
CARTA DE APRESENTAÇÃO E CONVITE 

1º Simpósio dos Centros Espíritas na FEESP - FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – 2020 

“O Homem de Bem frente aos desafios da atualidade” 

 

Caros irmãos, 

Muitos dos Centros Espíritas próximos à FEESP - Federação Espírita do Estado de São 

Paulo possuem em suas equipes colaboradores capazes de formular ideias e 

pensamentos a respeito de temas da atualidade, de forma coerente com o Espiritismo.  

Diante dessa constatação, verificamos que existe uma grande oportunidade de oferecer 

um espaço aos interessados. Assim, surgiu a ideia de realizar um simpósio, cujo objetivo 

é convidar os expoentes das Casas Espíritas próximas à FEESP - Federação Espírita do 

Estado de São Paulo, para promover a reflexão a respeito de um certo tema, 

confraternizar, trocar experiências e promover reflexões a respeito da responsabilidade 

de cada indivíduo atuante no Centro Espírita, especialmente em suas comunidades. 

Neste simpósio, a FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo atua como 

facilitadora e apoiadora. É um evento das Casas Espíritas!  

A data de realização do nosso Simpósio será dia 19 de setembro de 2020, no Auditório 

Bezerra de Menezes, no prédio sede da FEESP - Federação Espírita do Estado de São 

Paulo. Será um evento aberto ao público em geral de forma ao alcançarmos o maior 

número possível de pessoas, auxiliando assim em um dos papeis fundamentais do 

Espiritismo que é auxiliar na preparação de Espíritos para um mundo de regeneração.  

O tema desta primeira versão é “O Homem de Bem frente aos Desafios da Atualidade”. 

Todas as palestras deverão conter temas próximos a essa ideia principal em palestras de 

20 minutos cada.  

Dessa forma, convidamos a sua Casa Espírita a participar de nosso Simpósio. Caso haja 

interesse em apresentar algum palestrante, encaminhamos documento anexo (carta 

apresentação palestrante simpósio) com relatório específico a ser preenchido. Nesse 

documento deverão constar informações da Casa Espírita e do candidato a palestrante. 

Neste primeiro momento deverá ser informado um tema a ser trabalhado (vinculado ao 

tema central do Simpósio). 

Após recebermos as indicações oficiais pelas Casas Espíritas, realizaremos um processo 

seletivo para construir a agenda do evento. Algumas informações: 

1. O prazo para encaminhamento das indicações (preenchimento do arquivo anexo 

e encaminhado de volta à FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo) é: 

31 de março de 2020, impreterivelmente; 



2. Caso haja mais um palestrante a ser indicado, deverá haver o preenchimento de 

novo arquivo de indicação, ou seja, um arquivo de indicação por candidato; 

3. O encaminhamento do documento “carta apresentação palestrante simpósio” 

poderá ser feito de duas formas: 

a. Presencial na sede da FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo, 

situada à Rua Maria Paula, 140, 6º andar, aos cuidados de Vanessa 

Correia, desde que em papel timbrado da Casa Espírita, com assinatura 

do seu dirigente e carimbo. 

b. Em formato digitalizado, encaminhado para o e-mail: 

federativa_educacao@feesp.org.br, desde que em papel timbrado da 

Casa Espírita, com assinatura do seu dirigente e carimbo. 

4. A indicação do palestrante não garante a participação no dia do Simpósio, visto 

que todos passarão por processo seletivo. Mais informações a respeito serão 

encaminhadas em outro comunicado; 

5. Assim que for recebida a indicação partiremos para uma comunicação com o 

palestrante com a devida ciência da Casa Espírita, para que sejam concedidas 

todas orientações na construção do plano de palestra a ser desenvolvido, para o 

processo seletivo; 

6. O Simpósio possui um Conselho Deliberativo composto por mais de 20 Casas 

Espíritas que auxiliam na organização do Simpósio. Caso a sua Casa se interesse 

em participar deste movimento é mais que bem-vinda! Basta encaminhar e-mail 

para: federativa_educacao@feesp.org.br  e manifestar o interesse; 

7. O Conselho Deliberativo do Simpósio apresenta alguns temas como sugestão: 

O Homem de bem frente: 

• Depressão 

• Bens materiais 

• Evolução da tecnologia (ética e moral)  

• Mídias sociais 

• Cultura 

• Intolerância e diversidade 

• Transição planetária 

• Sexualidade 

• Suicídio (infantil e na adolescência, melhor idade) 

• Dependência química 

• Conflitos familiares 

• E o mundo do trabalho 

• Violência 

• Desigualdade social 

• E a Lei de Destruição 

• Meio ambiente 

• Educação 

• Lei justiça, Amor e Caridade 

• Corrupção 
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• Perdão e mágoa 

• E a evolução moral e espiritual na humanidade  
 
Lembramos que esses temas são sugestivos, poderão surgir outros conforme a 
criatividade de cada palestrante. 

 

Com este Simpósio, pretendemos: 

• Promover maior aproximação e colaboração com as Casas Espíritas; 

• Prestigiar e fortalecer as Casas Espíritas; 

• Promover a união de esforços entre a FEESP - Federação Espírita do Estado de 

São Paulo e as Casas Espíritas; 

• Fortalecer os laços entre a FEESP - Federação Espírita do Estado de São Paulo e 

as Casas Espíritas; 

• Promover palestras sobre temas da atualidade, à luz da doutrina espírita. 

 

Esperamos contar com a presença de sua Casa Espírita e caso possua um expositor que 

possa contribuir em nosso evento, será muito bem-vindo! 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, solicitamos que encaminhem e-mail para: 

federativa_educacao@feesp.org.br. 

 

Que Jesus abençoe a todos! 

 

 

Roberto Watanabe 

Presidente Federação Espírita do Estado de São Paulo 

 

Ieda Porfírio de Moraes 

Diretora Área Federativa – FEESP – Federação Espírita do Estado de São Paulo 

 

Alexandre Paoli Fernandes 

Coordenador Geral do Simpósio 
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