
 

Companheiros de ideal espírita 
 

 
Ref.: sobre o retorno das atividades doutrinárias de nossas instituições espíritas 

 

A diretoria da AME-UBERLÂNDIA-1ªREGIÃO DO CRE – MG faz-se comunicar. 

 
Estamos vivendo um período de indefinições, quanto ao momento mais propício para 

retornarmos às nossas atividades presenciais e  também quanto às novas formas de realização de 

nossos trabalhos. 

 

As mudanças vieram. Estamos em uma nova era, e de tempos em tempos, surgem novos 

referenciais para adequarmos nossos procedimentos. 

 

E a nossa doutrina espírita é progressiva. 

 

Assim considerando, recomendamos que tomem suas decisões conforme as leis municipais, 

estaduais e federais, no que tange às recomendações de saúde pública. Verifiquem qual deve ser o 

melhor momento para retorno das atividades. 

 

Cada administração se responsabiliza por essas decisões. A diretriz do momento é atender a 

um plano de retorno às atividades de forma híbrida. 

 

Às instituições que ainda não tiverem realizado as suas discussões internas e avaliativas, 

sugerimos que mantenham as atividades virtuais, e que iniciem um planejamento de retorno 

consciente e responsável. 

 

Colocamos às mãos de todos os nossos irmãos um documento elaborado com carinho, que 

passou por contribuições e revisões de especialistas de órgãos federativos, intitulado "Orientações 

básicas sobre o retorno de atividades presenciais de instituições espíritas em tempos de 

pandemia", que visa contribuir com o planejamento de cada instituição. 

 

Estamos abertos a contribuições e sugestões, e nos colocamos à disposição para auxílio em 

cada planejamento. 

 

Abraços nos corações de todos.  

 

 

AME/CRE-UBERLÂNDIA – UMA ALIANÇA NO BEM 
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE O RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 

DE INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS, EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

 

Caros irmãos em Jesus.  
 
O espírito, encarnado ou desencarnado, vive em sociedade desde quando veio do seio divino. É uma 
necessidade que ele tem da convivência. 
 
Durante muitos estágios passamos por ela nos desenvolvendo. O fato é que muitas experiências não 
foram substancialmente valorizadas por nós. Não demos o devido valor nos relacionamentos e não 
correspondemos licitamente com a própria natureza. Agora, estamos vivenciando experiências 
reflexivas e inebriantes no próprio meio que interagimos.  
 
A encarnação nos serve de laboratório espiritual para o desenvolvimento da consciência, na condição 
de sermos eternos em Deus. Da mesma forma, então, que viemos de Deus, estamos voltando a Ele 
como filhos pródigos após uma grande viagem. 
  
Hoje vivenciamos uma grande experiência, a nos convidar a grandes reflexões sobre a convivência. O 
distanciamento valorizou muito a presença do outro. Colocou-nos mais espiritualizados frente a uma 
sociedade egoisticamente natural. Começamos a ver o real sentido do amor ao próximo e para 
conosco mesmo. É hora de retomar a vida com princípios reais do discernimento. 
 
Não há um novo normal, até porque vivemos sempre em anormalidades, entre erros e verdades. O 
normal que vivíamos era de padrões sociais convencionados. Mas, quais serão os novos padrões 
sociais que deveremos adotar para uma vida de progresso nesse novo tempo?  
 
Digamos que agora tentaremos encontrar uma melhor condição de nos relacionarmos para termos 
uma vida mais disciplinada: ‘uma nova realidade’.  
 
Simplesmente voltar ao que fazíamos? A experiência de uma pandemia não nos dará qualquer 
aprimoramento? Temos que aprender a tirar um novo valor referencial neste estágio para 
construirmos uma nova era. Essa é a razão de todas as expectativas vivenciadas.  
 
E dentro de todo esse desenvolvimento está o nosso movimento espírita.  
 
O que fazer então a partir de agora, não para uma volta, mas para uma continuidade com novas 
modalidades de ações? 
 
Vejamos, então.  
 
 

 
 



AME – UBERLANDIA – MG 

 

 
O que fazíamos o que não fazíamos e o que devemos fazer? 
 

