Centro Espírita Humildade e Amor
Informativo: 15/2020 (Pandemia)
Atividades no período: 06/07 a 11/07/2020
Hoje, dia 05 de julho, vamos apresentar os planos para o período de 06 de julho até 11 de julho.
Vimos mantendo pequenas iniciativas, a fim de realizarmos algumas tarefas, que visam a amparar
aqueles que necessitam, seja material ou espiritualmente, deixando bem claro que o trabalho é
voluntário, e nenhum de nossos colaboradores deve se sentir na obrigatoriedade de participar.
Inclusive, priorizamos atividades que possam ser compartilhadas através das diversas mídias sociais,
para todos poderem participar, à distância. E exortamos a todos os colaboradores que estiverem em
grupos de risco, a permanecerem em quarentena, orando por este combalido e maravilhoso planeta.
Como será nossa semana:
Palestras: De 2ª feira até 6ª feira, às 18h, estará disponível, no nosso canal do Youtube, uma palestra
de aproximadamente 20 minutos, gravada no CEHA. Nosso Projeto CEHA em casa prossegue. Aos
sábados, às 18h, apresentaremos mais um Estudo das Parábolas de Jesus.
Trabalho Social: 4ª feira e 6ª feira, das 8h às 16h, além de sábado das 8h às 12h, estaremos no
CEHA, como temos feito, para o desenvolvimento do trabalho social. Serão desenvolvidas atividades
internas de arrumação e separação das doações, além de externas, como coletas de doações e
compras de itens para confecção das cestas básicas.
Irradiação ao Lar: Na 5ª feira, às 17h, daremos continuidade a esta atividade. Os nomes e
endereços dos novos interessados no tratamento espiritual deverão ser encaminhados para a Rosi,
que centralizará as informações.
Tratamento de Doenças Físicas: Na 6ª feira, às 17h, daremos continuidade ao trabalho na Sala de
Cura, apenas para o tratamento à distância. Os nomes e endereços de novos interessados em serem
incluídos no tratamento espiritual deverão ser encaminhados para a Rosi, que centralizará as
informações.
Atendimento Fraterno: Prossegue, com o serviço de acolhimento e escuta, à distância, dentro do
Projeto CEHA em casa. As pessoas que desejarem receber o Telefonema Fraterno, devem informar
seu nome e telefone, no DIS, ou contatar a equipe do Instagram, via Direct, para fazermos a conexão
entre atendente e atendido.
DIS: Continua funcionando de 2ª a sábado, de 8h às 12h, para o recebimento de doações. Em alguns
dias, temos atendimento no turno da tarde também, mas, neste caso, orientamos que a pessoa ligue
antes (Tel. 2473-2618), para confirmar.
Boletim Especial mensal: Já disponível o novo boletim em nosso site, com algumas das atividades
que se encontram em andamento, inclusive com as palestras agendadas para julho.
Evangelização Infantil: Tem apresentado atividades no Instagram da Biblioteca da Evangelização
Infantil Isa Malfei (@bparaisodaleitura), às 15h, e está disponibilizando, em todos os dias da semana,
um conteúdo diferente para os evangelizandos.

Mocidade Espírita: Reunião, agora utilizando a plataforma Google Meet, todos os sábados, das 17h
às 19h. O link para acessar o Grupo do Whatsapp é:
https://chat.whatsapp.com/JgFf2FAZsajLXxxbPyHtch
Leitura: Para os interessados na leitura, informamos que a Livraria e Biblioteca continuam
funcionando, aos sábados, de 8h às 11h. Às terças feiras, são promovidas as entregas das
encomendas feitas pelo whatsapp. No pátio, continuamos mantendo a estante com livros, para
doações.
Campanha de máscaras de tecido: Permanece. Já foram doadas às famílias, até ontem, dia 04/07,
de 2.495 máscaras.
Campanha do óleo de cozinha usado: Continua a campanha. Nesta semana devemos promover
mais uma venda do óleo já estocado no CEHA.
Campanha de cobertores e edredons: As demandas por cobertores, agasalhos e edredons têm
aumentado muito, nas últimas semanas. Por isso, nossa Campanha é necessária e justificada neste
momento. As doações podem ser feitas no DIS.
Clube do Livro: A nova obra, Reuniões Mediúnicas – Teoria e Prática, de J. Palhano Jr, está
disponível. Se você é associado, pode buscar seu exemplar no DIS ou utilizar o serviço de delivery,
através do tel. 2473 2618.
Novo comunicado: 12 de julho
Importante ressaltar que, às 20 horas, de domingo a domingo, conclamamos a todos a fazermos,
juntos, uma prece, envolvendo nosso amado planeta.
Não está prevista a retomada de atividades que envolvam participação de maior número de
pessoas, como o Estudo Sistematizado e Reuniões Públicas para julho. Importante ressaltar
que em nenhum momento o CEHA cerrou suas portas, adaptando-se à realidade de cada
período.
Todos os trabalhadores interessados em retornar às atividades que desenvolviam devem
informar ao diretor de sua área, e aguardar o chamado, na medida em que as tarefas voltem a
rotina.
Nunca nos esqueçamos: O CEHA permanece em nós!
Juarez Barbosa Perissé
Centro Espírita Humildade e Amor

