
Estiveram presentes 58 participantes de 31 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 apresentador da reunião, deu as boas vindas a todos e relembrou as
instruções sobre o uso do Google Meet aos participantes.

Após a prece inicial, a Sra. Ieda de Moraes, diretora da Área Federativa, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e teceu os seguintes comentários:

• Estou muito feliz por estarmos aqui hoje, nesta reunião virtual, que será muito
produtiva;

• Nosso presidente, Sr. Roberto Watanabe, tem nos prestigiado sempre com
sua presença em nossas reuniões, entretanto hoje ele não poderá estar
presente e me pediu que enviasse um abraço fraterno a todos;

• Como todos bem sabem, seguimos em um momento difícil da pandemia, mas
estamos juntos e confiantes, fazendo nossa parte e com fé inabalável de que
nosso Mestre Jesus está no controle e que seguirá nos auxiliando a refletirmos
sobre temas tão importantes para nossas atividades, como o que teremos
hoje, e também a nos ajudar a auxiliar, da melhor maneira possível, àqueles
que necessitam;

• Nossa palestra de hoje será: “A importância do estudo continuado do
dirigente, na sua evolução moral e no relacionamento com os colaboradores”,
e teremos como palestrante, nosso querido amigo David Monducci, que será
apresentado em seguida, pelo Paoli. Muito obrigado pela presença de todos!

Formação continuada dos dirigentes da Casa Espírita,                 
foram as  palavras-chaves da reunião virtual de 03 de abril, 
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.
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Passou então a palavra para o Sr. Alexandre que apresentou nosso palestrante.

A Sr. David iniciou o tema apontando as diferenças entre o gestor, o líder e o
dirigente, sendo:
➢ O gestor, alguém preocupado com as funções, normalmente técnicas; já o

líder é aquele que inspira, de nos mostra a visão, o caminho comum que
queremos seguir, que se ocupa com as relações humanas, que gera um
ambiente positivo, que influencia.

➢ Já o dirigente deve, idealmente, ser um bom gestor e líder, não tendo apego
por suas ideias, mas sim buscando o melhor para a Instituição e para o
trabalho produtivo e harmonioso dos colaboradores;

O bom dirigente, no sentido atual, é aquele que:
➢ tem menos tendência a agir com autoritarismo;
➢ não se coloca como “entendido” ou que sabe todas as respostas; 
➢ não age como dominador do grupo;

É aquele que, com alguma vivência doutrinário-evangélica, desenvolve: 
➢ o senso de responsabilidade; 
➢ a confiança na assistência espiritual; 
➢ o desejo real de cooperar nas tarefas globais da casa; 
➢ a capacidade de exercer uma direção na qual a equipe se ligue a ele, na 

atenção aos problemas e no esforço conjunto para superá-los;

O dirigente não nasce pronto. Faz-se pelo esforço pessoal:
➢ Autoconhecimento > aprimoramento > evolução;
➢ Despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo.

“Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, 
e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações”

Allan Kardec

2



Encerrada a Palestra, a Sr. David respondeu a várias perguntas tais como as abaixo:
➢ Como deve o dirigente se comportar na atual situação de pandemia?
➢ Quais os traços fundamentais do perfil de um bom dirigente?
➢ Como lidar com críticas e com colaboradores confrontadores?

Muitos participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com
muitos ensinamentos importantes.

O Sr. David agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com os Centros
Espíritas e se colocou à disposição, caso tenham quaisquer dúvidas. Cópia de sua
apresentação, será enviada junto com esta Ata da reunião.

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

Nosso próximo encontro virtual será dia 16 de maio, domingo, às 15h, com o tema
que está acima, em destaque. Informaremos o “link” para a reunião, na semana do
evento. Não percam!
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O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 16 de maio, será: 
“A atualidade da codificação de Allan Kardec, como Ciência, Filosofia e 

Religião e como explicá-la ao frequentador do Centro Espírita”.