 
O que fazíamos? 
 

 
O que não fazíamos? 

 
O que devemos fazer? 

Pouca receptividade O acolhimento  Valorização do outro 

Palestras presenciais às vezes 
cansativas, cumprindo um papel 
ordinário. 

Palestras presenciais e virtuais 
com dinamismo e participações, 
com interesse na melhora do 
outro.  

Palestras doutrinárias dinâmicas, 
presenciais e virtuais, 
esclarecedoras da alma. 
Proporcionando aos participantes 
uma boa experiência espiritual e 
emocional.  
 

Adensamento  Um lugar mais bem pensado, com 
adequação e acessibilidade.  

Aplicar ao lugar o conhecimento 
sobre  acessibilidade e sobre bem-
estar das pessoas , proporcionando 
de forma simplificada uma melhor 
convivência.  
 

Despreocupação ambiental A verificação das condições de 
ventilação e aeração do lugar 

Requalificar o espaço de interação 
com o público em todos os 
serviços. 
 

Pouco planejamento dos espaços 
sem uma prática de um 
organismo funcional 

O planejamento funcional 
conforme os objetivos da 
instituição, e não obedecíamos 
aos limites do potencial do local. 

Desenvolver projetos de 
requalificação dos espaços, dando 
à instituição melhores  condições 
do bem-estar do público.  
 

Santificávamos o local, 
tornando-o místico. 

Tornar o ambiente como um lugar 
agradável, apto a desenvolver 
nossas atividades. 

Planejar o local como um lugar 
acessível e convidativo, para ser 
uma extensão da vida de todos. 
 

Um templo religioso e sagrado 
tentando funcionar uma escola e 
assistência.  

Uma verdadeira escola. Não 
adequamos o próprio espaço com 
ideias inovadoras, tornando-o 
mais convidativo.  

Adaptar o lugar para ser uma 
escola da alma, com novas 
interações e metodologias no 
despertamento do ser. 
 

Uma mediunidade dependente 
do lugar 

Mediunidade como dom em 
qualquer lugar 

Tornar a mediunidade como um 
dom próprio de cada um em 
qualquer lugar, constituindo na 
instituição como um lugar viável 
para o estudo e a pratica segura da 
mediunidade.  
 

Assistencialismo  Verdadeiro interesse no resgate 
de almas 

Uma grande escola de renovação 
com atividades regeneradoras.  
 

Desigualdades  A busca da igualdade Tornarmo-nos iguais uns aos outros 
nessa grande escola do bem. 
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Indiferenças Notar o outro Esquecer as nossas diferenças para 
sermos uma só equipe. 
 

Inveja  Reconhecer a capacidade do 
outro 

Valorizar as ideias alheias, e 
proporcionar a inclusão e 
reconhecimento de jovens.  E 
aproveitá-las para o crescimento 
do trabalho comum. 
 

Perseguição  Esquecer as ofensas ou os desvios 
de alguém. 

Não crucificar ninguém porque 
errou, mas erguê-lo ao nível onde 
possamos estar. Praticar a 
tolerância, conforme recomenda a 
obra “Pensamento e vida!, de 
Emmanuel.  
 

Isolamento. Sempre achando 
que não precisamos participar de 
interações com outras iniciativas 
de um movimento.  

Unificação, que nos faria crescer 
em conteúdo e discernimento.  

Participar integrado com todas as 
iniciativas que promovam a união 
de uma filosofia. Esquecer as 
diferenças. Buscar o outro. 
 

Movimento formal A espontaneidade.  Tornarmo-nos mais cristãos, 
deixando as formalidades e 
praticando a espontaneidade.  
 

Descrédito às outras doutrinas  Respeito às outras crenças e suas 
concepções.  

Respeitar e intercambiar com 
outras crenças, a fim de 
construirmos um planeta melhor. O 
espiritismo será o futuro das 
religiões.  
 

Nossas atitudes eram frias 
perante o próximo e Deus.  

Uma melhor comunhão com o 
Criador. 

Nos aproximarmo-nos de Deus com 
a devida fé. Saber que tudo passa 
.  

