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CORONAVÍRUS: Orientação ao Movimento Espírita Gaúcho 
 
 

Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai 
igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XVII, Item 11) 
 
 

Saudamos fraternalmente os nossos irmãos e instituições que integram o Movimento 

Espírita do Rio Grande do Sul, rogando a Deus que nos conserve unidos, laboriosos e confiantes 

na Sua Providência. 

 

Por ocasião da pandemia COVID-19, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul 

tem estado atenta às orientações dos órgãos oficiais de saúde, tanto quanto aos aspectos espirituais 

e educativos do momento que atravessamos. 

 

Em sendo assim, orientamos os nossos centros espíritas a que mantenham os 

melhores níveis de assepsia física e espiritual dos ambientes, assim como rogamos aos nossos 

colaboradores e frequentadores que guardem os necessários cuidados de higiene do corpo físico, 

dos pensamentos e dos sentimentos. 

 

Cada instituição possui autonomia administrativa em avaliar a realização de suas 

atividades, mas até o presente momento não verificamos recomendação dos órgãos oficiais de 

saúde no sentido de suspensão de nossas tarefas diárias de acolhimento, esclarecimento, 

orientação e consolo nos centros espíritas. 

 

Os desdobramentos de saúde, sociais, econômicos e espirituais da COVID-19 

ensejam-nos oportunidade de trabalho e zelo redobrados, auxiliando nos processos de educação 

integral que surgem sempre das provações individuais e coletivas. Nossas preces e irradiações 

hão de ser, inclusive, potencializadas e associadas aos cuidados de higiene, prevenindo o contágio 

e auxiliando a superação das enfermidades decorrentes do Coronavírus, de outros micro-

organismos nocivos e dos comportamentos que vulneram a saúde do corpo e da alma. 

 

 



 

 

 

Em sendo assim, a FERGS manterá os agendamentos de seu Plano de Atividades – 

PAF 2020, observando atentamente os critérios e recomendações do Poder Público e editando 

novos comunicados e orientações à rede federativa conforme as circunstâncias vindouras e 

posicionamentos dos órgãos oficiais. 

 

Sugerimos ainda que casos especiais de pessoas imunodeprimidas ou que guardem 

maior risco/suscetibilidade ao Coronavírus sejam avaliados junto aos profissionais da saúde, bem 

como que sejamos prudentes, proativos e ponderados ao readequarmos nossa forma de contato 

físico, identificarmos sintomas e adotarmos as pertinentes medidas de prevenção, comunicação, 

isolamento e tratamento. 

 

Jesus nos ampare e fortaleça hoje e sempre, inspirando-nos o equilíbrio e a 

serenidade necessários diante dos desafios de progresso que nos são oportunizados. 

 

 

 
Gabriel Nogueira Salum 
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