
A N O  X V I  –  J A N / F E V  2 0 2 2  –  N º  9 3

NOVAS TURMAS ESTUDAM
a Doutrina Espírita
04



E X P E D I E N T E

Esta é uma publicação da  
Comunidade Espírita Esperança

Rua Alvim Soares Bermudes, 197,  
Morada de Camburi, Vitória/ES.  
CEP: 29062-515 • Tel.: 3327-2601

PRESIDENTE 
Cristina Batistuta Novaes 

VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
Carlos Henrique Stabauer

VICE-PRESIDENTE DE DIFUSÃO DA 

DOUTRINA E PROMOÇÃO SOCIAL 
Maria Angélica Cypriano Costa

VICE-PRESIDENTE DE EDUCAÇÃO 

ESPÍRITA 
Rita de Cássia Escalfoni

VICE-PRESIDENTE DE 

ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA  
Eliane Vicenzi 

REVISTA SEMENTE 
DE ESPERANÇA

EDITORA E JORNALISTA RESPONSÁVEL  

Diretora de Comunicação 
Susana Loureiro  
(registro profissional 
549- MTB-ES)

EDITOR FUNDADOR 
Carlos Feitosa (in memoriam)

CONSELHO EDITORIAL  
Cristina Batistuta Novaes,  
Carlos Henrique Stabauer,  
Eliane Vicenzi, 
Maria Angélica Cypriano Costa,  
Rita de Cássia Escalfoni,  
Paulo Batistuta,  
Susana Loureiro

SUGESTÕES DE PAUTA

decom.ceevitoria@gmail.com

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO  
Link Editoração

Siga-nos nas redes sociais

 ceeoficial 

 ceevitoria 

CEEVitóriaOficial 

27 99964.4541

www.ceevitoria.org

EDITORIAL

03

EDUCAÇÃO INFANTIL  
E FAMÍLIA

09

ACONTECEU

11

PROTOCOLO CEE

14

INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO

10

CONTOS DESTA 
E DOUTRA VIDA

12

VOCEEJOVEM

07

ACONTECE NA 
EDUCAÇÃO 

04
C huvas, desabamentos, 

famílias desabrigadas 
ou desalojadas têm sido 

uma constante nesses últimos 
meses e exigem de nós, espíri-
tas, maior atenção e ação no 
bem. Nossa Comunidade Es-
pírita Esperança enviou doa-
ções a fim de repassar a cen-
tenas de famílias. Cestas bási-
cas, roupas, calçados, coberto-
res, água, alimentos não perecí-
veis, muito mais do que já doá-
vamos às nossas casas assisti-
das. Recentemente, o Depar-
tamento de Promoção Social 
arrecadou muitos donativos 
para os desabrigados em fun-
ção das chuvas na Bahia. Ago-
ra, todos assistimos perplexos 
os deslizamentos de barreiras 
nos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e no nosso Es-
pírito Santo. É muito sofrimen-
to por toda a parte. 

Por isso, meus irmãos, pedi-
mos a oração de todos. Temos 
nosso serviço de Atendimento 
Fraterno agendando de forma 
on-line e presencial, para dar 
apoio às pessoas necessitadas 
e temos também a nossa Casa 
aberta de 14h às 18 horas para 
receber donativos.
Em meio a essas dificulda-

des, entendemos que nossa 
Comunidade é um posto de 
emergência, um hospital espi-
ritual para tratar feridas, ouvir 
as pessoas necessitadas e pre-
gar o Evangelho de Jesus.
Precisamos também de vo-

luntários porque o trabalho 
não cessa. E trabalhar na Sea-
ra de Jesus é luz para os nos-
sos caminhos. Portanto, nossa 
Casa está aberta para o estudo, 
o trabalho e a prece sem ces-
sar. “Voluntários são as mãos 
de Jesus a serviço do Progresso 

da Humanidade”, nos ensina 
Divaldo Franco. 
Nesta edição, você vai ler 

sobre as ações da nossa CEE, 
que se prepara para comple-
tar 40 anos de atividade. Nos-
so coração transborda de amor 
e gratidão. Boa leitura!

A Diretoria 

Trabalhemos na seara de Jesus

Cristina Batistuta  
presidente da CEE
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GRUPOS RETORNAM
aos estudos

“Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro 
ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo."

