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PROTOCOLO DE RETORNO - EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTIL
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É chegada a hora de começarmos o retorno presencial da Evangelização Espírita Infantil.  A 
Pandemia ainda durará por um bom tempo e temos que aprender a conviver com seus riscos de 
contágio, sem nos adoecer e nem aos outros.

 Só com a mudança de comportamento de todos, afastaremos o contágio do coronavírus. Todo 
cuidado será pouco, mas com a ajuda de Deus, conseguiremos retomar nossas vidas.
Para garantir a nossa segurança e do outro, e fazer de nossos encontros um momento de alegria 
devemos seguir algumas regrinhas:

 Caso você ou alguém do seu convívio tenha tido alguns desses sintomas (tosse, calafrio, dor 
de garganta, dor no corpo, dificuldade para respirar, coriza, perda de paladar, perda de olfato, 
conjuntivite, náuseas, diarreia) nos últimos 14 dias espere mais alguns dias para aos encontros 
na evangelização.

 Leve sua garrafinha de água, pois não teremos distribuição de copo descartáveis.

 Utilize máscara durante a evangelização (exceto para crianças menores de 03 anos).

 Lave suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool.

 Mantenha janelas e portas abertas.

 Higienize antes e depois do uso os materiais de uso comum, mesas e cadeiras.

 Evite os abraços, mas se não resistir pergunte ao seu amigo se ele está confortável em 
receber o seu abraço.

 Na evangelização de bebês somente será permitido um acompanhante por criança.

 Os passes nas crianças serão coletivos e ministrados nas salas, caso haja alguma orientação 
espiritual que indique algum passe específicos gentileza apresenta o receituário ao 
evangelizador que irá informar a equipe de passistas.

Caso tenha dúvida ou sentir inseguranças procure a coordenação da evangelização que 
estaremos sempre apostos para lhe atender. 

Seguindo essas regrinhas estamos cuidando de nós e do nosso próximo Todos juntos no combate 
ao COVID-19.


