


Reunião Área Federativa 
“A FEESP na Quarentena” 

20/06/2020 



Crise Sanitária 
Covid-19 



Medidas de Segurança 

 Fatores de risco: 
Aglomeração: fluxo diário de 4.000 pessoas na 

Sede. 

Grupo de risco: há uma quantidade relevante de 
colaboradores e frequentadores. 

 Ação: 
Suspensão geral das atividades. 

Exceção:  

 Lar Batuíra 

 Portaria e segurança 

 Limpeza, manutenção e financeiro, em regime 
parcial 

 Assistência Social, limitada à doação de alimentos 



Perspectivas  

 Quarentena:   
 Sem perspectiva próxima de retorno das atividades. 

 Convivência com Covid-19 até meados de 
2021:   
 Tempo longo para desenvolvimento da vacina; 

Mutações esperadas do vírus; 

 Vacinação efetiva por parte das pessoas. 

 Cenário pós-quarentena: 
 Restrição na ocupação das dependências da FEESP. 

 Limitação ao retorno dos colaboradores do Grupo de 
Risco. 

 

 



Recomendações 

 Home Office total agora e parcial no futuro. 
 Reuniões virtuais continuarão sendo realizadas. 

 Desenvolver no presente as atividades virtuais: 
 Complementarão no futuro as atividades presenciais 

restritas. 

 Permitem a participação ativa dos colaboradores do 
Grupo de Risco. 

 Possibilitam atingir um público mais amplo. 

 

 

 
 

 



Pontos a considerar 

 Escolha da plataforma digital 
WhatsApp, Skype, Google Meet, Google 

Classroom, Padlet, etc. 

 Treinamento da equipe de educadores 

 Problema da exclusão digital 

 Restrição quanto à prática mediúnica 

 
 

 



Ações durante a 
Quarentena  



Ensino a Distância 

 Cursos do Ciclo Básico 
 Introdução ao Espiritismo 

Básico I e II 

Educação Mediúnica I e II: sem a parte prática 

Aprendizes do Evangelho 

 Curso de Educador Espírita  

 Cursos de Educação Continuada 
Ciência, Filosofia e Religião 

Educação Continuada 

 

 



Infância, Juventude e Mocidade 
a Distância 

 Cursos para Infância, Juventude e Mocidade 
 Infância I e II 

 Juventude  

Mocidade 

 Curso de Preparação de Educadores Espíritas-CEPE 

 Encontro de Educadores Espíritas 

 Encontros de Jovens 

 



Divulgação a Distância 

 Lives 
Grupo Espírita Paulista: Aliança, FEESP e USE 

Evento: Mediunidade na Transição Planetária  

 Palestras Públicas  

 Parcerias: Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e 
outras 

 Revista Digital  
 



Área Federativa 

 Reunião Virtual com as Casas Espíritas 

 Palestras/Aulas Virtuais 

 ROCE/RTC a Distância 

 Assessoria Jurídica Virtual 

 

 



Assistência Espiritual a 
Distância  

 Vibrações 
Diariamente às 21:30h: todos os colaboradores 

Semanalmente: 4 grupos em horários específicos 

 Evangelho a Distância 

 Assistência Espiritual 
Com Passe Coletivo e sem Desobsessão 

 Evangelho no Lar 

 Telefeesp: mensagens gravadas  



Assistência Social 

 Campanhas 
Cestas Básicas 

Máscaras 

Kits de Higiene e Limpeza 

Agasalho, Roupas e Calçados 

 Parcerias com ONGs 

 Lar Batuíra 

 Cursos Profissionalizantes a Distância 
 



Administração e Finanças 
a Distância 

 Home Office: reuniões virtuais 

 Campanha de Associados 

 Campanha de Doações 

 Livraria virtual 

 Ação entre Amigos/Eventos virtuais 

 

 

 

 



Ações após a 
Quarentena  



Atividades Mediúnicas 
Presenciais 
 Ensino 
Curso de Educação Mediúnica: parte prática 

Curso para Dirigentes e Monitores de 
Desenvolvimento Prático Mediúnico – CDM 

 Assistência Espiritual 
Desobsessão, sem presença do assistido 

 Treinamentos 

 Divulgação 
Pintura Mediúnica 

Psicografia Literária 

 
 



Outras Atividades Presenciais 
 Ensino e Infância, Juventude e Mocidade  
Retorno de todos os cursos com público reduzido 

 Divulgação 
Retorno de palestras, teatro e shows c/público 

reduzido 

 Assistência Espiritual 
Orientação Fraterna (DEPOE): presencial e 

p/telefone 

Assistência Espiritual c/Passe Coletivo e 
s/Desobsessão 

Vibrações 

Evangelho no Lar 

 Telefeesp: amparo espiritual por telefone 



Outras Atividades Presenciais 
 Área Federativa 
Retorno das atividades com público reduzido 

 Assistência Social 
 Famílias, Gestantes e Terceira Idade: atividade 

quinzenal, devido à divisão em duas turmas. 

Cursos Profissionalizantes: idem 

Marmitas descartáveis 

 Administração e Finanças 
Reativação Livraria, Café e Bazar 

Campanha de Doação para o Bazar 

Ação entre Amigos e Eventos 

 

 



Considerações Finais 

 Ações no contexto de Quarentena:  
Contenção da disseminação do vírus 

 Trabalho virtual c/ alunos, assistidos e público em 
geral 

Preservação do vínculo com os colaboradores 

Amparo aos que passam por dificuldades 
materiais 

Oportunidade para rever estrutura e processos 

 Convivência com Covid-19 até meados de 
2021: 
 Fé e perseverança 

 Firmeza de propósitos visando o bem da Casa 

Confiança no comando da Espiritualidade Maior 




