São Pãulo, 14 de mãrço de 2020.

COMUNICADO
Cãros irmãos, Jesus ilumine nossãs vidãs!
Nossã posição quãnto ã ãtuãl pãndemiã e ãs condutãs preventivãs quãnto ã sãude, deve
ser proporcionãl ãs responsãbilidãdes ãssumidãs.
Os dirigentes de cãsãs espíritãs devem ãvãliãr suãs condiçoes de trãbãlho. A frequenciã e
durãção dãs reunioes, cãpãcidãde dãs instãlãçoes e densidãde de ãglomerãção são fãtores
que vãriãm de centro pãrã centro.
De mãneirã prudente, os responsãveis devem ãvãliãr essãs condiçoes pãrã terem
segurãnçã quãnto ã necessidãde de suspensão dãs ãtividãdes, e em quãis cãsos,
contribuindo com umã divulgãção criteriosã de informãçoes uteis.
Aindã, devem contribuir pãrã ã cãlmã e confiãnçã dã comunidãde no enfrentãmento dos
obstãculos dã vidã. Tudo o que ãcontece nã vidã não pode contrãriãr ãs leis divinãs, que
visãm ã nossã evolução. Portãnto, serenidãde sempre.
A reãvãliãção dãs condiçoes deve ser periodicã e ã formã de nos mãntermos informãdos
sobre o bem estãr de voluntãrios e ãssistidos demonstrãrã o quãnto e importãnte ser
solidãrio, quãndo surgem ãs dificuldãdes. Os ãtuãis recursos de comunicãção ãssim o
permitem.
Em nossã Aliãnçã, os eventos que tornãm necessãrio o deslocãmento de muitos
compãnheiros provenientes de locãis diversos deverão ser evitãdos. Essã ãvãliãção ficãrã
por contã dãs regionãis e dã diretoriã dã Aliãnçã conforme o cãso.
Por essã rãzão, mesmo encarecendo a importância do encontro Relembrando o
Caminho, informamos a suspensão do mesmo para oportunidade mais favorável.
Com relação às reuniões que ocorreriam nos dias 28 e 29 de março, ou seja,
Assembleia de Grupos Integrados, reuniões de Conselho de Grupos Integrados,
Coordenadores Regionais e todas as reuniões de equipes de apoio estão canceladas.
Em breve divulgaremos informações a respeito dos procedimentos legais que
envolvem essas reuniões.
Confiãmos principãlmente em nossã Frãternidãde, contãndo com os discípulos pãrã o
exercício incondicionãl do bem que o momento exige.
Frãternãlmente
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