
aglomerada. Assim, é forçoso 
reconhecer que o recolhimento 
individual é a mais valiosa e 
oportuna ação com que podemos 
contribuir para a preservação da 
saúde coletiva.
Isso tudo é o que nos diz a razão. 
Refletindo, ponderando, analisan-
do os fatos, chegamos a conclu-
sões que nos ajudam a decidir 
como proceder. Ao mesmo tempo, 
temos fé de que a situação atual é 
temporária, um breve momento 
na nossa história. Mais dia, menos 
dia, a pandemia será superada. 
Temos fé de que, como tudo na 
vida, isso também vai passar.

Que fé é essa? De onde vem? Na 
verdade, temos convicções que 
norteiam essa fé: Deus é sobera-
namente justo e bom; o Espírito 
é imortal e, a cada nova encarna-
ção, tem o ensejo de revisitar si-
tuações mal resolvidas e repassar 
lições incompreendidas; a vida 
tem rumo e direção e o objetivo 
de todo Espírito – cada um de 
nós – é tornar-se perfeito, pois é 
essa a Vontade do Pai.
Assim é a nossa fé: raciocinada, 
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O momento atual requer 
equilíbrio, prudência, 
serenidade, paciência. São 

virtudes raras, que ainda precisa-
mos cultivar. Embora estejamos 
todos cansados da pandemia, 
é fato que o novo coronavírus 
continua incansavelmente ativo. 
Em geral, vírus são mutantes e 
esse não é diferente: há algumas 
novas cepas, mais contagiosas 
do que a original e ninguém está 
imune. Nem mesmo quem já teve 
Covid-19 está livre de uma nova 
infecção. Quem já foi vacinado 
também não pode agir como se 
estivesse plenamente imune, pois 
nenhuma vacina tem 100% de 
eficiência. Além disso, não se trata 
apenas de tomar a vacina e, com 
isso, ficar liberado para aglome-
rar. A estratégia epidemiológica 
de maior eficácia é vacinar em 
massa a população para evitar a 
propagação do vírus.
Como se sabe, a pandemia atual 
é causada por um vírus que ataca 
as vias respiratórias. Sua trans-
missão se dá, majoritariamente, 
pelo ar, através da respiração, do 
espirro ou da tosse. Na verdade, 
até mesmo ao falar ejetamos gotí-
culas que, geralmente, não conse-
guimos visualizar. São essas go-
tículas que transportam o vírus. 
Não é como em epidemias de 
dengue, zika e chicungunya, que 
se propagam com a ajuda de um 
mosquito. O vetor de transmis-
são da Covid-19 é a proximidade 
entre as pessoas e daí decorre 
a necessidade de recolhimento, 
de afastamento social. No caso 
da Covid-19, o problema não é 
a água parada, onde mosquitos 
se proliferam, mas sim gente 

construída a partir da reflexão e 
da ponderação que nos levam a 
conclusões. Nossa fé não guar-
da qualquer antagonismo com 
a razão. Seguimos Kardec, que 
escreveu na página de rosto de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo: 
“Fé inabalável é somente aquela 
que pode encarar a razão face 
a face, em todas as épocas da 
humanidade”.
Muitos séculos antes, Jesus nos 
falou da fé raciocinada: “Conhe-
cereis a Verdade, e a Verdade vos 
tornará livres”. Livres da igno-
rância, do não saber, do compor-
tamento submisso de seguir, irre-
fletidamente, modos e costumes 
avessos à fraternidade e, por isso 
mesmo, contrários à Vontade do 
Pai. Com Jesus aprendemos tam-
bém que a responsabilidade por 
ações e omissões é intransferível: 
“A cada um será dado segundo 
as suas obras”.
A fé raciocinada é fruto do exer-
cício ininterrupto da razão. O 
treinamento cotidiano do racio-
cínio é uma prática insuperável 
que nos ajuda a compreender a 
vida plena do Espírito e adquirir 
valores preciosos como equilí-
brio, prudência, serenidade e 
paciência. Com eles poderemos 
suportar e superar esta pande-
mia e todas as que ainda estão 
por vir ao longo da vida, que 
nunca cessa.

“A fé raciocinada é o fruto 
do exercício ininterrupto 

da razão.”



