Centro Espírita Humildade e Amor
Informativo: 34/2020 (Pandemia)
Atividades no período: 16 a 21/11/2020

Hoje, dia 15 de novembro, vamos apresentar os planos para o período de 16 a 21 de novembro. Com
algumas atividades retomadas, começamos a planejar as do próximo ano.
As inscrições para a reunião pública temporária do dia 17 de novembro já estão encerradas. O acesso
estará liberado no período de 16h15 a 16h50. No dia 18 de novembro, abriremos as inscrições para a
reunião do dia 24 de novembro. O contato para agendamento de participação é feito exclusivamente
pelo whatsapp, com mensagem de texto, no número 99956-2437.

Como será nossa semana?
Palestra: Na 2ª feira, 4ª feira e 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.
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 doadas, mensalmente.
Nos sábados, recebemos as famílias do Projeto Renovando Atitudes, divididas em grupos, com todos
os cuidados necessários ao momento atual. Permanecem por 1h30, no CEHA, em atividades
adaptadas aos grupos de crianças e jovens, divididos por faixa etária, enquanto as mães assistem à
palestra doutrinária.
Irradiação ao Lar: Nas 3as e 5ªs feiras, às 17h, daremos continuidade a esta atividade. As inscrições
com os nomes e endereços dos novos interessados no tratamento espiritual poderão ser feitas no DIS
ou com Rosi, que centraliza as informações.
Tratamento de Doenças Físicas: Na 6ª feira, às 17h, prosseguimos com o trabalho na Sala de Cura,
apenas para o tratamento à distância. As inscrições com os nomes e endereços dos novos
interessados no tratamento poderão ser feitas no DIS, ou com Rosi, em quem centralizamos 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. Estamos
estendendo os horários de atendimento para o turno da tarde também, mas, neste caso, orientamos
que a pessoa ligue antes (Tel. 2473-2618), para confirmar. Na 3ª feira à tarde, também, atualmente,
estamos oferecendo atendimento, principalmente às pessoas que comparecem à palestra, ou ao
trabalho, caso sejam parte da equipe de voluntários da Reunião.

Boletim Especial mensal: O boletim referente a novembro está disponível em nosso site, e no canal
do Instagram, apresentando algumas das atividades que estão em andamento, inclusive os temas e
expositores do mês.
Evangelização Infantil: Tem apresentado atividades ao vivo, no Instagram da Biblioteca da
Evangelização Infantil Isa Malfei (@bparaisodaleitura), às 15h, sempre aos sábados, e está
disponibilizando, em todos os dias da semana, um conteúdo diferente para os evangelizandos.
Mocidade Espírita: Os jovens e os Evangelizadores se encontram 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
Grupo de Pais: Reuniões virtuais todos os sábados de 16h às 17h30, pela plataforma Google Meet,
com os grupos de pais da Evangelização Infantil e Mocidade Espírita. Roda de conversa sobre temas
relacionados ao Evangelho Segundo o Espiritismo. Visite o perfil do Instagram @grupodepais_ceha
para solicitar o link de participação e acompanhar o conteúdo do grupo.
Leitura: Para os interessados em leitura, informamos que a Livraria e Biblioteca continuam
funcionando, aos sábados, de 8h às 11h. Aos sábados também, são promovidas as entregas das
encomendas feitas pelo whatsapp. Iniciamos o atendimento, na Livraria, às terças-feiras, à tarde,
exclusivamente para os frequentadores da Reunião Pública. No pátio, mantemos a estante com livros,
para doações.
Campanha de máscaras de tecido: Permanece. Foram doadas, incluindo as famílias assistidas pelo
CEHA, e pessoas em situação de rua, até hoje, quase 5.000 máscaras.
Campanha do óleo de cozinha usado: Continua a campanha. Até o momento, desde fevereiro de
2020, já se evitou o despejo de 1.757 litros de óleo usado sem tratamento, minimizando o impacto
ambiental.
Campanha Noite Feliz: Todas as crianças e jovens foram apadrinhadas. Os presentes já estão sendo
acondicionados. Aproveitamos para lembrar que a data limite para entrega dos presentes é dia 16/11.
Iniciamos a segunda etapa da Campanha, que envolve o planejamento da confecção das cestas, com
itens natalinos. Este ano, especialmente, não faremos a arrecadação dos alimentos. Optamos por
adquirir Cartões Alimentação, e oferecer a cada uma das famílias por nós atendidas. Os interessados
em participar podem entrar em contato com o DIS (Tel. 2473 26 18).
Clube do Livro: A obra Juventude Desperta, de Roberto Sabbadini, está disponível. Se você é
associado, pode buscar seu exemplar no DIS, ou utilizar o serviço de entrega, através do tel. 2473
2618.
Importante ressaltar que, às 20 horas, de domingo a domingo, conclamamos a todos, a fazermos
juntos uma prece envolvendo nosso amado planeta.
Nunca nos esqueçamos: O CEHA permanece em nós!
Juarez Barbosa Perissé
Centro Espírita Humildade e Amor