Allan Kardec • O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

O ano começa com novi-dades na área de edu-
cação de adultos. Foi 

aprovada pela diretoria executi-
va, uma reestruturação do ESDE 
e do ESMED, que já está valen-
do para as turmas que tiveram 
início em fevereiro.
Nessa nova proposta o ESDE 

terá 3 semestres de duração, e 
não mais 4 semestres.  Os con-
teúdos foram revisados e ade-
quados para que o estudante 
termine este estudo com os prin-
cípios espíritas consolidados e a 
base doutrinária necessária para 

dar continuidade a sua formação 
em estudos mais aprofundados.
Já o ESMED receberá a contri-

buição dos conteúdos trazidos 
por renomados autores espíri-
tas - como André Luiz, Manoel 
Philomeno de Miranda, Lamar-
tine Palhano Jr. e outros - para, 
junto das obras básicas, apre-
sentar aos estudantes os temas 
relacionados à mediunidade.
Os monitores de ambos os 

cursos trabalharam para de-
senvolvimento de materiais e 
aprimoramento de metodolo-
gias de ensino com o objetivo 

de proporcionar encontros di-
nâmicos e atrativos.
Reforçamos que o aprendi-

zado depende de cada um e é 
a dedicação, a leitura prévia re-
fletida e a participação nas dis-
cussões que promoverão o cres-
cimento individual e do grupo.

NOSSOS ESTUDOS 
A CEE oferece algumas opções 
para aqueles que, apesar dos 
afazeres do dia, gostam de es-
tudar e aprofundar um pouco 
mais nos ensinamentos da dou-
trina dos espíritos:

Toda equipe de educação da CEE entende a importância do primeiro 
ensinamento e com o coração em festa receberam os estudantes que já 
estão cursando e também os que estão ingressando em novas turmas. 

Estudo de 
adultos é 
reestruturado
Autores espíritas renomados, 
como André Luiz, Manoel Phi-
lomeno de Miranda, Lamartine 
Palhano Jr., Herculano Pires, 
Zalmino Zimmermann e outros 
serão estudados com as Obras 
Básicas os temas relacionados 
à mediunidade.

CURSO OBS

ESDE 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Para ter informação a respeito dos dias e 
horários de estudo, inscrição e outras dúvidas, 
os interessados devem enviar e-mail para 
deea.cee2020@gmail.com • juliana rocha

ESMED 
Estudo da Mediunidade

EAJA 
Estudo Aprofundado em Joanna de Angelis

EESE 
Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo
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Evangelização 
infantil movimenta 
o sábado

A Evangeliza Infantil tem o objetivo de semear os 
ensinos de Jesus à luz da Doutrina Espírita de for-
ma lúdica nos corações das crianças, espíritos en-
carnados que recomeçam uma nova existência.
“Encarnando com o objetivo de se aperfei-

çoar, o espírito, durante esse período, é mais 
acessível às impressões que recebe e que po-
dem auxiliar o seu adiantamento, para o qual 
devem contribuir os que estão encarregados de 

educá-lo.” - Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 
pergunta 383.
Por essa razão, a infância é um campo fértil 

para a aquisição dos valores que possibilita-
rão a evolução desse espírito. Daí a importân-
cia da Evangelização Espírita na preparação do 
ser humano para enfrentar todos os momen-
tos e adversidades da vida com base nos pos-
tulados do Evangelho.
A infância é o período em que melhor se apren-

de, enquanto na adolescência se apreende.
Durante as aulas, as crianças são estimuladas 

a refletir sobre contextos e temas do nosso coti-
diano, tais como: amor ao próximo, perdão, ami-
zade, respeito à natureza, reencarnação, mundo 
espiritual, emoções.
O evangelizando é um Espírito encarnado 

que traz, também, suas conquistas morais e in-
telectuais, por isso, a troca de experiências en-
tre evangelizando e evangelizador é, também, 
um contínuo aprendizado.

MATRÍCULAS DA 
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL

A evangelização espírita infantil ocorre todos os 
sábados, de 9h as 10:45h, concomitantemente 
à Evangelização da Família.
As matrículas são feitas no início do ano e os 

interessados devem fazer contato através dos te-
lefones 27 99990.4773 • Louise ou 99660.5065 
• Wanderlei. 
Nossas aulas iniciaram no dia 05 de fevereiro. 

Venha fazer parte desta grande família!