 
Ao considerar todas essas reflexões, o que podemos fazer é recomendar uma volta consciente às 
nossas atividades doutrinárias, e que seja de forma híbrida, com escalas de trabalho repensadas para 
todas as atividades desenvolvidas. 
 
Ninguém tem referenciais claros para essa volta e todo cuidado será pouco. A lógica diz que devemos 
observar a legislação, os parâmetros da ciência e as posturas de seus pesquisadores, que norteiam 
com seriedade os caminhos de uma sociedade..  
 
A doutrina espírita é o pensamento da lógica e da razão que caminha junto da ciência humana. Elas, a 
ciência espírita e a ciência humana sincronizam o desenvolvimento da humanidade. A ciência 
também conta com os espíritos interessados no progresso humano, bem como encontramos 
envolvidos espiritualmente no progresso da Terra toda uma plêiade de espíritos.  
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Assim, recomendamos: 
 
1. VOLTA ÀS ATIVIDADES: 
 
Sugerimos uma volta gradual, repensando todas as atividades que realizavam. Essa volta deverá ser 
com todo o controle recomendado pela comissão de enfrentamento COVID 19. Não podemos voltar 
a um chamado normal, até porque entendemos que o que fazíamos não era normal, ou natural. 
Muitos de nossos atos eram representações de nossos desejos pessoais e egoístas. Um passo à frente 
o normal será outro.  
 
2. QUANDO VOLTAR: 
 

A ideia é que a nossa volta aos trabalhos presenciais seja gradual entre as instituições. É impossível a 
volta sincrônica de todas. Cada uma no seu tempo. Dependerá da região, do local, dos participantes e 
da estrutura que cada uma possui. Aquelas que estão em municípios com índices baixos ou quase 
nulos de casos de COVID 19 podem decidir com base nas recomendações dos órgãos de saúde. As 
outras situadas em locais com índices elevados deverão optar em continuar de forma mais cuidadosa 
conforme as recomendações do conselho de saúde. Devemos saber que as decisões de volta 
competem sobre as responsabilidades dos diretores de cada instituição. Assim, recomendamos a 
todos que iniciem com os membros diretores da instituição as discussões avaliativas sobre a 
estrutura funcional da casa, bem como refletir sobre uma nova dinâmica que devemos adotar para 
um novo tempo.   
 
3. O QUE DEVEMOS OBSERVAR ANTES DA VOLTA: 
 

O fato é que todo cuidado é pouco. Passará a pandemia e os homens aprenderão a administrar as 
condições novas com vacinas e novos cuidados que deveremos ter. Não será a ultima vez que 
passaremos por isso, pois a cada novo momento com uma socialização ainda mais presente, e 
sabendo que estamos imersos em combinações moleculares moralmente organizadas, teremos que 
ter mesmo muito mais cuidado.  
Antes de voltarmos às atividades presenciais será necessário verificar bem o que estávamos fazendo 
anteriormente, pois não seria interessante voltarmos no mesmo ponto. Uma pandemia acontece 
para nos proporcionar novos comportamentos e novo modo de viver. Levando em consideração que 
somos adeptos de uma doutrina progressiva, temos que nos adequar sempre à evolução humana. 
Não podemos recusar novos impulsos de pensamentos elevados a pretexto de permanecermos em 
nossas peculiaridades pessoais.  
 
4. UM MOVIMENTO SÓ: 
 

Chegou a hora de provarmos que somos unidos para a unificação. A meta agora é descobrir os 
valores culturais espíritas através de inúmeros trabalhadores que atuam pelo mundo afora. Valores 
culturais são todos os trabalhos que são realizados no movimento espírita, a partir de nós. São 
palestras, cursos, expressões artísticas e culturais, plataformas de congressos, estudos virtuais ou 
presenciais e inúmeras atividades desenvolvidas pelo bom nome do movimento espírita. Não 
podemos deixar existir barreiras limitadoras no nosso movimento espírita. Essa iniciativa deve partir 
das federativas e de sua estrutura organizacional, a fim de cumprir um bom desempenho do 
movimento. Claro que aquilo que não represente a filosofia espírita por excelência, não será 
configurado como elemento doutrinário, mas sempre respeitando os colóquios de outros 
pensamentos doutrinários.  
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5. PLATAFORMAS VIRTUAIS PARA UM MOVIMENTO ORGANIZADO: 
 

