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08 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

 O dia 08 de março é comemorado, em mais de 100 países, como o Dia 

Internacional da Mulher.  

 Esse dia surgiu como resultado de uma série de fatos, lutas e 

reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos 

sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se 

estenderam até as primeiras décadas do XX, principalmente nos EUA e Europa. 

 Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar.  

 Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo 

objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual.  

 O esforço é para acabar com o preconceito, a violência e a desvalorização 

da mulher.  

 A Federação Espírita do Estado de São Paulo, em seus 83 anos de 

existência, contou com a participação ativa e fundamental de grandes mulheres, 

muitas delas anônimas, que em seu anonimato, singela e silenciosamente, 

colaboraram intensamente para transformá-la em uma das maiores instituições 

Espíritas do Planeta. 

 Nos últimos 15 anos a presidência da FEESP foi exercida por 

mulheres, isto é, as cinco últimas gestões. 

 Atualmente, dentre seus 6.000 colaboradores voluntários, 70% são 

valorosas mulheres, que além de exercer seus compromissos perante a família, 

e muitas que também atuam profissionalmente no mercado de trabalho, 

esquecem suas dores, renunciam muitas vezes ao lazer e ao descanso e 

transformam horas preciosas em trabalho voluntário de amor ao próximo, 

acolhendo, nas cinco sedes da FEESP, aqueles que aqui veem em busca de auxílio 

para seus desafios. 

 A presidência atual do Conselho Deliberativo da FEESP é exercida por 

uma mulher. 
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 Dentre os 9 membros da atual Diretoria Executiva da FEESP, 7 (sete) 

são mulheres, inclusive a Vice-Presidente. 

 Na direção dos diversos Departamentos das 7 Áreas Administrativas, 

aproximadamente 85% dos cargos de direção dos Departamentos são 

exercidos por mulheres. 

 Neste momento homenageamos essas milhares de mulheres, que durante 

os 83 anos da FEESP, colaboraram e colaboram nesta casa erguida em nome da 

fraternidade e do amor.  

 Queremos enviar, também, nossa vibração de amor às mulheres 

colaboradoras da FEESP, que já partiram para a Pátria Espiritual. Que onde 

estiverem recebam nosso carinho, admiração e a certeza de que seus nomes se 

encontram registrados no livro da vida e na memória de muitos que por elas 

foram auxiliados. 

 Lembramos neste instante que, nosso modelo e guia, Jesus, há 2.000 

anos, exemplificou e incentivou a convivência fraterna entre homens e mulheres 

e, na prática, valorizou as mulheres, convivendo com elas com o mesmo carinho 

e respeito que direcionava aos homens.  

 Isto escandalizou os homens da época, mas Jesus seguiu firme, inclusive 

escolhendo uma mulher, Madalena, para vê-lo pela primeira vez, em Espírito, 

após seu desencarne. 

 Muito foi conquistado, nestes dois milênios, mas muito ainda há para ser 

modificado nesta história. 

 Atualmente, quando ainda existem muitas injustiças a serem reparadas em 

nossa sociedade, não podemos deixar de reconhecer que várias foram as 

conquistas, inclusive hoje, muitos homens, seguindo as orientações e o exemplo 

de Jesus, já respeitam, valorizam e participam das homenagens às mulheres. 

 É a Lei do Progresso incidindo poderosa e constante sobre a humanidade, 

com o objetivo único de disseminar em todos os corações a grande lição: “Amai-

vos uns aos outros, como eu vos amei!”  

 Diretoria Executiva da FEESP 


