UNIÃO: essa foi a palavra chave da reunião que
ocorreu no último mês de abril na Federação do
Estado de São Paulo, organizada pela Área Federativa
com o intuito de reunir, aproximar e assessorar
Instituições Espíritas, que compartilham do interesse
em servir à comunidade através da Doutrina Espírita.
Estiveram presentes 60 participantes de 32 Centros Espíritas da
cidade de São Paulo e região, que através de questionários
puderam apontar as necessidades de suas casas, como:
indicação de palestrantes, orientações jurídicas, treinamento
para cursos, entre outros.
Na reunião, o Presidente Sr. Roberto Watanabe apresentou a
nova diretoria e organização da FEESP, e também as atividades
que as diferentes áreas exercem.

A Sra. Ieda Porfírio, nova diretora da Área Federativa,
apresentou sua equipe, ressaltando o retorno das atividades do
setor e a predisposição da FEESP ao diálogo, trabalho conjunto
e interesse em voltar a coligar os Centros e reativar o
CONFEESP para descentralizar o trabalho e oferecer maior
suporte aos Centros nas áreas de Assistência Espiritual,
Assistência Social, Ensino e orientação jurídica.
Na data também foi divulgada a nova estrutura do website da
FEESP onde a Área Federativa já tem um espaço reservado, no
qual serão disponibilizadas informações úteis para os Centros;
a relação das Casas Espíritas Coligadas, com respectivos
endereços e horários de funcionamento; informações e
endereços de Centros no Brasil e no exterior; além de um
campo reservado para divulgação dos eventos dos Centros, a
fim de promover a difusão das boas práticas e aumentar a
visibilidade de seus respectivos trabalhos.

O próximo encontro já tem data definida, será no
dia 09 de junho às 15h horas na sede da FEESP
para participar envie um email para
federativa@feesp.org.br
No ano de 2019 a Área Federativa promoverá reuniões com
os Centros Espíritas de forma bimestral. Acompanhe nosso
site e fique informado dos próximos eventos:
•

09/06/19

•

04/08/19

•

06/10/19 •

08/12/19

Parabenizamos a nova diretoria por esse primeiro movimento
que nos deu uma maior clareza sobre a grandiosidade do
trabalho da Federação, como eles podem nos ajudar e nós,
embora pequenas casas, também podemos ajudar numa
missão única que é a divulgação da Doutrina Espírita”
Dora - Grupo Socorrista Seara da Paz (Jd. Aeroporto)
“A reunião é de suma importância, acho que é um marco na
Federação. Temos diversas necessidades e parece-me que
com a nova administração isso torna-se um pouco mais
possível”
Ivan - Centro Espírita Antônio de Pádua (Mogi das Cruzes)
“Toda casa espírita precisa ter essa segurança que existe um
departamento, uma área com a qual possa confiar para trazer
todas essas instruções para dentro do Centro Espírita”
Sergio - Centro Luz e Verdade (Ferraz de Vasconcelos)
“A reunião foi sensacional. Essa união, que realmente deve ter,
nos aproxima e nos traz subsídios para nossas tarefas. Estamos
levando daqui esse carinho, esse aconchego que vocês estão
dando e essa possibilidade de termos com quem contar ”
Alcione - Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor (Cambuci)