JUVENTUDE:
alegria, energia 
e protagonismo
Quem já teve a oportunidade de estar na 

CEE, em um momento de ensaio de mú-
sica ou teatro da turma da juventude, e 

sentiu aquela energia diferente e gostosa?  
Ou chegou e participou do momento do aco-

lhimento musical da juventude? 
Gente, é uma energia indescritível, contagian-

te. É uma energia que dá vontade de cantar jun-
to, de pular junto, de se emocionar junto.  É uma 
alegria e emoção misturados.  E é essa energia 
que move a nossa juventude!
Conforme nos aponta Emmanuel:
“A juventude pode ser comparada a esperan-

çosa saída de um barco para viagem importan-
te. A infância foi a preparação, a velhice será a 
chegada ao porto. Todas as fases requisitam as 
lições dos marinheiros experientes, aprendendo-
-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito 

desejável. ” - Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier. Caminho, Verdade e Vida, FEB.
Juventude é sinônimo de sentimento. Sen-

timento puro e em altas doses! É coragem! É 
alegria! É amor!
Para o ano de 2022 temos mais uma opor-

tunidade de escrever uma nova história.  Cada 
um escreve da sua maneira. Erros? Acertos? 
Tudo faz parte do aprendizado, e juntos, po-
deremos escrever a melhor história para a ju-
ventude da CEE. Vamos?
Venha se juntar aos jovens da Comunidade 

Espirita Esperança e nos ajude a escrever essa 
história. Este ano estudaremos muitos temas su-
geridos pelos jovens, em 2021. Temas livres de 
interesse do grupo, teremos mais rodas de con-
versa, incentivo ao protagonismo juvenil na casa 
espírita, e muito mais!
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MENSAGEM DO ESPÍRITO 
LEOPOLDO MACHADO AOS JOVENS
Caríssimos Jovens,
Quanta alegria em ver esta casa 

em festa num dia tão especial para 
a nossa Doutrina querida.
Grande quantidade de jovens hoje 

se beneficiam com este evento.
Jovens espíritos em situações das 

mais inimagináveis.
Dores da alma e cura dependem 

mais do entendimento do Ser do que 
auxílio fluídico material.
Aproveitamos o dia de hoje para 

auxílio destes queridos ainda perdi-
dos em seus pensamentos.
O entendimento, a percepção da 

Continuidade da Vida nem sempre é 
percebida no desencarne do indivíduo.
Espíritos jovens desajustados de-

moram a ter consciência de que a vida 
não acaba, e que cada um um pode 
se renovar dia a dia.
Amigos queridos, é muito im-

portante o jovem encarnado obter 
o aprendizado do fluxo da vida.  É 
muito importante o jovem se po-
sicionar na casa espírita e aceitar 
os desafios e trabalhos propostos 
pela casa.
A Casa Espírita merece o carinho e 

energia do Jovem para seu sustente.
Assim como as crianças, o jovem 

tem um papel especial dentro da 
casa espírita.
Jovem! Avante!
Vamos em frente!
Assumam seu papel na instituição.
A assumirem este papel, de pro-

tagonistas, dentro de uma casa es-
pírita, vocês adquirem ferramentas 
para passar por esta fase juvenil de 
sentimentos tão aviltados.
Fiquem em paz,
Caríssimos Jovens!
Leopoldo Machado.

Mesa redonda com a presença de Eliane Vicenzi 
e Wallace Neves; psicografia recebida pela 

médium Louise Vidigal de Faria. Data:03/10/21

PARTICIPE DA MOCIDADE
Nossos encontros acontecem aos domingos das 17h às 
19h, de forma presencial e online. Os interessados devem 
fazer contato através do telefone 27 99990.4773 • Louise ou 
99660.5065 • Wanderlei. 

IMPORTÂNCIA DA 
EVANGELIZAÇÃO
para a família
“Conquanto seja o lar a escola por 
excelência […] [os pais] jamais deverão 
descuidar-se de aproximá-los dos serviços 
da evangelização, em cujas abençoadas 
atividades se propiciará a formação espiritual 
da criança e do jovem diante do porvir."
Bezerra de Menezes

