
Estiveram presentes 81 participantes de 30 Centros Espíritas da
Grande São Paulo, 1 dos Estados Unidos 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 nossa 1ª
reunião virtual, ocorrida em junho, com 68 participantes, confirmou
que podemos e devemos seguir com nossas reuniões virtuais mensais,
para cobrir os temas que os Centros haviam escolhido como
prioritários para 2020.

Assim, hoje estamos com 81 participantes, incluindo o Sr. Fernando
Bernardes, representante do Allan Kardec Spiritism Society, de
Maryland–USA, o que demonstra que os desafios sempre nos trazem
oportunidades de dividir conhecimentos e experiências.

Passou em seguida a palavra para o Sr. Roberto Watanabe, presidente
de FEESP, que deu as boas vindas a todos e reiterou que seguiremos
com estas palestras, sendo a próxima relativa a Área Espiritual.

A seguir, o Sr. Paoli passou a palavra ao Sr. Roberto Magalhães,
diretor da Área de Ensino da FEESP, que apresentou o tema:
“A Educação como fator de evolução do Ser e como evitar a evasão
nos cursos doutrinários”.

O Sr. Roberto nos levou pela história dos principais pensadores e
educadores, relembrando que é preciso um novo homem, para a nova
sociedade, para a nova Era.

Educação: esta foi a  palavra-chave da reunião virtual 
de 25 de julho, 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.



.

Seguiu, nos indicando o futuro da Educação e a preocupação em
modificar a forma de ensino, com a necessidade de mudar o curso de
formação de Expositor para Educador, promovendo a mudança do
enfoque e metodologias ativas. “Só ensino não basta, é preciso
aprendizagem, nossa forma de ensino precisa ter potencial para
mudar a vida das pessoas. Se não toca, não promove mudança. Jesus
ressignificou nossas vidas. Guardada as devidas proporções, cada
educador deve ter como incumbência ressignificar a vida dos
educandos.”

Mencionou também que, neste momento de pandemia, estamos
utilizando todo o ferramental tecnológico possível, como grupos de
WhatsApp, Google Meet, Google Classroom para ministrar aulas em
todos os cursos e, como exemplo, para nossa surpresa, o Curso de
“Introdução ao Espiritismo” que está começando em agosto, teve
668 inscritos, incluindo muitas pessoas de outros países, precisando
ser encerrada novas inscrições, para garantir o atendimento
adequado a todos.

A apresentação feita pelo Sr. Roberto Magalhães foi muito
apreciada, conforme os muitos comentários feitos no “chat”, ao
longo da mesma. Cópia de sua apresentação, será enviada junto com
esta Ata da reunião.

Após a apresentação, o Sr. Paoli abriu a sessão de perguntas, das
quais, reproduzimos algumas das respostas do Sr. Roberto, abaixo:

➢ Sim, a FEESP vai cumprir seu programa de ensino, em todos os
cursos, em 2020, utilizando estas novas ferramentas
mencionadas, à exceção da parte prática do Curso Mediúnico;

“Educação não transforma o mundo.

Educação muda pessoas.

Pessoas transformam o mundo.”

Paulo Freire



➢ Presencialmente, somente a parte final do curso de Educador, a
partir de outubro;

➢ Dúvidas foram tiradas, sobre benefícios de utilizar Google
Classroom, a plataforma digital de educação, mais completa e
adequada, contando com todo o conteúdo de controle necessário
ao educador ou apenas Google Meet, bem como o uso de
WhatsApp para aqueles commaior dificuldade;

➢ Utilização destas ferramentas não é complexa e seu uso, hoje
gratuito, pode continuar sendo gratuito no futuro, para atividades
filantrópicas como as das Casas Espíritas;

➢ Muitos participantes agradeceram pela reunião virtual produtiva,
com muita informação importante e a alegria de voltarmos com as
nossas reuniões.

O Sr. Roberto Magalhães 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 22 de agosto, sábado, às 10h.
A palestrante será a Sra. Sueli Kasai, diretora da Área Espiritual da
FEESP, com o tema que está acima em destaque.
Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.

Não percam!

O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 22 de 

agosto, será: “O médium nos trabalhos no Centro 

Espírita, seu comportamento fora dele e como lidar com 

assistidos portadores de mediunidade ostensiva”.

Confirme sua presença via E-mail ou WhatsApp.


