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Caros leitores, 

Em 18 de março de 2020, o inimaginável acon-
teceu: a Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, FEESP, suspendeu as atividades em sua 
Sede e Subsedes! 

Naquele momento achamos que seria so-
mente por algumas semanas. Mas, com o pas-
sar dos dias, percebemos que o obstáculo apre-
sentava-se muito maior, realmente inacreditável 
nos tempos modernos. E hoje, praticamente não 
sabemos quando voltaremos a nos ver de forma 
presencial.

Estamos conscientes de que sempre temos 
muito que agradecer e que mesmo diante de um 
momento tão desafiador para a Humanidade, o 
Pai Infinitamente Justo e Bom, envia-nos sus-
tentação, amparo e inspiração para vencermos 
os desafios. 

Nesses dias em que, a pedido das autorida-
des sanitárias e governamentais, estamos tendo 
nossa mobilidade cerceada, os meios de rápida 
comunicação, cada vez mais desenvolvidos, pro-
porcionam os diálogos entre os seres humanos, 
sendo, em muitas situações, a única possibilida-
de de contato social.

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no 
cap.XVI, item 7, Kardec faz a seguinte colocação: 
“Por isso mesmo, as relações de povo a povo 
tornam-se uma necessidade, e para facilitá-la 
é forçoso destruir os obstáculos materiais que 
os separam, tornar mais rápidas as comunica-
ções”. E os meios de comunicação tornaram-se 
bem mais rápidos e o ser humano está amplian-
do seus horizontes nas formas de se comunicar.

A FEESP, sempre tão ativa de forma presen-
cial, agora está esforçando-se para adaptar-se 
ao mundo virtual, com inúmeras atividades. As 
adversidades são muitas e o empenho das equi-
pes em vencê-las é admirável. De repente per-
cebemos que não temos outra opção a não ser 
vencer as barreiras materiais, como orienta-nos 
o texto acima do Evangelho, e utilizarmos a tec-
nologia disponível para continuar ajudando e ser 
ajudado.

Mesmo isolados em nossas casas, não deixa-
mos de continuar, agora virtualmente, com as 
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EDITORIAL
ISOLADOS, MAS UNIDOS

atividades, porque cada uma das áreas da FEESP 
adaptou a sua forma de auxiliar e informar nes-
se período. Além disso, valorosos colaboradores 
da Área de Assistência Social mobilizam-se para 
distribuir as doações de alimentos, roupas, cal-
çados e cobertores, que corações generosos fa-
zem chegar até nossos postos de coleta.

Nas páginas a seguir, os diretores das diver-
sas áreas da FEESP trazem mais informações 
sobre a continuidade das atividades em tempo 
de pandemia. 

Nesta edição também algumas reflexões so-
bre este momento de isolamento social à luz da 
Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus.

Agradecemos aos Mentores Espirituais que, 
com certeza, em trabalho intenso nestes dias, 
amparam a todos, inclusive aqueles que, com 
dedicação e boa vontade, esforçam-se para con-
tornar o isolamento social e permanecer firmes 
na Seara de Jesus.

Boa leitura! 

Vera Cristina Marques de Oliveira Millano
Diretora da Área de Divulgação
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número 7, na sede dos Centros 
Espíritas São Pedro e São Paulo e 
Celestino dos Santos, a primeira 
reunião da Congregação Espírita 
de São Paulo. A convocação foi fei-
ta através da carta abaixo:

“Prezados Confrades

Paz em Nosso Senhor Jesus 
Christo

Confrade, devendo realizar-se, 
a 17 do corrente às 15 horas, à 
Rua Barão de Paranapiacaba, nú-
mero 7 sobrado, sede dos Centros 
Espíritas “São Pedro e São Paulo”, 
“Celestino dos Santos” e “Nova 
Revelação”, gentilmente cedido 
por suas directorias, uma gran-
de reunião de Espíritas, para tra-
tar da unificação de todos os que 
professam os ensinamentos de 
Nosso Senhor Jesus Christo, à luz 
do Espiritismo, a comissão abaixo 
toma a liberdade de solicitar com 
empenho, a vossa presença e bem 

