
Estiveram presentes 77 participantes de 29 Centros Espíritas da
Grande São Paulo, Interior e colaboradores 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 e mencionando que a nossa reunião
virtual, ocorrida em julho, com 68 participantes, confirmou que
devemos seguir com reuniões virtuais mensais, para cobrir os temas
que os Centros haviam escolhido como prioritários para 2020.

Hoje teremos uma palestra com um importante tema da área de

Assistência Espiritual, cobrindo o trabalho do Médium e como lidar

com um assistido portador de mediunidade ostensiva. Esta palestra

será apresentada pela diretora da Área de Assistência Espiritual da

FEESP, Sra. Sueli Kasai.

Passou em seguida a palavra para o Sr. Roberto Watanabe, presidente
de FEESP, que deu as boas vindas a todos. Enfatizou o trabalho
conjunto com outras instituições, com a formação do Grupo Espírita
Paulista, formado pela Aliança, USE e FEESP, cujo propósito é ampliar
os trabalhos de divulgação da Doutrina Espírita com o
desenvolvimento de temas e palestras públicas conjuntas, em vários
veículos, incluindo “Lives” todos os últimos sábados do mês às 15h.

A seguir, o Sr. Paoli passou a palavra à Sra. Sueli Kasai, que
apresentou o tema: “O médium nos trabalhos no Centro Espírita, seu
comportamento fora dele e como lidar com assistidos portadores de
mediunidade ostensiva”.

O médium e seu comportamento: estas foram as  
palavras-chaves da reunião virtual de 22 de agosto, 
organizada pela Área Federativa com o objetivo de 

reunir, aproximar e assessorar Instituições Espíritas que 
compartilham do interesse em servir a comunidade, por 

meio da Doutrina Espírita.



A Sra. Sueli iniciou sua apresentação levando a todos à reflexões sobre
a necessidade dos médiuns de seguirem se atualizando sempre, para
progredirem, assim como todos nós.

Mencionou as experiências de atualização das equipes de médiuns da
FEESP, incluindo o treinamento itinerante. Reiterou a importância da
Educação Mediúnica, não a técnica em si, já mencionada, mas a
determinação do médium em sua reforma íntima e constante evolução
moral, além de comportamento moral adequado e igual, dentro e fora
da Casa Espírita. Enfatizou a importância da atuação mediúnica apenas
dentro dos Centros Espíritas, para proteção do próprio médium.

Falou sobre os casos de assistidos portadores de mediunidade
ostensiva, lembrando que devem ser avaliados com cuidado, pois
muitos casos são, em realidade, casos de obsessão e/ou distúrbios
mentais, como esquizofrenia, que requerem tratamento e
acompanhamento psiquiátrico. Os casos efetivos de mediunidade
ostensiva devem então ser encaminhados para iniciar os estudos
doutrinários básicos e posteriormente a educação mediúnica, para
poderem conhecer e aprender a lidar corretamente com a
mediunidade, antes de iniciarem qualquer atividade na área.

Comentando sobre a situação atual de pandemia, mencionou a
necessidade de manutenção das equipes mediúnicas coesas e explicou
que estamos fazendo reuniões semanais virtuais, com os grupos
mediúnicos, onde se segue os procedimentos normais de preparação
para a atividade de passes e concluímos com vibrações e prece final.
Além disto, também incentivamos a todos para participarem das
vibrações diárias em conjunto, que realizamos, às 21h30min.

Após a apresentação, o Sr. Paoli abriu a sessão de perguntas, das
quais, reproduzimos abaixo algumas delas, com respostas do Sra. Sueli
e do Sr. Roberto Watanabe:

O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 26 de 
setembro, será: “O Centro Espírita e sua contribuição

para a prevenção de depressão e suicídio”.

Confirme sua presença via E-mail ou WhatsApp.



➢ Como ficam os trabalhos de desobsessão enquanto não acabar a
pandemia? Como passar por estes momentos?

Fazemos as vibrações, para os assistidos que estavam em assistência e
por todos que nos pedem ajuda através do WhatsApp (95950-9542) ou
por e-mail: vibracoes@feesp.org.br, ou seja, assistência espiritual à
distância, todos os dias da semana. Nós emitimos os fluidos bem
qualificados para que os Benfeitores possam socorrer os necessitados e
harmonizar sua atmosfera fluídica. Além disto, fazer o Evangelho no Lar
bem feito, com fervor, organiza e harmoniza toda nossa energia. A
prece com vibrações também são ferramentas poderosas.

➢ Como lidar com a preocupação com os médiuns que não estão
trabalhando na Casa Espírita neste momento?

Estamos fazendo reuniões semanais com as equipes, onde fazemos o
Evangelho e as leituras edificantes que utilizamos nos sessões de
passes, seguido de vibrações, mantendo assim a equipe unida e
harmonizada. Além disto, é preciso lembrar que o médium trabalha
todo o tempo, mesmo não estando presente na Casa Espírita, pois seu
apoio segue sendo utilizado pelos Benfeitores espirituais, que seguem
trabalhando incansavelmente, pois não param com a pandemia. Nós,
colaboradores, continuamos trabalhando, fornecendo a matéria prima,
que são nossos fluidos bem qualificados.

➢ Como será o retorno da FEESP às suas atividades presenciais de
Assistência Espiritual?

Não sabemos ainda quando poderemos encerrar a suspensão das
atividades, neste momento prorrogadas até 30/09. A volta das mesmas,
quando possível, ocorrerá por etapas e a primeira fase será uma
assistência única com palestras de 10 minutos seguidas de passe
coletivo. As demais assistências estarão suspensas e voltaremos
gradativamente, na medida da possibilidade de comparecimento dos
Colaboradores, que em sua maioria são dos grupos de risco.

O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 26 de 
setembro, será: “O Centro Espírita e sua contribuição 

para a prevenção de depressão e suicídio”.

Confirme sua presença via E-mail ou WhatsApp.

mailto:vibracoes@feesp.org.br


Muitos participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual
produtiva, com muita informação importante.

A Sra. Sueli Kasai agradeceu a oportunidade de dividir algumas
informações com os Centros Espíritas e se colocou à disposição, caso
tenham quaisquer novas dúvidas.

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

Nosso próximo encontro virtual será dia 26 de setembro, sábado, às
10h. A palestrante será a Sra. Miriam Canhete, com o tema que está
acima em destaque.
Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.

Não percam!
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