  
8. Lembrar também da importância de primar pela pontualidade. 

 
 


