PROTOCOLO PARA ABERTURA DO CEJA-BARRA, APÓS
ORIENTAÇÃO DO PLANO ESPIRITUAL
Administrativo/Operacional
1👉 O CEJA-Barra permaneceu parcialmente aberto durante toda a pandemia e, agora,
receberá você, presencialmente, para as palestras públicas, a partir de 15 de agosto de
2020, obedecendo aos nossos horários: quartas-feiras, às 15h30 e às 20h; quintas-feiras,
às 18h30; e sábados às 17h30. Os portões serão abertos para as palestras públicas com
uma hora de antecedência.
2👉 PARA ENTRAR E/OU PERMANECER NO CEJA-BARRA, É OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARA DE FORMA CORRETA: BOCA E NARIZ COBERTOS.

3👉 Mesmo com o devido uso de máscaras, solicitamos a compreensão de todos.
Sugerimos que as pessoas com mais de 60 anos aguardem ainda um pouco mais para a
frequência presencial; no entanto, não serão impedidas de entrar.
4👉Na porta de entrada do CEJA-Barra, será verificada a temperatura de cada pessoa
com termômetro infravermelho. Somente serão liberados para entrar aqueles com
temperaturas abaixo de 37,5 °C. Quem apresentar temperatura acima dessa será
considerada febril; portanto, não terá entrada permitida.
5 👉Na porta de entrada, as pessoas receberão em suas mãos álcool 70%.
6👉 As janelas do auditório estarão abertas e o ar-condicionado estará ligado.
7👉 Todas as cadeiras estarão com espaçamento mínimo de 1 metro entre si.
Solicitamos que não as retirem do lugar marcado no chão.

8👉 Todas as cadeiras serão higienizadas com álcool 70% antes e após as palestras
públicas.

9👉 Todas as salas disponibilizadas para receber a transmissão das palestras públicas
permanecerão com as portas e janelas abertas e os condicionadores de ar ligados.
10👉 As cadeiras para os médiuns passistas estarão devidamente marcadas e com os
devidos espaçamentos. Esses trabalhadores estarão em menor número e utilizarão novos
crachás numerados.
11👉 Nosso Café com Ternura permanecerá funcionando com menos mesas e cadeiras, e
com o controle de numeração na entrada. Somente será permitido alimentar-se sentado e
retirar-se em seguida, não permanecendo no ambiente a fim de impedir aglomeração.

12👉 Nossa livraria permitirá número limitado de pessoas, sendo controlada a entrada,
saída e tempo de permanência por voluntário na porta externa. Será obrigatório o uso
de álcool 70% na entrada.
13👉 As escadas de acesso aos quatro andares encontram-se com degraus devidamente
marcados para subida e descida, e distanciamento. Respeite-os.
14👉Os bebedouros foram removidos conforme protocolo de segurança.
15👉 Temporariamente trabalhamos com número muito reduzido de lugares, a fim de
manter total segurança e conforto aos frequentadores e voluntários.
16👉 Solicitamos a compreensão e colaboração da família CEJA-Barra e dos queridos
frequentadores em não permanecerem na Nossa Casa querida após o término de cada
reunião pública.

17👉 Ao encerrar a palestra pública, o dirigente da reunião solicitará que todos se
retirem com calma e sem aglomerações, mantendo o distanciamento e o uso das
máscaras, para que seja efetuada higienização imediata do CEJA-Barra.

18👉 Temporariamente não teremos salas disponíveis para as crianças. Somente será
permitida a entrada de pessoas a partir de 12 anos. Solicitamos a compreensão de todos,
para mantermos a segurança.
19👉 Manteremos em todos os horários das palestras públicas uma especial equipe de
Recepção para dar todas as orientações na casa; manter o distanciamento e o uso
obrigatório das máscaras; abordar, caso haja alguma transgressão às novas regras de
protocolo de segurança; e manter a disciplina.
20👉 Temos uma equipe de Acolhimento preparada para atendê-lo.

Área Doutrinária
21👉 Nossas palestras públicas terão o dirigente da reunião e o palestrante sentados à
mesa. Conforme escala, voluntários que farão o preparo estarão sentados em cadeiras no
auditório, se dirigirão ao púlpito e retornarão aos seus lugares, após a leitura do trecho do
livro de preparo.
22👉 O dirigente da mesa de palestra pública fará todos os avisos ao início e ao término
de cada reunião.
23👉 Nossos Cursos e Evangelização Infantil permanecerão on-line.
24👉 O Tratamento Espiritual ainda permanecerá a distância.

Departamento Mediúnico
25👉 Os passes das reuniões públicas serão somente coletivos, efetuados por Mentores
Espirituais durante a palestra; e no momento da prece e mentalização final, junto com os
médiuns.
26👉 As águas serão fluidificadas pelos Mentores Espirituais durante as palestras públicas,
em garrafinhas especiais de 100ml, a serem adquiridas na casa. A garrafinha deverá ficar
tampada e permanecer nas mãos do frequentador durante a palestra, para que sejam
fluidificadas pelos Espíritos, de acordo com as suas necessidades, durante a reunião.
27👉 O atendimento fraterno continuará somente pelo WhatsApp ou, na impossibilidade,
por telefone.
28👉 A reuniões mediúnicas privativas continuam suspensas até próxima orientação
espiritual dos Mentores da Casa.

Observações finais
👉 Solicitamos especial respeito aos voluntários em serviço, porque estão sob
orientação das medidas protetivas e a serviço da Espiritualidade para o socorro tão
necessário neste momento.
👉 Sabemos que a saudade é grande e o carinho que nos une, ainda maior, por isso
formamos a linda Família CEJA-Barra. Contamos com sua especial compreensão para
que não haja os acolhedores abraços, beijinhos fraternos, nem o carinhoso aperto de
mãos. Precisamos, neste especial momento, mudar nossos hábitos, por mais difícil
que isso seja. Dessa maneira, aprenderemos a ser carinhosos e acolhedores com
nossos olhares fraternos e a desenvolver outras sensibilidades através das janelas da
alma: nossos olhos.

