
De acordo com o mapa de risco atualizado semanalmente pelo 
Governo do Estado, estamos observando uma melhoria no 
quadro pandêmico no território capixaba, já com a imensa 
maioria dos municípios classificados como de risco baixo. No que 
pese a expressiva diminuição sentida no número diário de óbitos, 
não se observa o mesmo na taxa de transmissão do vírus, que 
voltou a subir nos últimos dias, ou seja, a pandemia não está 
controlada, levando as autoridades a se pronunciarem na forma 
de que, caso não haja uma consciência por parte da população, 
as restrições poderão ser reeditadas.

As medidas adotadas pela FEEES, com a suspensão das 
atividades presenciais em sua Sede, desde março último, sempre 
foram com a intenção de cooperar com as ações preventivas de 
controle da pandemia, contribuindo, desta forma, para a sua 
erradicação, naquilo que lhe era possível realizar.

Neste contexto, cumprindo sua tarefa de coordenadora das ações 
do movimento federativo em nosso Estado, a Federação orientou 
as Casas Espíritas, por meio de seus dirigentes, que adotassem a 
suspensão das atividades presenciais, substituindo-as por 
atividades virtuais, excetuando as reuniões mediúnicas, sem com 
isto, arbitrar por uma conduta, entendendo a independência e 
autonomia, jurídica e administrativa, de cada Casa Espírita.
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A última Nota Oficial, veiculada em 09/09/2020, inclusive, fez 
alusão àqueles que, caso entendessem que deveriam retornar às 
atividades presenciais, que o fizessem atendendo todas as 
exigências contidas na Norma Técnica 35/2020, emitida pela 
Secretaria de Estado da Saúde, configurando, assim, o arbítrio de 
cada dirigente, porém, reservando o direito de manter suspensas 
as atividades presenciais em sua Sede. Ou seja, a FEEES não 
autoriza a abertura ou o fechamento das Casas Espíritas.

Com o retorno das atividades presenciais nas igrejas e templos, 
muitos dirigentes espíritas têm questionado sobre o 
posicionamento da FEEES, sendo que este sempre foi claro e 
explícito: as atividades presenciais na Sede da Federação 
permanecerão suspensas sem data fixada para retorno, 
permanecendo em funcionamento as atividades da Livraria e da 
Loja do DESDOBRA.
Recomendamos uma profunda reflexão de cada dirigente sobre 
a oportunidade de retorno ou não às atividades presenciais, 
analisando cada serviço em particular e não se afastando da 
adoção das medidas protetivas recomendadas pelas autoridades 
de saúde de nosso Estado.
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