VOLUNTARIADO: Essa foi a palavra chave da reunião
de 13 de outubro, 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 interesse em servir à
comunidade através da Doutrina Espírita.
Estiveram presentes 58 participantes de 41 Centros Espíritas da
Grande São Paulo.
Após a prece inicial, o Sr. Marco Câmara abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e chamando o Sr. Roberto
Watanabe, presidente da FEESP, que transmitiu alguns comentários,
em especial a importância da participação dos Centros nas reuniões
bimestrais e reiterando não haver nenhum impedimento na
participação e associação dos Centros em diferentes instituições,
pois nossa missão é contribuir com as Casas Espíritas e trabalharmos
integrados com o movimento espírita nacional e internacional.
A seguir, o Sr. Lino fez os seguintes comentários:
1. O novo website da FEESP foi lançado com a nova identidade visual
em 30/09, com acesso mais amigável às Áreas da FEESP. Relembrou
aos presentes que podemos comunicar atividades realizadas pelos
Centros, dentro do espaço relativo à Área Federativa no site,
ajudando assim a divulgar boas práticas que podem ser úteis a outros
Centros;
2. Relembrou a pesquisa de avaliação dos meios de comunicação
com os Centros, reiterando que utilizaremos sempre o e-mail; o site e
as reuniões como os principais veículos;
3. Informou também, que nossa próxima reunião será dia 8 de
dezembro e o Tema do encontro será: A importância do
desenvolvimento da área de Infância, Juventude e Mocidade no
Centro Espírita”.
Em sequência, o Sr. Alexandre Paoli, diretor do departamento de
Educação e Treinamento da Área Federativa, relembrou aos
participantes que faremos um Seminário em 23 de agosto de 2020,
cujo Tema será “O homem de bem”. Este seminário está sendo
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desenhado por um grupo formado por representantes dos Centros
(1 por Centro) e Área Federativa. A primeira reunião deste grupo
ocorreu, no dia 05/09 e a próxima será dia 19 de outubro às
09h:30min.
O Centro que não enviou representante 1ª reunião ainda pode, e
deve, participar conosco a partir desta 2ª reunião. Sua participação é
muito importante para definir os temas e os palestrantes que deverão
ser dos próprios Centros. Aguardamos sua participação.

Palestra da reunião
O Sr. Francisco van Langendonck foi apresentado e iniciou a palestra,
cujo tema foi: “Como aumentar o número de voluntários, prepará-los
e retê-los no Centro Espírita”.
Este tema, que havia sido escolhido como prioritário pelos próprios
Centros, no 1º semestre, foi apresentado com a didática e clareza
natural de um conhecedor do assunto, sendo bastante apreciado.
Ao final, muitas perguntas e dúvidas, formuladas pelos presentes,
foram esclarecidas, tais como algumas abaixo:
1. Deve-se fazer rodízio de atividades?
2. Como lidar com desculpas questionáveis de voluntários para
justificar inconstância de frequência e indisciplina nos horários?
3. Como torná-los mais conscientes de suas responsabilidades?
4. Qual a importância da assinatura de Contrato de Voluntariado?
5. Qual a importância do reconhecimento do trabalho voluntário?
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Em função do elevado interesse no tema, informaremos por email o
caminho de acesso ao vídeo da palestra.
Concluídos os assuntos, foram feitas as vibrações e a prece de
encerramento e, em seguida, foi sorteado uma obra completa de Kardec,
em encadernação especial, doada pela Associação Mensageiros Espíritas.
Foi então encerrada a reunião, seguido de um café, onde todos
puderam interagir um pouco mais com o palestrante e os
representantes de diretoria da FEESP.

Nosso próximo encontro será dia 8 de dezembro, às 15h. Não
percam!
Atendeu muito bem às expectativas. Inclusive falaram do contrato
para voluntários. Sobre a casa espírita que eu frequento, ela nunca
fez isso, eu nem sabia disso. Então realmente, vamos fazer umas
colocações.
Luiz Carlos dos Santos- Grupo Espírita Jesus no Lar

Estas reuniões são muito úteis para questão de organização. Com o
voluntário a gente tem que ter aquele compromisso e
responsabilidade, e ao mesmo tempo, cativar, porque ele tem que
querer estar lá, para poder se doar, porque se a gente vai num lugar
sem ter o desejo de ir, não vai ter nada de bom para oferecer.
Antonia-Casa de Assistência a Infância Dr. Bezerra de Menezes

O Tema de nosso próximo encontro, em 8 de
dezembro, será: “A importância do
desenvolvimento da área de Infância,
Juventude e Mocidade no Centro Espírita”.
Confirme sua presença por e-mail ou telefone

Achei a palestra ótima, achei muito válida, muito importante. Com
diversos temas que são importantes para a casa espírita.
Principalmente a questão da disciplina dos voluntários. Adorei estar
participando da reunião de hoje.
Débora- Centro Espírita Cristão (Carapicuíba/SP)