A multiplicação de centros espirituais no planeta foi prevista pelo codificador, quanto mais 
agrupamentos a projetarem os conceitos espiritistas, a mensagem cristã chegaria mais fácil às almas 
em evolução. Pequenos grupos multiplicados e integrados dariam uma projeção maior, por 
proximidade, da filosofia espírita cristã. Se todos esses grupos tivessem à sua disposição plataformas 
inteligentes, administradas por iniciativas coerentes, não existiriam instituições sem uma cobertura 
doutrinaria e orientativa de seus trabalhos. Isso, sim, é unificação. Mas não podemos esquecer que 
encontros de maiores proporções são benvindos, pois possibilitam reencontros de forças ativas de 
um movimento só. É simplesmente uma questão de organização. Em tempos de pandemia os 
encontros virtuais cumprem o papel que estes representam. Mas quem não gosta de um abraço e um 
aperto de mão? Assim, encontros pelos dois meios acontecerão de forma híbrida, presencial e 
virtual.  
 
6. INSTITUIÇÃO DE FORMA HÍBRIDA: 
 
Um núcleo espírita, como centro espiritual na Terra, tem um potencial enorme para os serviços da 
espiritualidade que desempenha junto aos espíritos encarnados. Pensando assim, temos uma 
enorme responsabilidade de organizá-lo devidamente. Não importa que sejam menores ou maiores 
as suas atividades, o que importa é que seja bem orientado e organizado, é o bom nome da doutrina 
espírita que se projeta. A pergunta, então, é: - como deve ser agora o centro espiritual na Terra com 
os novos desafios que a humanidade enfrentará daqui pra frente?  
Muda-se agora a forma de interagirmos com a sociedade. Pode-se notar que há uma tendência de 
maior responsabilidade, não que não tivesse antes, mas o cultivo do verdadeiro amor entre nós agora 
ganha novo estágio, semelhante ao que na história podemos verificar como os cristãos vivenciaram o 
cristianismo. Vestiam-se de valores espirituais ao se relacionarem com a mensagem cristã, bem 
como, com os relacionamentos humanos. Estávamos num tempo em que as tendências humanas, 
mesmo em núcleos filosóficos, estavam voltadas aos interesses próprios e se esqueciam de um 
sentimento do amor verdadeiro. Por isso, as consequências que vieram com os efeitos da pandemia 
trouxeram um processo reeducativo, foi um processo reeducativo de nossas atividades do coração. 
Pode-se dizer que estamos vivendo um divisor de águas entre a forma antiga e viciosa de proceder de 
uma nova forma moral de nos relacionarmos. E não haverá volta das águas que passaram. Só se 
adaptarão aqueles que estiverem voltados ao espiritismo redivivo. 
 
7. COMO FUNCIONARÃO AS NOSSAS INSTITUIÇÕES:  
 
As nossas instituições espíritas são organizações valorosas para que a humanidade encontre o 
caminho do discernimento. Para isso temos que dar a elas o seu verdadeiro sentido.  
Um ponto luminoso da espiritualidade pode ser representado de diferentes formas: Pode ser uma 
alma generosa no serviço do bem; um lar voltado ao amor de todos; uma casa espírita voltada ao 
bem comum; uma instituição de amor e qualquer atividade que promova o bem de uma 
comunidade.  
Portanto, o que importa mesmo é que estejamos a serviço do bem de todos, praticando o verdadeiro 
amor ao próximo.  
Mas devemos nos organizar. 
O que uma instituição espírita deve ter e como organizar o trabalho sobre esse novo prisma? 
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O QUE DEVE TER 

 
COMO ORGANIZAR? 