Diante deste novo cenário 
mundial que a quarentena impôs 
a toda Humanidade, tornou-se 
prioritário organizar novas for-
mas de comunicação que possi-
bilitassem o encontro mensal dos 
membros do Conselho Delibera-
tivo-CD, conforme artigo 38 do 
Estatuto da FEESP. Houve neces-
sidade do CD reunir-se de forma 
virtual. Isto porque a FEESP não 
parou! Todas as Áreas estão ati-
vas, decisões precisam ser toma-
das e muitas delas aprovadas e 
referendadas pelo Conselho De-
liberativo.

Interessante notarmos que as 
reuniões presenciais dos órgãos 
diretores da FEESP, nos seus 84 
anos, tiveram modificações na 
forma de fazerem as convocações 
para suas realizações.

Em 17/05/1936, foi realizada 
à Rua Barão de Paranapiacaba, 
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assim pede-vos estender este 
convite aos confrades de nossas 
relações.

Usará da palavra a comissão 
que esplanará seu ideal, e em se-
guida falarão sobre o assumpto 
os srs. Drs. Lameira de Andrade, 
Militão Pacheco e Campos Vergal, 
sendo depois a mesma franquea-
da a quem queira usar, sobre o 
assumpto.

A comissão: Jacob Nadelman, 
Eugenio Monteiro, Luiz Montei-
ro de Barros, Jayme Monteiro de 
Barros, Hernani Polyceno, Libera-
to de Mattos Filho e Patrício Pinto 
de Miranda”. 

A essa reunião, outras segui-
ram-se, o que resultou, no dia 
12/07/1936, na mudança do nome 
de Congregação Espírita de São 
Paulo, para Federação Espírita do 
Estado de São Paulo e na eleição 

O CONSELHO DELIBERATIVO 
DA FEESP VENCENDO O 

ISOLAMENTO SOCIAL
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de Patrício Pinto de Miranda para 
Presidente, em substituição ao Sr. 
Augusto Militão Pacheco.

As reuniões dos primeiros 
anos da FEESP tiveram suas con-
vocações realizadas através de 
edital de convocação por cartas 
e publicações nos periódicos de 
maior tiragem do Estado.

Posteriormente, os editais de 
convocação foram afixados na 
sede da FEESP e eram lembrados 
através de telefonemas. Fazia-se 
ligações para todos os associa-
dos para as reuniões de Assem-
bleia Geral ou para os conselhei-
ros, nas reuniões do Conselho 
Deliberativo, convocando-os para 
as reuniões extraordinárias, visto 
que as reuniões ordinárias se-
guem a programação estabeleci-
da pelo Estatuto da FEESP 

No Estatuto da FEESP datado 
de 06/12/1964, no Capítulo II – Arti-
go 7, diz que “a Comissão Perma-
nente é a responsável pela convo-
cação dos Conselheiros, através 
da secretaria da FEESP”. Havia 
um livro de presença para que 
assinassem o “ciente”, assim que 
recebessem a convocação. Eram 
também convocados, nessa época, 
por cartas protocoladas.

A Comissão Permanen-
te era composta por 12 conse-
lheiros e foi formada a partir de 
06/12/1964, para assessorar to-
das as atividades do Conselho 
Deliberativo após o afastamento 
do Comandante Edgard Armond 
como Presidente do CD, mas ain-
da nessa data, participando como 
Conselheiro Efetivo. Era da equi-
pe da Comissão Permanente que 
saíam membros para outras co-
missões específicas para auxiliar 
a Diretoria Executiva.

Em 05/03/1992 foi registrado 
no 3º Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, o último Regimento 

Interno do Conselho Deliberati-
vo. E nele consta que os editais 
de convocação seriam realizados 
através de carta, telegrama e te-
lefonema.