A família assume relevan-te função no proces-
so evolutivo dos Espí-

ritos reencarnantes. A mater-
nidade e a paternidade cons-
tituem verdadeiras missões, 
visto que “Deus colocou o filho 
sob a tutela dos pais, a fim de 
que estes o dirijam pela senda 
do bem” (O Livro dos Espíritos, 
questão 582). Os pais e familia-
res representam, nesse senti-
do, evangelizadores por exce-
lência, assumindo séria tarefa 
educativa junto às crianças e 
aos jovens que compõem seu 
núcleo familiar:
“[…] inteirai-vos dos vossos 

deveres e ponde todo o vosso 
amor em aproximar de Deus 
essa alma; tal a missão que 
vos está confiada e cuja recom-
pensa recebereis, se fielmente 

a cumprirdes. Os vossos cuida-
dos e a educação que lhe da-
reis auxiliarão o seu aperfeiçoa-
mento e o seu bem-estar futuro. 
Lembrai-vos de que a cada pai 
e a cada mãe perguntará Deus: 
Que fizestes do filho confiado à 
vossa guarda? ”  - (Santo Agos-
tinho, O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. 14, it. 9).
Uma família que compreen-

de seus arranjos, suas prova-
ções, e que caminha de forma 
consciente rumo a evolução se 
fortalece, fica com o lar mais 
harmonizado e é mais feliz.
Na CEE, o Grupo de Evange-

lização da Família tem como 
objetivo estudar a doutrina 
espírita com as famílias dos 
evangelizandos, seguindo os 
temas principais da Evangeli-
zação Infantil. 

Este ano será trabalhado 
como eixo central “A Vida no 
Mundo Espiritual”, tanto na 
evangelização infantil quanto 
na da família. Sendo que no 
grupo de Evangelização da Fa-
mília os temas serão abordados 
sob a ótica dos espíritos que 
desencarnaram e também da-
queles que estão encarnados. 
E através de exposições, ví-

deos e dinâmicas diversas, as 
famílias participantes terão 
oportunidade de estudar e dia-
logar com base na doutrina es-
pírita, buscando esclarecer as 
questões cotidianas.  
A Evangelização da Família 

ocorre todos os sábados, de 9h 
as 10:30h, concomitantemen-
te a evangelização espírita in-
fantil e também iniciará no dia 
5 de fevereiro.
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Cuidemos uns 
dos outros

Caros amigos do Grupo Esperança, nós 
temos percebido alguns trabalhado-
res desanimados, sofridos, até mes-

mo duvidando da tarefa.
É importante a ajuda mútua de todos aqui 

presentes, inclusive aqueles que não vieram 
hoje. É importante o carinho, a preocupação, 
a generosidade uns com os outros, para for-
talecer aqueles que também são importantes 
para este grupo, mas que estão frágeis, que 
estão vivenciando momentos de dificulda-
des materiais e dificuldades íntimas.
A atenção entre vocês é fundamental, tra-

balhem a solidariedade, o espírito de fraterni-
dade para que daqui deste grupo possa fruir 
o trabalho e, ao mesmo tempo, multiplicar as 
bênçãos. E assim, encher o coração de cada 
um de vocês encarnados e ao mesmo tem-
po o nosso coração, dos desencarnados. Es-
tamos conectados uns com os outros, e se 
vocês perderem a esperança, a paz íntima, 
tudo isto nos afeta diretamente, porque so-
mos irmãos, filhos de Deus pai, e além disto 
temos a mesma missão neste trabalho. 
Somos todos trabalhadores da seara do 

Cristo e não podemos falhar novamente 
na nossa missão. Aqueles portanto, que se 
sentem desamparados, desesperançados, 
procurem uns aos outros para se alimenta-
rem deste espírito de fraternidade e de tra-
balho no Bem.
Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que 

nós possamos cada vez mais nos compade-
cer daqueles que nos procuram pedindo bên-
çãos, uma palavra de conforto, uma luz. Je-
sus nos ampare e que vocês fiquem em paz 
lembrando-se sempre: estamos com todos 
vocês e com cada um de vocês.
Que assim seja.
Sílvia, da equipe espiritual

Psicofonia de Cristina Batistuta Novaes, reunião 
do Grupo mediúnico Esperança de 07/07/2021. 

Encontro de trabalhadores 
e voluntários da CEE 
No dia 5 de fevereiro, a CEE realizou seu Encontro de Trabalhadores de 
forma híbrida, presencialmente e pelo zoom. Foi uma manhã muito fes-
tiva para todos. As vice-presidências puderam apresentar suas equipes 
e falar um pouco do trabalho que cada um realiza na Casa. Se você per-
deu e quer conhecer nossos trabalhadores, acesse nosso canal no You-
tube, vá em vídeos e encontre lá o link ou acesse pelo QR Code acima.

