
PARTICIPAÇÃO: essa foi a palavra chave da 
reunião de 9 de Junho, na Federação Espírita do 

Estado de São Paulo, organizada pela Área 
Federativa com o intuito de reunir, aproximar e 

assessorar Instituições Espíritas, que  
compartilham do interesse em servir à 

comunidade através da Doutrina Espírita.

Estiveram presentes 34 participantes de 22 Centros Espíritas

da cidade de São Paulo e região.

A Diretora da Área Federativa, Ieda de Moraes, abriu a

reunião agradecendo a presença de todos e, após a prece

inicial e leitura edificante, foram iniciados os trabalhos.

Os Centros que não compareceram na reunião anterior

responderam a um questionário onde puderam apontar as

necessidades de suas Casas, como: indicação de palestrantes;

orientações jurídicas, treinamento para implantação de

cursos, etc. Todos receberão, brevemente, um contato da

Área Federativa para entender melhor estas necessidades e

definir um plano conjunto para auxílio nos assuntos que

podemos ajudar.

Todos os participantes responderam também a uma lista de

35 Temas de Palestras, para que escolhessem os 5 que

consideravam mais importantes para seu Centro. O Tema mais

votado foi: “A obsessão nos trabalhadores do Centro

Espírita”, tema este que será abordado na nossa próxima

reunião no dia 4 de agosto às 15:00hs. Não percam.

Em seguida, tivemos apresentações detalhadas do tipo de

suporte que cada departamento da Área Federativa pode

promover. Iniciando pelo departamento de Suporte à

Educação e Treinamento, dirigido por Alexandre Paoli,



O Tema do próximo encontro, em 04 de agosto, será 

“A obsessão nos trabalhadores dos

Centros Espíritas”. Confirme sua presença por e-

mail ou telefone.

seguido pelo departamento de Assistência Espiritual e Social,

dirigido por Rosangela Cerqueira e pelo departamento de

Assistência Administrativa e Jurídica, dirigido por Olinda

Câmara. Os departamentos esclareceram as dúvidas

formuladas pelos presente, como por exemplo, as questões

abaixo:

• Os cursos para os Centros podem ser ministrados nos

Centros?

• Dúvidas sobre pré-requisitos para os Cursos;

• Como montar plano de atualização dos trabalhadores dos

Centros;

• Dificuldades com evasão de trabalhadores das Casas

Espíritas.

• Assistência Espiritual para os trabalhadores. Como

endereçar?

• O que é necessário para ser coligado à FEESP?

• O que é preciso para manter-se coligado à FEESP?

• Como atualizar mudanças de diretoria?

• Como receber o programa de Ensino da FEESP?

Caso tenham alguma dúvida sobre estas ou outras questões,

enviem e-mail para federativa@feesp.org.br ou nos contate

pelo telefone (11) 3188.8383 R-235.

Após as vibrações e prece final, foram distribuídos livros

didáticos e encerrado o encontro com um café, onde todos

puderam interagir um pouco mais.



O Tema do próximo encontro, em 04 de agosto, 
será “A obsessão nos trabalhadores dos

Centros Espíritas”. Confirme sua presença por e-
mail ou telefone.

Nosso próximo encontro já tem data definida e será no dia 04

de agosto às 15:00 h na sede da FEESP. Não percam!

“Gostei muito da reunião. Espero, acredito que seja um 

passo muito importante que a Federação vai dar. Espero 

que a Federação consiga apoiar as Casas Espiritas 

especialmente as pequenas e as vindas das periferias, pois 

precisamos muito desse amparo, dessa sustentação e de 

todo apoio.”

Tereza Olga Januário–Associação Caminho de Damasco (Guaracá)

“Essa é a primeira vez que estou  participando.  Gostei muito 

e fiquei muito grata  com o convite de vocês e espero estar 

aqui novamente, na próxima reunião.”

Roberta da Silva  Franco – Núcleo Fraternidade  Aglaezinha

(Capão Redondo)


