INTERAÇÃO: Essa foi a palavra-chave da reunião de 4
de agosto, na Federação Espírita do Estado de São
Paulo, organizada pela Área Federativa com o
objetivo de reunir, aproximar e assessorar
Instituições Espíritas que compartilham do mesmo
interesse: servir à comunidade por meio da
Doutrina Espírita.
Estiveram presentes 123 participantes de 45 Centros Espíritas da
Grande São Paulo.
Após a prece inicial, a diretora da Área Federativa, Sra. Ieda de
Moraes, abriu a reunião com agradecimentos e comentários, dentre
os quais se destaca a informação sobre o tema da próxima reunião
com os Centros em 13 de outubro, que será: “Como aumentar o
número de colaboradores, prepará-los e retê-los no Centro Espírita”.
Em seguida, o Sr. Roberto Watanabe, presidente da FEESP,
apresentou algumas mensagens sobre os cursos disponíveis na
Federação e sobre sua satisfação em poder acolher os Centros. Na
sequência, a Sra. Regina Duarte informou sobre o treinamento para
colaborador, disponibilizado pela FEESP por meio do Departamento
do Evangelho no Lar. Conforme informado, o curso teve início dia
20/08/2019. Informações adicionais foram encaminhadas por email.
Na sequencia, o Sr. Alexandre Paoli, Diretor do Departamento de
Educação e Treinamento da Área Federativa, informou aos
participantes sobre o Simpósio que ocorrerá em junho do próximo
ano, cujo tema será: “O homem de bem”. Esse Simpósio será
estruturado por um grupo formado por representantes dos Centros
e da Área Federativa.
A primeira reunião do grupo para definir o modelo do Simpósio será
no dia 14/09/2019, sábado, às 09h30. As Casas Espíritas devem
informar à Área Federativa seu representante até o dia 09/09/2019
por e-mail ou por telefone.
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Palestra da reunião
Iniciando-se com a apresentação do palestrante, Sr. Francisco
Gabilan, a palestra seguiu o tema: “A obsessão nos trabalhadores do
Centro Espírita”.
O assunto abordado, que havia sido escolhido como prioritário
pelos próprios Centros na reunião anterior, foi apresentado com a
didática e a clareza naturais do palestrante, o qual captou a atenção
total dos presentes. Tanto a abordagem do tema quanto o
palestrante foram elogiados.
Em função do elevado interesse do tema, o link de acesso ao vídeo
da palestra está disponibilizado para download, através do google
drive pelo link:
https://drive.google.com/open?id=18vPC3L6Vzg06VmkWlKrEY
3WRYeaH9WNz
No início da reunião, foi realizada uma pesquisa sobre os melhores
meios de comunicação com os Centros, cujo resultado demonstrou
que, representam a grande maioria das preferências, as informações
e contatos por e-mail (28%), pelo site da FEESP (23%), por telefone
(20%) e pelas reuniões (15%). Assim, reiteramos que sigam
acompanhando as notícias na Área Federativa do site da FEESP, bem
como, que mantenham sempre atualizados o principal e-mail do
Centro ou do dirigente e os telefones para que não haja descaminho
das informações de interesse das Casas Espíritas. De nossa parte,
estes dois veículos de comunicação (site da FEESP e e- mail ) serão os
que utilizaremos mais intensivamente.
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Concluídos os assuntos, foram feitas as vibrações e a prece de
encerramento.
Ao final, foram sorteados dois quadros mediúnicos e distribuídos
livros didáticos, seguido de um café, momento, no qual, todos
puderam interagir um pouco mais com o palestrante e com os
representantes de diretoria da FEESP.
Nosso próximo encontro será dia 13 de outubro às 15h, na
sede da FEESP. Não percam!
No primeiro encontro, chegamos com muita ansiedade para
saber a proposta da nova diretoria e saímos muito agradecidos
e otimistas com todo o movimento. Esse otimismoe essa
materializaçãodetudoquefoiproposto tem acontecido
realmente a cada encontro, tanto que nesseterceirojávemosa
casacheia.Issoparanósreforça queo caminhoqueestásendo
construídoestácorreto:de unificação epropósito.
Doralice Fernandes Ferro - Grupo Socorrista Searada
Paz– (JardimAeroporto - Capital/SP)
Gosteidapalestraporqueelafocao pensamentotantodos
dirigentes quanto nos trabalhadores, principalmente sobre o caos
que acontece nas casas espíritas quando há desarmonia. Estou
ansioso para a próxima palestra sobre comoadquirirmais
trabalhadoresparaacasaespírita.É um assunto quenecessitamos.
MiltonÁvila -Fraternidade EspíritaServidores doAmor– Limoeiro
-Capital/SP.
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