No Estatuto de 21/11/1993 
consta, no artigo 36 em seu pará-
grafo único, que a convocação se-
ria regulamentada pelo Regimen-
to Interno citado anteriormente.

No Estatuto de 2009 no artigo 
22, inciso 2, diz que as convoca-
ções serão feitas através de edi-
tais afixados nas dependências 
das sedes da Federação e nas tri-
bunas da FEESP.

No Estatuto de 12/09/2011, o 
Estatuto vigente na FEESP, con-
servou-se o artigo 22 sem alte-
ração para reuniões extraordiná-
rias.  As reuniões ordinárias do 
Conselho Deliberativo, são em 
número de 8 por ano. 

Essas reuniões são realizadas 
na primeira quinta-feira dos me-
ses de março a junho e de agosto 
a novembro, às 19:30h na Sede da 
FEESP, assim sendo, não neces-
sita de convocação.

Quando entrou a atual direto-
ria, em outubro de 2018, o Conse-
lho Deliberativo começou a usar 
um novo método de lembrete para 
suas reuniões ordinárias, utili-
zando-se do WhatsApp. E para as 
reuniões extraordinárias do Con-
selho Deliberativo são utilizados 
e-mail e WhatsApp. 

As reuniões do Conselho Deli-
berativo, até 05/03/2020, estavam 
sendo realizadas na sala de reu-
nião do próprio CD, no 8º andar 
da Sede da FEESP, porém, a par-
tir de abril, com o isolamento so-
cial e com a FEESP sem atividade 
presencial, mais uma vez tivemos 
que recorrer aos meios de comu-
nicação a nossa disposição, não 
só para a convocação, mas tam-
bém para a realização da reunião.

No início da pandemia do co-
ronavírus, sem um conhecimento 
detalhado de seu contágio, com a 
esperança de rápido retorno, não 
foi realizada a reunião de abril e 
no mês de maio foi enviado aos 
Conselheiros, por WhatsApp, um 
demonstrativo do que a Diretoria 
Executiva estava realizando nes-
ses dois meses. Apesar do de-
monstrativo, a Diretoria Executiva, 
que executa com muita transpa-
rência suas ações, sentiu a ne-
cessidade da reunião com o CD e 
assim foi feito.

No dia 27/05/2020 foi enviada 
por e-mail e por WhatsApp a con-
vocação para a primeira reunião 
virtual do Conselho Deliberativo, 
que foi realizada em 04/06/2020 
com a presença quase que total 
de seus Conselheiros. 

Mais um marco na história da 
FEESP. Mais um motivo de come-
moração!

Todos estão enfrentando desa-
fios para a adaptação aos tempos 
que se apresentam, porém temos 
a certeza de que, se não podemos 
nos reunir de uma forma, estare-
mos juntos de outra, tomando de-
cisões importantes e necessárias 
para o bom andamento das ativida-
des de auxílio e de esclarecimento 
que a FEESP sempre ofereceu.

Charles Darwin na sua teo-
ria cita: “não é o mais forte que 
sobrevive, nem o mais inteligen-
te, mas o que melhor se adapta 
às mudanças”. E nesse instan-
te o que necessita sobreviver é o 
bem que pode ser levado, se não 
temporariamente de forma pre-
sencial, levar de forma virtual. 
Importante nos esforçarmos para 
dar continuidade a ação do bem, 
vencendo desafios e conquistan-
do novas habilidades para conti-
nuar ativo na tarefa de servir.

FEESP
CONSELHO DELIBERATIVO



A FEESP tem vários eventos fi-
xos anuais, um desses eventos é a 
comemoração no dia 12 de julho, 
quando o nome Federação Espíri-
ta do Estado de São Paulo surgiu.

E neste ano tivemos a primeira 
comemoração virtual desta data 
histórica.

Parabéns FEESP! 84 anos am-
parando e oferecendo porto segu-
ro às milhões de pessoas que a 
procuram anualmente.