Livraria, Brechó 
e Loja de Artes 
movimentam 
nossa Casa 
Estamos muito felizes com 
o resultado das vendas de 
livros novos e usados, das 
roupas do brechó e dos ar-
tesanatos produzidos pelas 
artesãs da Oficina Maria Do-
lores. Tem sido uma forma a 
mais de arrecadação para a 
manutenção da nossa Casa 
e pagamento de nossas des-
pesas, que são muitas. Co-
labore você também, com-
prando ou doando.

CEE agora tem Clube do Livro
Você sabia que agora a Comunidade Espírita Es-
perança - CEE tem um CLUBE DO LIVRO? Por R$ 
30 você terá um lançamento espírita todo mês!
Entre agora link que está no nosso Instagram 

e na FEEES e conheça melhor este projeto. Os as-
sinantes começarão a pagar e a receber os livros 
nas modalidades escolhidas a partir de Março de 
2022. No link é possível encontrar a apresentação 
do projeto, com as perguntas mais frequentes. Ins-
creva-se agora mesmo. Temos as opções de livros adultos, juvenis e infantis. 
Após fazer sua inscrição, efetue o pagamento para a CEE e envie o comprovante 

para clubedolivrocee@gmail.com (dúvidas, também encaminhe para este e-mail).

Vem aí o ENPRECE 2022
O ENPRECE é um momento muito espe-
cial de reflexão de todos que trabalham 
em prol do Movimento Espírita, que nos 
possibilita discutirmos as melhores prá-
ticas e implantarmos  melhorias na ges-
tão de nossas Casas Espíritas. 
O ENPRECE 2022 (19/03/22 - 14h30 às 

17h30) terá o tema central: Movimento 
Espírita: para onde caminhamos? Que  

será conduzido por Marco Milani. A abor-
dagem será em torno do cenário de mu-
danças do Movimento Espírita, com a 
apresentação da metodologia de ava-
liação da maturidade de gestão das Ca-
sas Espíritas Capixabas e seus  resulta-
dos preliminares, além da análise das 
contribuições de Kardec para o enten-
dimento do estágio atual.

Promoção social e Sim à Vida 
agora têm novo pix
Ficou mais fácil fazer doações para os projetos sociais da nossa Comunidade. 
Agora temos um pix exclusivo para esta finalidade: 27 99964-4541.
Doações em dinheiro para a compra de cestas básicas ou de enxovais para 

o projeto Sim à Vida devem ser feitas por esta chave.

Faça agora mesmo sua inscrição em
www.bit.ly/ENPRECE_2022
ou pelo QR Code abaixo:
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antiga fé católica que, 
embora frágil, consti-
tuía-lhe uma referên-
cia. Mas, apesar de ter 
sido educado no Catoli-
cismo, sua prática espi-
ritual havia sido super-
ficial. Nunca estudara 
profundamente a religião, tampouco ligara-
-se a cometimentos doutrinários de maior res-
ponsabilidade.  Mesmo assim, foi esta ligação 
afetiva que mobilizou suas resistências, levan-

do-o a pedir um padre: “Somente um 
exorcista pode me ajudar, retirando 
o demônio que habita dentro de 
mim... o demônio que eu sou... 
eu desejo ser transformado de 
novo num ser bom.... 

Neste momento, o dialo-
gador Rubens respondeu-
-lhe: “_Ele já está aqui, o 
Monsenhor está ao seu 
lado, veja” e sugeriu-
-lhe observar a intensa 
e agradável luz que in-
sidia sobre si. Também 
lhe perguntou “_Como 
é seu nome?” obtendo 

por resposta “_ Eu não 
tenho nome...”. Pobre 
ser despersonalizado, 
cruelmente transfor-
mado para servir a som-
brios propósitos... “_
Mas diga-me como en-
tão você deseja ser cha-

mado...” Seguiram-se alguns instantes de si-
lêncio, findos os quais, uma senhora desen-
carnada que participava do atendimento su-
geriu-lhe o nome João, pois o apóstolo João 
tinha sido uma pessoa bondosa.
Agora já estava mais calmo, havia recobra-

do visão, conseguia perceber a luz e as pes-
soas. Também a sua forma física foi se modi-
ficando, humanizando, suavizando e harmo-
nizando. Rubens convidou-o a proferir uma 
prece de gratidão a Deus por tamanha graça, 
mas ele preferiu acompanhar... sentia-se fra-
co e envergonhado. No entanto, seu coração 
agora estava reconfortado, repleto de muita 
esperança. Ao final da oração, vislumbrava um 
furto mais calmo, onde teria a chance de ser 
um homem de bem e edificar a sua felicidade.

