TREINAMENTO: Essa foi a palavra chave da reunião de
16 de fevereiro, 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 67 participantes de 42 Centros Espíritas da
grande São Paulo e interior.
Após a prece inicial, a Sra. Ieda Moraes, diretora da Área Federativa,
abriu a reunião agradecendo a presença de todos e chamando o
Sr. Roberto Watanabe, presidente da FEESP, que fez os seguintes
comentários:
a. A interação entre as Instituições Espíritas, visando a divulgação
da Doutrina Espírita e o trabalho conjunto e harmonioso entre as
Instituições, como a USE e a Aliança segue forte;
b. O 10º Congresso Espírita que será realizado de 30/4 a 03/05,
tendo como tema “Leis Divinas – Vencendo Desafios com Consciência
Social”, está com suas inscrições abertas. Maiores detalhes podem ser
obtidos no site da FEESP.
A seguir, o Sra. Ieda fez os seguintes comentários:
a. Relembrou a todos que a preparação do Simpósio 2020,
“O Homem de Bem frente aos desafios da atualidade”, a ser realizado
dia 19 de setembro, está caminhando muito bem, com a participação
de 28 Centros Espíritas em seu planejamento. O processo está na fase
de encaminhamento de indicações de Palestrantes pelos Centros.
A Sra. Ieda incentivou a todos que participem, indicando palestrantes.
Não é necessário que seu Centro faça parte da equipe de
planejamento.
b. Informou também, que nossa próxima reunião será dia 05 de
abril com o Tema: “A educação como fator de evolução e como evitar
a evasão nos cursos doutrinários”.
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Palestra :
O Dr. David Monducci foi apresentado e iniciou a palestra, cujo tema foi:
“A importância do treinamento de ROCE/RTC, nos Centros Espíritas”.
ROCE = Reunião de Orientação aos Colaboradores Espíritas
RTC = Reunião de Técnicas de Comunicação
O tema foi apresentado com muita didática e clareza, sendo muito
apreciado. Muitas perguntas e dúvidas, formuladas pelos presentes,
foram esclarecidas, tais como:
1. Até que ponto a internet é importante na educação dos Centros?
2. Como fazer os cursos nos Centros? O que fazer com outros
conteúdos?
3. Como treinar os alunos com mediunidade já aflorada?
4. Como solicitar os treinamentos de ROCE / RTC?
Ao final, o diretor do departamento CONFEESP, da Área Federativa,
Sr. Leonardo Keim, colocou-se à disposição para prover toda ajuda no
planejamento de calendário destes treinamentos aos voluntários dos
Centros.
Concluídos os assuntos, foram feitas as vibrações e em seguida
recebemos a mensagem do mentor, através do médium Donizetti.
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Após a mensagem do mentor, foi feita a prece de encerramento.
Em seguida, foi sorteado um quadro de autoria de Maria Inês
Magalhanis, cuja técnica utilizada foi o pontilhismo, criado no
movimento impressionista e inspirado à autora.
Foi então encerrada a reunião, seguida 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 05 de abril, às 15h. Não percam!
Achei a palestra muito boa. Já conheço o programa ROCE, que já foi
realizado em nosso Centro à alguns anos e recomendo que os
outros Centros que tenham condições, façam, pois sempre temos
condições de aprender e melhorar mais.
Marly - Grupo Espírita Emmanuel
Gostei muito da palestra. Ela vem abrir nossa mente, para que
possamos levar o melhor conhecimento para cada Casa Espírita, no
tocante ao treinamento dos trabalhadores e desenvolver o curso
dentro da Casa, para desempenharmos bem nosso papel de amor e
caridade juntamente com eles.
Márcio Messias-Instituição Espírita José Coltro
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