Agradecemos aos Benfeitores 
Espirituais, ao nosso patrono, Dr. 
Bezerra de Menezes, aos milha-
res de colaboradores que, duran-
te esses 84 anos, com dedicação 
e amor, fizeram e fazem a história 
desta Casa erguida em nome do 
amor.

Todos nós gostaríamos de estar 
juntos, de confraternizarmo-nos 
de fato. Porém, neste momento, 
isto tornou-se impossível. Mas es-
tivemos juntos através da live.

E através dos nossos irmãos 
que exerceram a função de presi-
dentes nesses 84 anos da Fede-
ração Espírita do Estado de São 
Paulo, homenageamos todos os 
demais colaboradores que por 
aqui passaram, deixando um ras-
tro de luz, fraternidade e amor ao 
próximo. Os quatro primeiros pre-
sidentes fizeram parte da funda-
ção da FEESP:

• Patrício Pinto de Miranda 
1936 a 1938 

• João Baptista Pereira 
1938 a 1939 

• Américo Montagnini  
1939 a 1966

• Luiz Monteiro de Barros 
1966 a 1970 

• Carlos Jordão da Silva  
1970 a 1979 

• João Baptista Laurito 
1979 a 1984

• João Bovino - 1984 a 1985

• Teodoro Lausi Sacco - 1986 a 
1994

• Moacyr Petrone - 1994 a 1999

• Durval Ciamponi - 1999 a 2002

• Avildo Fioravanti - 2003 a 2004

• Silvia Cristina Stars de Carvalho 
Púglia - 2004 a 2012

• Julieta Ignez Pacheco de Souza  
2012 a 2015

• Zulmira da Conceição Chaves 
Hassessian - 2015 a 2018

• Roberto Watanabe – desde 2018 
e atual Presidente da FEESP

Que Jesus abençoe a todos pelo 
esforço de vivenciar a persistên-
cia, paciência e seguirem firmes 
no propósito de servir neste mo-
mento histórico, aproveitando a  
oportunidade para ampliarmos 
os meios de divulgação da Dou-
trina Espírita, enquanto aguar-
damos, com confiança em Deus, 
o momento de retornarmos com 
todas as nossas atividades pre-
senciais.

Maria Isabel Cúrio Alcântara e Silva (Mabel)  
Presidente do Conselho Deliberativo 
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Caros Leitores,

Conforme é do conhecimento 
de todos, tivemos neste ano de 
2020 um fato extraordinário que 
foi a pandemia do coronavírus, 
que levou a FEESP a suspender, 
desde meados de março, suas 
atividades presenciais, as quais 
vinham ocorrendo de maneira 
praticamente ininterrupta ao lon-
go de seus quase 84 anos de exis-
tência. 

A suspensão das atividades 
presenciais se fez necessária tan-
to pela necessidade de conter a 
rápida propagação do vírus, a fim 
de evitar a sobrecarga do sistema 
de saúde, como pela premência 
de se preservar a saúde dos co-
laboradores e frequentadores da 
FEESP, mormente aqueles do 
grupo de risco, ou seja, pessoas 
com idade superior a 60 anos e 
aquelas que, embora com idade 
inferior, sejam portadoras de co-
morbidades.

Para alguns casos, a pande-
mia tem infelizmente causado 
intenso sofrimento tanto aos atin-
gidos pela enfermidade como aos 
seus entes queridos, merecendo 
todos eles as nossas melhores vi-
brações de amor e paz.

A paralisação das atividades 
econômicas decorrente do iso-
lamento social levou também à 
perda de renda, principalmente 

na faixa da população mais vul-
nerável, e a isso se acrescem os 
distúrbios psicológicos resultan-
tes dessa situação de isolamento.

Mas esse cenário inusitado 
trouxe também a necessidade 
de repensar nosso modo de vida 
nesta sociedade contemporânea 
e, no caso específico da FEESP, 
trouxe novas oportunidades de 
trabalho na divulgação e aplica-
ção da Doutrina Espírita, propor-
cionadas pela bem desenvolvida 
tecnologia de nosso tempo. 

