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COMUNICADO AOS TRABALHADORES E FREQUENTADORES DE GRUPOS DE
ESTUDO
Aos queridos e queridas trabalhadores e frequentadores de grupos de estudo do Centro
Espírita Luzes no Caminho – nosso amado CELUZ, a Diretoria Executiva, em reunião
realizada em 13 de setembro, atenta as deliberações e recomendações das autoridades
públicas, referente a esse momento desafiador da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
(COVID-19), quanto as suas atividades presenciais, vem comunicar que estas retornarão
de maneira paulatina a partir de 20 de setembro de 2020 (domingo), conforme abaixo
passa-se a expor, área por área:
I – ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E ESTUDOS:
1.1 ÁREA PLENITUDE (Consolador, Ser Integral, Provida, Auto descobrimento
e Vida Plena): serão feitos plantões de atendimento, conforme diretrizes anexas, com
duração de 1h30min, dois quais 1h para o atendimento e 30min para reunião avaliativa da
equipe de trabalhadores do dia, nos dias e horários abaixo:
Domingo: 17:00 às 18:30
Segunda: 17:00 às 18:30
Terça : 17:00 às 18:30
Quarta : 08:00 às 09:30
Obs1. As irradiações dos grupos O CONSOLADOR continuarão sendo feitas nos seus
respectivos horários de funcionamento.
Obs2. Os Plantões acima poderão ser amplamente divulgados, inclusive pelas mídias
sociais do CELUZ. Enfatizando o horário de atendimento ao público e não o de reunião de
trabalhadores.
Obs3. O Atendimento Espiritual para Trabalhadores deverá ser retomado a partir de
outubro, no último domingo (25/10).
Obs 4. O Grupo Conhece-te a ti mesmo, de estudos sobre a Psicologia Espírita,
continuará no formato virtual. Em novembro será avaliado o retorno ou não de forma
presencial.

1.2 ÁREA SABEDORIA (Boa Nova, Renovação, Estudo da Obra de Emmanuel,
de O Livro dos Médiuns e de O Livro dos Espíritos): continuarão as atividades de
seminários nos dias e horários que já veem ocorrendo, que, a princípio, deverão prosseguir
durante o mês de outubro, sendo reavaliado posteriormente.
Obs. Quanto as palestras públicas, serão reproduzidas aos domingos, às 19h,
as palestras que ocorreram durante a Jornada Espírita do Celuz deste ano, que
deverão serem divulgadas e disponibilizadas pela equipe de comunicação no horário
definido.

II – ÁREA MEDIÚNICA:
2.1. As atividades serão retomadas inicialmente às quartas-feiras à noite, no horário
de 19:15 às 20:15, seguindo as normas sanitárias de higiene e distanciamento, conforme
deliberação da Diretoria da Área com os coordenadores de grupos, após consulta aos
trabalhadores.
2.2. Serão formadas equipes de trabalhos para apoio mediúnico às atividades dos
plantões acima mencionados.
III – ÁREA DA INFÂNCIA: Será mantido o Evangelho virtual do AEIJ, às quintasfeiras, mas será analisado junto aos seus trabalhadores o retorno gradativo no mês
de outubro de 2020. E a Evangelização Infantil continuará virtual, aos sábados, assim
como o Grupo da Família, sem previsão de retorno presencial.
IV – ÁREA DA JUVENTUDE: estão sendo feitos os planejamentos para o retorno,
seguindo com algumas atividades no formato on line.
V – SERVIÇO ASSISTENCIAL: esta área, dentro das possibilidades e com atenção
aos cuidados necessários, vem atendendo àqueles que precisam, com entrega de cestas
básicas e suprimentos de outras necessidades materiais de trabalhadores, frequentadores
e a comunidade em geral. Assim continuará até poder retomar suas atividades regulares
com distribuição de sopas, lanches, oficinas profissionalizantes e etc.
VI – ÁREA PATRIMONIAL: como vem sendo divulgado, continuou ativa com a
manutenção do prédio e seguindo com a obra da parte térrea, estando atualmente
trabalhando na edificação do telhado sobre a laje.
VII – ÁREA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: continuará trabalhando tanto
remotamente como presencialmente, para que os deveres e obrigações sociais,
trabalhistas e fiscais da nossa Casa permaneçam em dia, bem como o recebimento e
distribuição das doações para a construção, com posterior prestação através dos
respectivos relatórios.

VIII – ÁREA DE EXPEDIENTE: conforme pôde se acompanhar pelos comunicados
que vem sendo divulgados, as atividades continuaram, remotamente e em alguns
momentos presencialmente nas reuniões para fins de registro das atas e suas deliberações,
e assim permanecerá, sempre que se fizer necessário.

Com emanações fraternas de muito amor a todos,

Belém, 15 de setembro de 2020.
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