 
 
 
 
Instalação física 
adequada  

 
O centro espírita ou instituição específica deve ser planejado com as 
recomendações profissionais de projetistas e especialistas. Deve 
obedecer a um programa de necessidades para adequação de seus 
espaços. Nunca exceder na ocupação e aproveitamento do lote, para 
não incorrer em erros, aos quais teremos que responder, tais como: 
superlotação permitindo riscos à saúde ou de desastres com 
insegurança; fatores termo acústico; ventilação e aeração; 
acessibilidade 100%; estrutura com segurança; permeabilidade; 
paisagismo e arquitetura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxograma e locação 

 
Uma casa espírita deve ter funcionalidade. Deve-se observar como 
serão organizadas as atividades dentro do espaço físico. Uma cozinha 
deve ficar próxima ao acesso de carga e descarga, e não em lugares 
inseguros ou de riscos. Devemos constituir fluxos de acesso que 
permitam as atividades acontecerem sem aglomerações. Atividades 
com crianças devem contemplar espaços abertos e ventilados, com 
áreas para atividades externas. Os ambientes para atividades de 
estudos e palestras devem ser ventilados e abertos, com layout 
participativo e com distanciamento. Os fluxos de pessoas deve ser 
livre e independente. Os ambientes privativos devem mudar um 
pouco, deverão ser ambientes arejados e ventilados naturalmente, 
salvo em condições especiais. Em hipótese alguma as atividades 
voltarão ao que estávamos acostumados, não poderá haver mais 
aglomerações conforme orientação científica dada pela organização 
de saúde. Assim um fluxograma deverá ser mais rígido e disciplinado.  
 

 
 
 
 
Arquitetura  

 
A lógica nos convida a refletir sobre o belo a serviço do bem. Não é 
problema buscarmos uma melhor visualização pelas formas que 
projetamos. Não estamos proibidos de fazer o belo, assim como 
vemos o belo da natureza que Deus criou. As flores são exemplos de 
uma sofisticação simples. Assim podemos fazer de nossa arquitetura. 
Pensar na elaboração de um espaço e suas formas é se ligar na 
expressão divina e no nosso direito de se expressar melhor. Temos 
que só encontrar uma forma que seja agradável a todos, semelhante 
ao que sentimos com a roupa que vestimos – aí é que está a 
simplicidade. Não podemos misturar descuido com simplicidade. A 
questão não é de investimentos em obras, mas pensar uma forma 
para melhor convívio e integração dos membros.   
 

 
 
 

 
O físico não deixará de existir, pois estamos tratando de condições 
físicas da reencarnação. Temos a necessidade de ter organizações 
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Ambientes para estudos 

materiais em nossas condições atuais e evolutivas e isso não 
desaparecerá, por enquanto. Só que mudaremos a concepção de 
tudo isso. As salas de estudo nunca mais serão aglomeradas. 
Dependerá muito das condições que tem uma instituição, se a mesma 
já tem uma estrutura física maior poderá ter atividades presenciais de 
palestras orientadas. Todas as instituições passarão a ter 
transmissões ao vivo ou programadas. Não é obrigatório ser 
transmissão ao vivo. A equipe poderá optar por produções para 
depois veicular, ou poderá adotar visualizações de estudos realizados 
por outras entidades mais eficazes e produtivas, até que venha um 
dia a casa obter as condições de realizar produções. As palestras 
virtuais ganharão maior força no futuro em tecnologias de 
transmissão, inclusive com a evolução de sistemas virtuais de 
realidade aumentada e hologramas.  
Os estudos e as palestras serão semipresenciais; parte dos estudos 
será feita de forma presencial, com escalas dependendo do número 
de participantes. Os virtuais serão ilimitados, mas os presenciais terão 
controle como acontece já definido por normas vigentes pelo corpo 
de bombeiros, não podendo haver superlotação.  
A ideia é que fique o lugar da casa espírita como sendo um 
laboratório, onde será a base de tudo o que está acontecendo 
virtualmente. Sendo mais específicos os atendimentos nos 
acompanhamentos de estudos e sem aglomerações maiores, os casos 
que serão atendidos por escalas receberão maiores atenções e 
resultados.  
Aos poucos a unificação entre todas as instituições nos fará mais 
próximos, um órgão unificador poderá coordenar com todos os 
núcleos muitas transmissões que servirão às casas espíritas para se 
suprirem com palestras e com estudos EAD.  
Podemos pensar que o sistema nos colocará mais distantes, mas não, 
estaremos com um raio de amizades mais amplas, do mundo inteiro.  
Haverá momentos interativos com todos em eventos, claro, com o 
devido controle das pandemias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A maioria dos núcleos não pararam as assistências, funcionaram, 
presencialmente, de forma bem reduzida e com distanciamentos, 
apesar de ter aumentado o grande fluxo de trabalho. O sofrimento 
aumentou e o trabalho foi mais amplo de forma virtual e 
semipresencial. Acreditamos que isso foi muito positivo. Devemos 
continuar com as mesmas atenções.  
Grupos de trabalho foram constituídos virtualmente e deram muitos 
frutos.  
Em setembro do ano passado a AME-UBERLÂNDIA criou um grupo de 
Whatssap com o nome de SOS SOLIDARIEDADE, convidando a todos 
do movimento espírita ou não para colaborarem em assistências a 
necessitados. Parecia prevenção para o que estamos passando no 
momento. Não tínhamos nenhuma ferramenta de emergência no 
movimento espírita. O serviço funcionou e funciona muito bem com a 
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Formas de assistência  