NOTÍCIAS

Ainda em formato virtual, Evangelização      
retoma divisão de turmas por faixa etária

Com o intuito 
de estimular 
uma maior 

participação na 
Evangelização, a 
equipe responsável 
pelo trabalho decidiu 
retomar a divisão 
das turmas por faixa 
etária. O novo for-
mato de estudos, que 
continua sendo virtu-
al, foi implantado em 
fevereiro deste ano.
O trabalho já ti-
nha sido retomado 
na Casa em julho de 2020, 
quando se percebeu que a 
pandemia levaria muito mais 
tempo do que o imaginado 
inicialmente. O processo 
para se chegar até aqui não 
foi simples, mas contou com 
a dedicação de todos os cola-
boradores.
“Ao olharmos o processo é inte-
ressante notar como o trabalho 
foi se construindo ao longo dos 
meses. E mesmo que estivésse-
mos desmotivados inicialmente 
e, algumas vezes, até descrentes, 
tudo fluiu. Ou seja, a espirituali-
dade não espera o nosso impulso 
espontâneo para agir. Quando 
não o temos, eles fazem acon-
tecer, colocando as pessoas no 
caminho certo”, comenta Joselei-
ne Carvalho, a Jô, coordenadora 
da Evangelização.
O processo
O Grupo de Pais foi o precur-
sor do retorno às atividades em 
modo remoto, em julho do ano 
passado. “Tivemos a oportuni-
dade de participar, mas ainda 
não víamos a possibilidade de 
retorno das crianças, pois não 
seria possível a presença de to-
dos, principalmente das crianças 
assistidas”, relembra Jô.

Contudo, os próprios pais soli-
citaram o retorno das atividades 
das crianças, já que seus filhos 
sentiam falta. Motivados por essa 
solicitação, os evangelizadores 
decidiram retomar as aulas ainda 
naquele mês.
Inicialmente, fizeram duas ações, 
ambas aos sábados:
1) Enviavam vídeos com histórias 
e músicas referentes à Evange-
lização Espírita Infantil, para as 
crianças de 2 a 8 anos. No total, 
havia 10 crianças participando.
2) Promoviam encontros virtuais 
com crianças de 8 a 14 anos, com 
temas escolhidos por eles, até 
para incentivar a participação. 
Dessa turma participavam, em 
média, 7 crianças por encontro.
A partir desse retorno, os pais 
começaram a discutir os temas 
sugeridos pelas crianças também 
em seus encontros. Essa metodo-
logia foi realizada até fevereiro 
de 2021, com recesso apenas nas 
semanas do Natal e do Revéillon.

A novidade
Desde dezembro, a 
presidente da SEOB, 
Karina Granado, que 
também é evangeliza-
dora, organizou uma 
campanha junto aos 
pais e responsáveis 
pelas crianças para 
pesquisar a possibi-
lidade de um retorno 
da Evangelização 
dividida por faixas 
etárias, como ocorria 
presencialmente. 

“A campanha saiu de uma 
demanda do Grupo de Pais, 
onde se questionava a pouca 
participação frente à quan-
tidade de frequentadores do 
trabalho presencial de Evan-
gelização”, relata Jô.
Então, teve início o período 

de preparação dos evangeliza-
dores e no dia 20 de fevereiro de 
2021, a Evangelização passou a 
ocorrer com seis turmas, dividi-
das assim: 
• Crianças de 3 e 4 anos
• De 5 e 6 anos
• De 7 e 8 anos
• De 9 e 10 anos
• De 11 e 12 anos
• E de 13 e 14 anos
As aulas são realizadas pelo 
Google Meet, aos sábados, às 17h, 
com dois ou três evangelizadores 
por sala. As crianças menores 
são acompanhadas pelos pais 
nas aulas. “Temos um grupo de 
WhatsApp para cada turma, que 
é utilizado como apoio para co-
municação e disponibilização do 
link dos encontros”, conta Jô.
O tema discutido neste ano é o 
Livro dos Espíritos, com as devi-
das adaptações conforme a 
faixa etária. 



NOTÍCIAS

Coral Affetto abre inscrições para novos
integrantes

Após finalizar a gravação 
de mais uma música 
inédita, o Coral Affetto, 

da SEOB, abriu inscrições para 
receber novos integrantes. Os en-
saios têm ocorrido virtualmente, 
pela plataforma Google Meet, às 
sextas-feiras, das 19h45 às 21h15.
Para participar, não é necessá-
rio saber ler partituras ou ter 
conhecimento musical. “Neste 
momento de pandemia, o mais 
importante é que a pessoa tenha 
disposição para esse formato on-
line e, especialmente, para gra-
var vídeos, se necessário várias 
vezes, já que por ora as músicas 
são apresentadas apenas pela 
internet”, ressalta André Camar-
go, membro do coral e responsá-
vel pela finalização dos vídeos. 
Para ensaiar e gravar Alegria 
Alegria, de Caetano Veloso, o 
grupo levou cerca de 4 meses. 
Algumas músicas trazem mais 
desafios para os coralistas e até 
para a gravação das bases, como 

foi o caso dessa, então o proces-
so todo se torna um pouco mais 
demorado. Mas isso não é um 
padrão. O tempo para finalizar 
cada etapa varia conforme o 
grau de dificuldade da música.
A música inédita está em pro-
cesso de edição e será exibida 
no próximo Acordes para o 
Evangelho, que será realizado 
virtualmente no dia 16 de maio, 
às 10h. A transmissão ao vivo 
ocorre pela página da SEOB no 

Facebook e pelo canal no You-
tube. A palestra de maio será 
ministrada por Conceição 
Almeida.

