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"Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? 

 

R.: Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A 

sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais." (Livro dos Espíritos, Perg. 794) 

 

1. PRÉVIA  

 
1.1. Os inscritos para a COMEERJ devem participar da prévia do encontro, para integração, informações e introdução ao Tema Central. 

 

2. CONDUTA MORAL  
 

2.1. Manter uma conduta individual que possibilite um clima favorável nas atividades em grupos, coletivas e conversações, colaborando com o 

trabalho de socorro espiritual e a vibração equilibrada durante o evento. 

2.2. Ser solidário com todos, facilitando a integração do grupo. 

2.3. Atender com cordialidade as solicitações que visem ao bom andamento das atividades e ao bem comum. 

 

 

3. HORÁRIO – DISCIPLINA 
 

3.1. O acesso ao ambiente da COMEERJ será através da ferramenta Zoom Cloud Meetings® para as atividades dos polos. 

 OBS.:: Se forem utilizadas outras formas de participação serão divulgadas pelos polos (watsapp, youtube, facebook, rádios, etc). 

3.2. Usar sempre o crachá de maneira visível e o seu nome ao entrar na sala virtual. 

3.3. Durante as atividades manter a disciplina, participando efetivamente do encontro, evitando o uso das redes sociais. 

3.4. Trajes: deve-se tomar o cuidado na escolha para que seja mantida a coerência com a orientação doutrinária referentes à ambiência do 

encontro. 

3.5. Cumprir os horários estabelecidos para as atividades. 

3.6. Colaborar em todas as atividades propostas. 

  

4. ASSUNTOS GERAIS  
 

4.1. Em caso de qualquer dificuldade ou indisposição, solicitar ajuda no chat do ZOOM. 

4.2. O horário de visitas será informado através das mídias sociais. 

4.3. Os polos estarão disponibilizando uma sala para atendimento espiritual aos que necessitarem. 

 

 