Eliane Inez Paulo, GPMLD, 28/08/2021

“ Agora já estava mais calmo, havia recobrado 
visão, conseguia perceber 

a luz e as pessoas. 
Também a sua forma 

física foi se modificando, 
humanizando, suavizando 
e harmonizando. Rubens 
convidou-o a proferir uma 
prece de gratidão a Deus 
por tamanha graça, mas 
ele preferiu acompanhar...”

“NÃO POSSO ENXERGAR,
mas eu trago terror 
por onde passo” 
D ensas energias envolveram a médium 

Elenice e pouco instantes depois ela 
apresentava agitação intensa. Seu cor-

po todo vibrava descompassadamente, sua voz 
exaltada e entrecortada denotava marcada an-
gústia, refletindo pensamentos confusos e tortu-
rados, quiçá um transtorno mental. Estes sinto-
mas decorriam de influên-
cias mentais perversas e da 
presença de um espírito 
que tinha a missão de des-
truir os trabalhos de evan-
gelização realizados com as 
crianças na Casa Espírita. 
Ele era dominado por um 
grupo similar, teleguiado a 
distância e assumia um as-
pecto físico assustador. “_
Eu sou um zumbi, um gran-
de morcego. Não posso en-
xergar, mas eu trago terror por onde passo. Sou 
um demônio, um terrível demônio!” 
Seu estado inspirava compaixão, tocava-nos 

a alma sua precariedade. As trevas densas que o 
circundavam nasciam de seu íntimo formando 
uma aura horripilante e tóxica. Vivia, portanto, 
além de subjugado por forças nefastas, asfixia-
do por seus próprios pensamentos negativos 

e perturbados. Uma vez no recinto da sessão 
mediúnica, recebeu um aluvião de fluidos re-
confortantes que dissiparam parte daquela psi-
cosfera. Mesmo assim, demorou asserenar. Ru-
bens o induzia, por meio de uma fala hipnóti-
ca, a entregar-se aos cuidados da Casa: “_De-
sejamos seu bem, pode se tranquilizar... per-

ceba a luz que está so-
bre você, como ela é re-
confortante, como ela faz 
bem...” Apesar de tudo, 
sentia-se e declarava-se 
o próprio demônio, não 
merecedor de qualquer 
consideração. No entan-
to, o amoroso dialogador 
reiterava afetuosamente 
“_Você é um irmão ama-
do, tem um lugar pra você 
aqui nesta Casa... Deus 

não desampara nenhum de seus filhos... Que-
remos lhe ajudar, em nome da fraternidade 
ensinada pelo Mestre Jesus. Este acolhimento 
é sincero e gratuito, trata-se de uma graça di-
vina que eu vim lhe trazer. Esta instituição lhe 
recebe de braços abertos!”
Ao constatar o acolhimento ofertado em 

nome de Deus, despertou em seu íntimo a sua 

“ Vivia, portanto, além de subjugado por 
forças nefastas, asfixiado 

por seus próprios 
pensamentos negativos  

e perturbados.”
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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 pensamen-
tos, cabendo aos médiuns aplicadores de passe, manter o 
distanciamento de 1,5m entre eles, vibrar amorosamente pe-
los presentes, tendo a convicção de que os Benfeitores Espi-
rituais saberão aplicar e direcionar de forma eficaz os fluidos 
benéficos e salutares; 

6. Caso se escolha o passe coletivo, o dirigente da reunião doutri-
nária deve fazer esclarecimentos prévios ao público, antes da ati-
vidade, explicando como se dará a aplicação do passe coletivo; 

7. A água fluidificada (em garrafas fechadas, identificadas, trazi-
das 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 pú-
blica ficará sentado de um lado e o palestrante, do outro lado, 
junto ao púlpito;

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

5. Deve-se evitar compartilhar objetos (microfones, livros, cane-
tas) na tribuna;

6. Deve-se respeitar a lotação (60 pessoas) e evitar a aglomeração, 
bem como a frustração dos que não puderem acessar os espa-
ços 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, se-
guindo o protocolo de retorno da terapia fluídica (IV).