Em reunião realizada no 
último sábado de abril, a 
Diretoria da SEOB decidiu 

manter as atividades da casa 
apenas pela internet. Embora 
o novo decreto do governa-
dor tenha permitido que casas 
religiosas realizem atividades 
presenciais com público redu-
zido, a Diretoria entende que os 
encontros virtuais são a melhor 
forma de zelar pela segurança à 
Saúde dos frequentadores.

“Importantes pesquisas científi-
cas apontam no sentido de que o 
isolamento social é ainda o me-
lhor caminho para evitar a dis-
seminação do coronavírus. Por 
isso, a Diretoria da Casa decidiu 
manter as portas fechadas, mas 
todos estamos com os corações 
abertos e as mentes focadas no 
trabalho da Casa”, relata Karina 
Granado, presidente da SEOB.
Os Grupos de Estudo, o Aten-
dimento Fraterno, as Salas de 

Passes, o Coral, a Evangelização 
Infantil, a Mocidade Espírita e 
o Grupo de Pais seguem fir-
mes em modo virtual. As ações 
ocorrem tanto em plataformas 
de videoconferência, quanto nas 
redes sociais – Facebook e You-
Tube – como é o caso das Pales-
tras Virtuais, que acontecem às 
terças-feiras, às 20h e também do 
Acordes para o Evangelho, apre-
sentado sempre no terceiro 
domingo do mês, às 10h.

Diretoria da SEOB decide manter atividades 
apenas online

COMO SE INSCREVER

Os interessados em fazer parte 
do coral Affetto devem enviar 
uma mensagem para o celular 
(16) 9 9119-2552 e falar com 
Suzana. 



ASSISTÊNCIA SOCIAL

DAS passa a fazer atendimentos pontuais em 
São Carlos

O Departamento de Ação 
Social (DAS) da SEOB 
mudou a forma de tra-

balho em 2021. Desde fevereiro, 
passou a fazer atendimentos 
pontuais, conforme a necessida-
de de famílias e de entidades de 
São Carlos.
A distribuição de cestas básicas, 
realizada havia seis anos para 
cerca de 20 famílias assistidas, 
foi suspensa. A decisão foi toma-
da quando a equipe soube que 
em decorrência da pandemia e 
das inúmeras iniciativas promo-
vidas na cidade, muitas dessas 
famílias já recebiam cestas de 
outras entidades.
Contudo, a equipe do DAS não 
parou de trabalhar. “Desde en-
tão, temos colaborado com en-
tidades que precisam de apoio, 
contribuindo no atendimento de 
algum pedido específico, com 

mantimentos ou até mesmo com 
dinheiro”, afirma Lúcia Cunha 
Ortiz, coordenadora do departa-
mento.
Além disso, o DAS também for-
neceu cesta básica para algumas 
famílias nesse período. “Em ge-
ral, a doação ocorre depois que 
algum trabalhador da SEOB nos 
procura, porque já conhece o 
nosso trabalho, e indica alguém 
que precisa de cesta básica. 
Desta forma, acabamos ajudan-
do também algumas famílias”, 
relata.

Campanha do Agasalho
No mês de maio, o DAS vai 
promover mais uma edição da 
Campanha do Agasalho. Como 
as atividades presenciais ainda 
estão suspensas, em decorrência 
da pandemia, as doações devem 
ser feitas via depósito ou trans-

ferência bancária. 
No ano passado, a campanha 
realizada pela SEOB a fim de 
arrecadar recursos para a com-
pra de cobertores possibilitou 
a aquisição de 360 unidades 
para doação. As cobertas foram 
destinadas a sete entidades de 
São Carlos que realizam atendi-
mento assistencial, e também ao 
Posto de Rua.
“A nossa intenção é repetir a 
ação sendo um ponto de arreca-
dação dos recursos, compra dos 
cobertores e distribuição, justa-
mente para apoiar outras enti-
dades, como os asilos e o Posto 
de Rua, que têm tantas outras 
atividades para realizar”, 
explica Lúcia.

COMO COLABORAR?

Para colaborar, você pode fazer uma doação por depósito ou transferên-
cia bancária, na conta da SEOB: 

Associação Espírita Obreiros do Bem
CNPJ 59.619.437/0001-50 
Banco do Brasil - Agência 6509-9 - Conta 117944-6

Ao fazer sua doação, por favor, compartilhe o comprovante pelo 
WhatsApp (16) 99608-2629, indicando a destinação ao DAS.

AGENDA - MAIO

16 ACORDES PARA O EVANGELHO
Domingo, 10h
Palestra pela internet com 
Conceição Almeida

EVANGELIZAÇÃO (ONLINE) 

• Evangelização Infantil 
Crianças de 3 a 14 anos 
Sábados, 17h - 18h 

• Grupo de Pais 
Sábados, 18h - 19h