ajuda de inúmeros colaboradores. É unificação pelo trabalho no bem.  
Para continuarmos, será necessário o distanciamento com regras 
claras. Mas isso não pode fazer que seja deixado de lado o afeto e o 
carinho que dispensamos ao necessitado. O momento atual é de 
cautela. Expressões como o Chico fazia de beijar as mãos ainda 
estarão em perfeita aceitação, até porque ainda teremos muitos 
sofredores. E quando o controle da situação vier estaremos nas 
condições naturais de afeto e carinho pelos que assistimos. Não 
podemos transformar o momento de cuidados maiores em uma 
forma fria de viver.  
O futuro da humanidade será diferente, não teremos mais sofredores 
como agora, mas antes desse equilíbrio, passaremos por um período 
de ampliação das doenças neuronais, e é por isso que a atenção e o 
apoio à saúde mental das pessoas serão essenciais nas nossas tarefas 
de assistência, a nossa convivência será por princípios verdadeiros do 
sentimento. Por enquanto, estamos numa oficina do bem até que 
aprendamos o amor ao nosso próximo. Quando forem bem próximos 
os outros, a distância não será mais problema. Amaremos o próximo 
como a nós mesmos.  
Devemos continuar a assistência aos que sofrem. Essa, talvez, seja a 
principal atividade presencial das unidades. Com os devidos cuidados 
o trabalho continuará despertando os nossos corações e enxugando 
as lágrimas.  
Cada instituição promova as suas diferentes atividades do bem, 
mantendo as formas ideais para esse tempo.  
Chegará um dia que isso não será mais problema para a Terra, mas 
continuaremos a nos interessar pela felicidade alheia em qualquer 
parte do universo.  
Então, continuemos no trabalho de atendimento ao que sofre.  
 

 
 
 
 
 
 
Espaço da criança 

 
Intensificar a prática de produções online para crianças, adolescentes 
e jovens, aplicando planos de aulas ou estudos ilustrados e lives 
descontraídas com as faixas etárias relacionadas. Ao mesmo tempo, 
buscar a transformação da casa espírita num lugar mais natural. 
Espaços livres e interativos possibilitarão um novo tempo, com a 
integração da criança e do jovem em muitas atividades. Colocar a 
criança em contato com a natureza, aprendendo com ela todas as leis 
do criador. As atividades iniciarão na medida em que a casa ofereça 
todas as condições de segurança. É uma decisão que compete a cada 
administração juntamente com a sociedade participante, desde que 
esteja a unidade devidamente documentada.  
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Espaço mediúnico 

