
Estiveram presentes 68 participantes de 36 Centros Espíritas da
Grande São Paulo e da FEESP.

Inicialmente, o Sr. Alexandre Paoli, diretor do departamento de
Ensino da Área Federativa e coordenador da reunião, deu as boas
vindas a todos e apresentou as instruções sobre o uso do Google Meet
aos participantes.

Após a prece inicial, a Sra. Ieda de Moraes abriu a reunião
agradecendo a presença de todos. Lembrou a série de inconvenientes
que a Pandemia tem causado, mas que ela também nos trouxe muito
tempo para reflexão sobre nossas vidas e nossos valores. Além disso,
estamos aprendendo a conviver com situações inusitadas de trabalhar
e de cuidar dos filhos ao mesmo tempo, além de desenvolver
trabalhos voluntários, dentro das possibilidades de cada um.

Comentou também que os Centros Espíritas e a FEESP têm trabalhado
na área social, no limite do possível, contribuindo para o alimento
físico dos mais necessitados e o alimento espiritual, por meio de
mensagens em nossos grupos de WhatsApp, programas de rádio e
vibrações diárias.

Informou também que, neste período de pandemia, nosso trabalho
junto aos Centros Espíritas tem se pautado nas seguintes atividades:

• Continuidade de apoio administrativo e jurídico, por
telefone;

• Auxílio aos Centros com repasses de cestas básicas, quando
estes não conseguem captar diretamente para todas as suas
necessidades e quando a própria FEESP tem excedentes nos
seus atendimentos sociais, que faz mensalmente na Casa
Transitória e na Sede Santo Amaro;

• Comunicação contínua através dos grupos de WhatsApp
com os Centros, informando as atividades em
desenvolvimento na FEESP e outras informações relevantes ;
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• Divulgação de vídeos de palestras “Projeto Evangelho à
Distância”, com temas edificantes, assim como
orientações aos Centros para as aulas de Educação à
Distância, do Ensino e da Infância.

Por fim, comentou que a audiência da reunião de hoje, com 68
participantes, é a confirmação de que podemos retomar nossas
reuniões, agora virtuais, enquanto não pudermos voltar às
presenciais, e será isso que faremos. Manteremos o mesmo escopo
das reuniões presenciais, com uma palestra sobre um Tema já
escolhido por vocês em dezembro passado, seguido de tempo para
perguntas, atualização dos impactos da Covid-19 nas atividades e
comunicação de todos.

A seguir, o Sr. Paoli passou a palavra ao Sr. Roberto Watanabe,
presidente de FEESP.

O Sr. Watanabe fez uma apresentação detalhada sobre os trabalhos
em execução na FEESP, em todas as Áreas, os cenários de curto e
médio prazo das atividades possíveis de serem realizadas, a
formação do Grupo Espírita Paulista, congregando a Aliança Espírita,
a FEESP e a USE para desenvolverem temas e palestras públicas em
vários veículos, etc.

Comentou também que devemos ter que conviver com a Covid-19
até meados de 2021, otimistamente falando, e assim, temos que
seguir utilizando os recursos da tecnologia, desenvolvendo formas
de atuação virtual, dentro do que for possível.

Exortou a todos para manterem a fé, perseverança e firmeza de
propósitos, sempre confiando no comando da Espiritualidade Maior.

A apresentação feita pelo Sr. Watanabe será enviada junto com esta
Ata da reunião, commais detalhes dos itens apresentados.
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Dando continuidade, o Sr. Paoli abriu a sessão de perguntas e em
seguida a de informações dos Centros, sobre suas atividades atuais.
Houve muita participação, como algumas das listadas abaixo:

1. A Sra. Marly Garcia, do G.E. Emmanuel, informou entre outras
coisas, que pretendem aprovar o reinício dos cursos presenciais,
com salas de 4 a 6 alunos, pois pode manter distanciamento
adequado. Estão realizando virtualmente o Evangelho no Lar e
Palestras, além de muita atividade na área social, com distribuição
de cestas básicas, lanches para moradores de rua e almoços,
mantendo sempre os protocolos de distanciamento;

1. Sr. Lucio Castilho, da Casa do Caminho, informou que estão
fazendo várias atividades virtuais, como estudos de livros da
Doutrina, evangelização da Família e no 2º semestre pretendem
voltar de forma virtual com alguns cursos básicos. Para isso,
utilizam várias plataformas para reuniões virtuais. Na área social,
seguem com distribuição de 3000 cestas. Sugeriu que deveríamos
nos reunir virtualmente com mais frequência, pois a troca de
experiências é muito importante para todos;

1. Sra. Dora Fernandes, do Gr. Soc. Seara da Paz, informou que
seguem distribuindo cestas básicas às famílias atendidas,
assistência às grávidas e mantendo o Evangelho no Lar. Está muito
feliz com a integração entre as Casas Espíritas, promovida pela
FEESP e as ideias e orientações que dividimos entre todos, neste
momento de dificuldades;

1. A Sra. Vera Lúcia, diretora do departamento de I.J. e Mocidade da
Área Federativa, informou que participará de um evento com a
USE, na área de Infância, Juventude e Mocidade, que utilizará o
“Google Meet” e será apresentado dias 11 e 12 de julho às 15h.
Informará o acesso a todos pelos grupos de WhatsApp;
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5. O Sr. Hugo Koller, do C.E. Antônio de Pádua, de Mogi das Cruzes,
parabenizou a Área Federativa pelo encontro virtual e comentou que
completaram 109 anos, sendo um dos mais antigos do país. Informou
também que estão fazendo videoaulas, entre muitas outras
atividades;

6. José Roberto, do C. Estudos Espíritas Dr. Osvaldo Pinheiro,
agradeceu pelo encontro e lembrou também que a Casa Espírita tem
mais de 60 anos. Informou que estão fazendo estudos de Livros, como
o “Libertação”, utilizando “Google Meet” e “Classroom” e devem
continuar com os cursos de forma virtual. Seguem com distribuição de
cestas básicas para 40 famílias e fornecendo almoço, mas seguindo
protocolos de distanciamento;

7. Muitos participantes agradeceram pela reunião produtiva, com
muita informação importante e a alegria de retornarmos com as
nossas reuniões, mesmo que virtuais.

Concluídos os assuntos, foi feita a prece de encerramento e o
agradecimento a todos pela participação.

Nosso próximo encontro virtual será dia 25 de julho, sábado, às 10h.
O palestrante será o Sr. Roberto Magalhães, diretor da Área de
Ensino da FEESP, com o tema que está acima em destaque.
Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.

Não percam!
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