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Comunicado da Federação Espírita do Distrito Federal acerca das medidas do Governo do 
Distrito Federal referentes às atividades religiosas na pandemia do coronavírus. 

 
Diante da publicações pelo GDF do Decreto n.º 41.105 de 13 de agosto de 2020, que dispõe sobre                  
a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião no período declarado como                
situação de emergência, devido à pandemia de covid-19, do Decreto 40.982, de 13, de julho de                
2020, que regulamentou a Lei nº 6.630, de 10 de julho de 2020, que reconhece as atividades                 
religiosas como serviços essenciais para a população do Distrito Federal em situações de             
calamidade pública, de emergência, de epidemia ou de pandemia, e, do Decreto n.º 41.099, de 11                
de agosto de 2020 que permitiu o acesso aos estabelecimentos religiosos para maiores de 60 anos,                
a FEDF vem a público esclarecer: 
 
1. O Governo do Distrito Federal permite, mas não obriga, as celebrações religiosas presenciais             

nos templos ou locais com capacidade inferior a 200 pessoas e o acesso de maiores de 60                 
anos, cabendo a cada instituição avaliar os riscos, as condições de atendimentos das             
exigências legais e o próprio contexto diante do cenário da pandemia em sua região no Distrito                
Federal ou Entorno. 

 
2. Por meio da CODEPLAN, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de               

Saúde do DF, o GDF emite o Boletim COVID-19, disponível no link            
https://agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/08/Boletim_Codeplan_n16_04.08.20
.pdf, trazendo informações e análises sobre a pandemia no Distrito Federal, que em sua última               
emissão, de número 16, datada de 04 de agosto de 2020 apresenta conteúdo relevante para               
apoiar a decisão de retorno às atividades presenciais, tais como: 

a. O número de casos de contaminação confirmados no DF, conforme o gráfico abaixo             
extraído do Boletim, se apresenta numa curva ascendente com tendência ainda crescente            
no período acumulado da pandemia, não trazendo segurança quanto a redução de risco             
para o retorno presencial das atividades.  
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b. Com as mesmas características, o número de óbitos causados pelo covid-19 também            

apresenta uma curva de tendência ascendente, não apresentando nenhum sinal visível de            
mudança de tendência no período avaliado, conforme gráfico abaixo contido no Boletim            
do GDF: 

 
c. O Boletim COVID19 traz ainda relevantes informações sobre o efeito do isolamento social             

na redução dos casos de contaminação pelo coronavírus, deixando evidente o potencial            
do isolamento social na redução de casos de contaminação, onde, conforme o gráfico, o              
relaxamento do isolamento impactou significativamente no aumento diário de casos,          
apresentando curvas diametralmente opostas:  
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d. Além das informações apresentadas nos gráficos do Boletim COVID19, onde não fica            
perceptível a redução de risco de contaminação e óbitos, nem a mudança de tendências,              
são apresentadas análises de suma importância sobre os dados que subsidiam a geração             
dos gráficos sobre os problemas de subnotificação e dificuldades de testagens que podem             
afetar as informações mais recentes de cada análise, conforme demonstram os recortes            
abaixo extraídos do boletim:  

 
 

3. Face a esse cenário e em função de seu compromisso prioritário com a preservação da Vida, a                 
Federação Espírita do Distrito Federal informa que suas atividades presenciais continuarão           
suspensas por prazo indeterminado, com exceção da Livraria e Bazar que funcionarão de             
segunda à sábado, de 9h às 16h, com a devida observância das recomendações sanitárias,              
uma vez que tal atividade não conta com aglomeração e, tal controle é mais facilitado . 

a. As demais atividades da FEDF permanecem ativas no ambiente virtual, por meio de suas              
redes sociais, e no site www.fedf.org.br.  

4. A FEDF, respeitando a independência e autonomia das instituições a ela vinculadas,            
recomenda os mesmos cuidados e análise da tomada de decisão juntos aos seus colegiados,              
observando atentamente: 

a. Os regramentos contidos no Decreto n.º 40.846, de 30 de maio de 2020, relacionados às               
medidas sanitárias de prevenção à pandemia do covid-19. 

b. Atualização do termo de responsabilidade e voluntariado conforme modelo disponível no 
site da FEDF. 

 

 

Atenciosamente, 

  

Paulo Maia da Costa 
Presidente 

Sônia Maria Gonçalves 
Vice Presidente 

Romeu Dutra 
Vice Presidente 

 
““No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.” Jesus (João 16:33) 
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