 
O trabalho mediúnico é uma reunião de companheiros que compõem 
uma equipe presencial na casa espírita. Desde que possam compor 
presencialmente, com segurança e de forma diferenciada, pode-se 
pensar numa volta gradativa.  
Uma forma ideal é compor em ambiente aerado (ventilado, 
naturalmente) com distanciamento proposto pelos organismos de 
saúde, não excedendo o número de participantes recomendado. Não 
há necessidade de estar em volta de uma mesa e ao lado de cada 
participante. Podemos encontrar disposições seguras que 
possibilitem a participação e utilizar mesas individuais ou pranchetas 
para que possamos ter condições de realização. Não havendo uma 
situação favorável, recomendamos que continuem com as vibrações 
em suas casas, e tão logo tenhamos uma condição ideal possamos 
retornar. A espiritualidade transforma os nossos lares em feixes de 
luzes e de vibrações. A distância não é problema para a 
espiritualidade, e não podemos deixar que ela seja um problema para 
nós.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento espiritual 

Muitos irmãos, devido ao isolamento, com o despreparo espiritual, 
tiveram grandes conflitos consigo mesmos. Claro que todos nós 
estamos em provação coletiva. E não é novo o panorama, já 
passamos, outrora, por essas experiências e estamos ainda 
aprendendo. Somos convidados a nos conhecer intimamente a nós 
mesmos. Por isso, as nossas dificuldades. Teremos que vencer essa 
fase. Para isso, enquanto dure, a assistência deverá continuar. Ainda 
estamos buscando entender como funciona a nossa ação mental 
sobre o mundo material, ou mesmo, sobre o nosso lugar. Lugar é 
tudo onde nós nos manifestamos: o ambiente, a convivência com os 
outros, o nosso corpo, com a natureza, com os animais, com o nosso 
lar e com o meio que relacionamos, na existência humana. 
Tudo isso é espiritual e material, ao mesmo tempo. 
As assistências diretas como o atendimento pelo passe magnético 
podem ser feitas em sua maioria a distância, e podem-se fazer 
agendamentos presenciais e emergenciais para atendimento 
reduzido e com distanciamento. Devemos saber que estamos imersos 
num campo de energias espirituais e materiais, ao qual devemos 
cooperar para uma estabilidade. Os casos de tratamentos espirituais 
devem ser feitos com uma comunicação mais constante via fone ou 
internet, com orientações e consolos. O CVV tem feito um trabalho 
referencial e tem salvado muitas vidas.  
Manter uma harmonização não é fácil, precisamos de energias dos 
outros para que possamos nos ajudar, mutualmente. 
Estamos na era do saber ouvir, e isso não precisa ser presencial. Os 
meios de comunicação nos possibilitam a fazer isso. E à distância 
podemos concentrar e meditar de forma natural, em prol de alguém. 
Por isso, não se perdeu o atendimento espiritual, pois estamos em 
sintonia.  
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Uma transferência magnética não é impossibilitada pela distância. Se 
assim fosse, não poderíamos vibrar em benefício de mais ninguém 
que não estivesse do nosso lado. Não há distância para um coração 
generoso e bom. Jesus e a espiritualidade estão conosco vibrando por 
toda a parte, assim devemos aprender a fazer, de forma igual.  
Quando tivermos que atender alguém presencialmente, que façamos 
com poucas presenças e com distanciamento, isso dará toda a 
segurança das ações.  
Lembremos que estamos na era do aprendizado do amor, 
independentemente da presença. O abraço espiritual é mais louvável 
e inteligente, nas grandes lições do amor verdadeiro.  

 
 

Irmãos.  
Não estamos recomendando uma volta imediata; estamos, sim, esclarecendo as formas que 
podemos fazer e a partir disso adotarmos o princípio da lógica. Esse, o principio da doutrina espírita, 
que nos dá razão e discernimento.   
 
Cada instituição tem a sua programação, a qual poderá ser refletida com todos aqueles que 
participam de sua trajetória.  
 
Estamos, como órgão unificador, abertos a discussões e auxilio no planejamento de atividades de 
seus núcleos. Nunca querendo sobrepor nossas ideias e pensamentos, mas como forma de diretrizes 
de segurança.  
 
 
Abraços nos corações de todos.  
 
 
 
 
AMEmos-nos uns aos outros.  
 
 
 
 
 
Uberlândia, 15 de outubro de 2020. 
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