VI. ATIVIDADES MEDIÚNICAS 
1. Preferencialmente participarão desta atividade, médiuns e dia-

logadores, 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 ven-
tilação 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 ma-
neira cuidadosa, mantendo um certo distanciamento em re-
lação aos médiuns, usando além da máscara de tecido du-
pla 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 mé-
dium, 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 mo-
mento em que os demais integrantes do grupo mediúnico es-
tão reunidos presencialmente, na certeza de que os bons Es-
píritos prosseguem auxiliando os medianeiros em circunstân-
cias especiais como essas. 

VII. ATENDIMENTO FRATERNO 
1. Recomenda-se que, durante o período de isolamento social, este 

atendimento seja ofertado preferencialmente no formato vir-
tual, disponibilizando ao público o telefone celular com What-
sApp para contato e agendamento. Pouco a pouco estes atendi-
mentos voltarão ao caráter presencial, com todos os cuidados 
com a higiene pessoal;

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

3. Os atendimentos virtuais podem ser realizados através de liga-
ções telefônicas ou plataformas de reunião virtual, abstendo-
-se de gravações dos diálogos ou textos e evitando a identifica-
ção 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 aten-
der as recomendações e orientações da atividade, em espe-
cial, 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 pro-
gramas estabelecidos; 

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

3. No caso de estudos virtuais: estabelecer uma comunicação efi-
ciente sobre o funcionamento de um grupo de estudos on-line; 
todos devem conversar e reconhecer as responsabilidades in-
dividuais 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 partici-
parão desta atividade participantes que já tenham anticor-
pos para a Covid-19 ou tenham sido vacinados; estes deverão 
acontecer em salas adequadas mantendo-se o distanciamen-
to 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 abra-
çar 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 co-

letivas, é um importante veículo para que o estudo seja provei-
toso e prazeroso para todos; 

8. Lembrar também da importância de primar pela pontualidade.

CEE TEM PROTOCOLO DE 
PREVENÇÃO A DOENÇAS 

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 viroses) • 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 vo-
luntários nas novas rotinas;

3. É necessário considerar que a deliberação da retomada das ati-
vidades (virtual ou presencial) deve levar em conta a disponibi-
lidade e a concordância dos voluntários, que devem ter plena li-
berdade 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.   Nes-

te momento precisamos modificar nossos hábitos. O carinho e 
o calor humano característico de nosso povo, poderão ser man-
tidos, 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 crô-
nica, além de outras doenças cardiológicas ou pulmonares, 
ou ainda doenças que possuam caráter inflamatório, como 
lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças reumatoló-
gicas, recomenda-se que não participem de quaisquer ativi-
dades presenciais;

12. Todos os frequentadores e voluntários, que estiverem presentes, 
deverão usar máscaras faciais de duplo tecido ou dupla cama-
da 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 entra-

da 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 obje-
tos 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 pe-
rante a assistência dos Benfeitores Espirituais;

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

3. Todos os aplicadores devem usar duas máscaras (dupla de te-
cido e plástica);
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DIA DA SEMANA HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

Segunda-feira 19h30 EAJA 
(Introdutório) On line

Segunda-feira 21h30 às 22h Evangelho no Lar Realizada com as família 
dos evangelizados

Terça-feira 20h às 21h30 ESDE informações 
deea.cee2020@gmail.com

Quarta-feira 20h EESE On line

Quarta-feira 20h Fala Espírita instagram @ceeoficial

Quinta-feira 20h às 21h30 ESMED informações 
deea.cee2020@gmail.com

Sábado 9h30 às 10h45 Evangelização 
da Infância

informações
Louise 27 99990-4773

Sábado 9h30 às 10h45 Evangelização 
da Família

informações
Tatiane 27 99938-4154

Sábado 16h30
Estudo presencial  
do livro Caminho 
Verdade e Vida

Salão da CEE

Domingo 17h às 19h Evangelização 
da Juventude

informações
Louise 27 99990-4773

Quinta-feira | 
Domingo

20h | 
18h

Palestra Pública 
Doutrinária

Presencial e on-line pelo 
Youtube • CEE Vitória

conheça os trabalhos e estudos da nossa cee


