
 

 

 
 

Queridos irmãos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, ótima jornada. 

Felizmente temos observado um expressivo avanço na vacinação em nosso País e, no Município do Rio 
de Janeiro, já temos 67,2% da população com a 2ª dose da vacina (percentual obtido no site da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, em 02/11/2021), sendo que 749.777 pessoas já tomaram a dose de reforço. 

Considerando esse cenário promissor, temos a certeza de que é o momento de retomarmos, 
gradualmente, nossos trabalhos presenciais. 

Nosso retorno terá 2 fases, a 1ª nos meses de NOV e DEZ de 2021 e a 2ª, a partir de JAN.2022. 

Nos meses de NOV e DEZ reiniciaremos buscando alcançar dois objetivos: (1) aplicação de passes 
presenciais; e, (2) atendimento fraterno. 

Os trabalhos observarão os seguintes critérios: 

01– Tendo em vista a necessidade de evitarmos aglomerações, o salão do CEASA estará com capacidade 
limitada à 38 pessoas e será obrigatório do uso de máscaras até que as autoridades municipais de saúde 
autorizem a sua retirada. 

01.1 – As sessões ocorrerão às segundas feiras à noite, no horário das 20h às 21h30min. 

01.2 – O Serviço de Atendimento Fraterno ocorrerá no horário das 19h15min às 19h45min. 

02 – Os irmãos que desejarem participar para receberem passes e/ou serem atendidos pelo Setor de 
Atendimento Fraterno, deverão comprovadamente ter tomado a 2ª dose da vacina há pelo menos 14 dias; 

02.1 – Deverão manifestar seu interesse na sessão presencial no site do CEASA, utilizando-se, para 
tanto, do link que será disponibilizado. Também poderão, usando o mesmo link, manifestar seu 
interesse no serviço de Atendimento Fraterno do CEASA. 

02.2 .1 – Alternativamente para aqueles irmãos que não tenham acesso a internet ou que tenham 
dificuldades em fazê-lo, poderão manifestar seu interesse mediante ligação telefônica para nossa 
irmã Marise pelo número (21) 99631-1557. 

02.3 - Após o cadastramento no site, deverão aguardar um contato que poderá ser por e-mail, mensagem 
de WhatsApp ou mesmo ligação telefônica que lhes informará sobre o dia da sessão para que 
possam participar, bem como do dia para o atendimento fraterno. 

03 – A sessão pública será realizada de forma híbrida com a sessão transmitida pela TV e Rádio Abel. 
04 – Após o encerramento da prece na sessão transmitida pela TV / Rádio Abel, os médiuns realizarão 

os trabalhos de passes, locomovendo-se entre as fileiras dos participantes, que deverão continuar 
em seus lugares até o final dos passes. 



 

 

05 Ao término dos passes, será feito um agradecimento e os participantes poderão sair do salão para 
seus lares. 

A frequência obedecerá a critérios de saúde preconizados pelas autoridades: comprovação de vacinação, 
usos de máscara; de álcool em gel para higienização das mãos e será verificada a temperatura de todos 
na entrada. 

Datas das sessões: (a) NOV: dias 08, 22 e 29 // (b) DEZ: dias 06, 13 e 20. 

 

Na 2ª fase em JAN de 2022, retornaremos com um número maior de atividades, obedecendo ao novo 
normal. 

 

Recebam meus sinceros votos de Paz Profunda. 

 

Dionysio Alfredo Dias Filho 
Presidente 


