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Palmas, 20 de março de 2020.

COMUNICADO
Considerando as medidas adotadas ao enfrentamento da pandemia
pelo coronavírus, a COVID – 19, pelo Governo do Estado, através do Decreto nº
6.066/2020 e, por sua vez, pela Prefeita Municipal desta Capital, por meio do
Decreto Municipal nº 1.859/2020, em especial, o derradeiro, que determina, dentre
outras, a suspensão, por prazo indefinido, de reuniões públicas ou particulares, de
atividades comerciais ou religiosas, a Federação Espírita do Estado do
Tocantins, pelo presente,

COMUNICA
aos seus frequentadores que a suspensão noticiada em 13/03/2020 por esta
Instituição permanecerá, por tempo indeterminado, para TODAS as atividades:
Atendimento Espiritual, Ação e Promoção Social, Comunicação Social Espírita,
Dirigentes, Estudos do Espiritismo, Família e Infância e Juventude, Palestras
Públicas, além da Livraria e eventos constantes do calendário federativo.
Ressaltamos que a realidade ora vivenciada por todos é um convite,
individual e institucionalmente – a atitudes responsáveis e seguras, zelando pelo
cumprimento da Lei de Justiça, Amor e Caridade e pelo atendimento às orientações
governamentais.
Por outro lado, mostra-se relevante a mensagem da Federação
Espírita Brasileira aos colaboradores quando orienta:
“Necessário, contudo, que o isolamento social não represente
isolamento afetivo, e que a suspensão física das atividades não constitua
interrupção das ações doutrinárias que fundamentam as práticas espíritas. Nesse
sentido, o presente cenário mundial convida os trabalhadores espíritas à busca de
estratégias alternativas e criativas de ação, de modo a promoverem o estudo, a
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prática e a divulgação da Doutrina Espírita utilizando-se de recursos tecnológicos e
virtuais, de momentos de vibração, de estudos edificantes, dentre outras inúmeras
possibilidades de ação, cientes das potências do pensamento e da vontade para o
alcance dos propósitos comuns.
As tecnologias disponíveis muito nos auxiliarão no nobre desafio de
manter padrões vibratórios salutares, diluindo fronteiras e permitindo-nos a união de
pensamentos, sentimentos e atitudes em benefício da própria Humanidade.
Nesse sentido, convidados ao trabalho de assistência espiritual aos
que enfrentam momentos de desconforto, devemos atender aos imperativos de
evitar aglomerações, consoante as recomendações governamentais, mas podemos
desenvolver trabalhos em pequenos postos de serviço, para manutenção do
amparo necessário aos que passam por este momento aflitivo….”
Sendo assim, envolvidos no espírito de cooperação com as
Autoridades

Governamentais,

encaminhamos

o

presente

comunicado

de

suspensão, por tempo indeterminado, de todas as atividades da Federação Espírita
do Estado do Tocantins aos frequentadores, convidando a todos ao exercício da
prece, em favor da Humanidade, ao cultivo da esperança e do otimismo, traduzidos
em nossos atos e palavras e, por fim, reflexão quanto à mensagem da Feb.
Confiemos em Deus e façamos o nosso melhor! Fraternalmente,

Leila Ramos
Presidente

Daniel Rodrigo Araújo
Vice-Presidente
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