E é assim que a FEESP pas-
sou a se utilizar das mídias digi-
tais para a realização do ensino 
a distância para crianças, jovens 
e adultos, e para a divulgação do 
Espiritismo ao público em geral, 
assim como, para as tarefas de 
vibrações e assistência espiritual, 
de forma virtual. 

A par disso, temos concen-
trado esforços na área social, 
provendo mantimentos, kits de 
higiene, vestuário, enxovais para 
bebês,  e outros itens para a po-
pulação em situação de vulne-
rabilidade, contribuindo, assim, 

para minorar as dificuldades de 
ordem material. 

Embora as perspectivas de 
retorno às atividades presenciais 
ainda não estejam muito claras 
no horizonte, temos a convicção 
de que a pandemia passará e que, 
mais cedo ou mais tarde, retor-
naremos ao aconchego da nossa 
querida Casa.

Evidentemente, isso terá que 
ser realizado de forma gradativa, 
obedecendo ainda às regras de 
higiene e de distanciamento so-
cial, até que se encontre uma so-
lução definitiva para a imunização 
e tratamento da enfermidade.

Enquanto isso, seguiremos 
alimentando a chama da fé e da 
perseverança, mantendo-nos 
unidos e solidários, cientes de 
que, conforme assevera Bezerra 
de Menezes, patrono espiritual da 
FEESP, a barca terrestre prosse-
gue, nesse mar tempestuoso, sob 
a conduta firme e precisa do Divi-
no Amigo!

 Roberto Watanabe
Presidente da FEESP

FEESP 
PALAVRA DO  PRESIDENTE
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E de repente vimos tudo mu-
dar, a notícia vinha de longe. Na 
Ásia as pessoas estavam sendo 
acometidas por um vírus desco-
nhecido, o mundo voltou a aten-
ção para aquele continente, ten-
tando entender o que ocorria. 
Notícias de mortes cada vez em 
maior quantidade chegavam até 
nós. De lá, aquele que foi iden-
tificado como COVID-19, se es-
palhou por outros continentes e 
chegou à Europa. Todos os gover-
nantes iniciaram condutas que 
pudessem proteger seu povo con-
tra esta que agora já era identifi-
cada como pandemia. Mesmo as-
sim, ela se espalhou e contagiou 
muitos, e muitos sucumbiram, 
partindo para a Pátria Espiritual.

E chegou ao Brasil. O primeiro 
caso foi diagnosticado na cidade 
de São Paulo, de pessoa vinda do 
exterior e que residia no interior. 
Foi o primeiro de milhares que vi-
riam e que ainda segue sua mar-
cha crescente.

Já no início do ano, fomos aler-
tados em reunião de diretoria da 
FEESP, que ocorre semanalmen-
te, através de uma das médiuns 
definida para trazer a palavra do 
Mentor, e este disse que a pan-
demia que ocorria fora do Brasil, 
chegaria em breve, dando-nos 
outras orientações. Nós ainda 
acreditávamos que estávamos 
distantes de tudo aquilo, que tal-

EM ÉPOCA DE 
PANDEMIA

vez, na esperança íntima de bra-
sileiro, ficássemos distantes de 
tudo o que estava ocorrendo.

Sempre inspirados pelos Ben-
feitores Espirituais da FEESP, 
fomos conduzidos a tomar me-
didas protetivas, e quando o Go-
verno Federal decretou o Estado 
de emergência, para conter o co-
ronavírus no Brasil, em razão da 
pandemia, já havíamos definido 
a necessidade de suspendermos 
as atividades, e assim, a Diretoria 
Executiva, através do Presidente 
da FEESP, comunicou a todos a 
suspensão. 

A partir daí muitas medidas in-
ternas precisavam ser tomadas, 
algumas delas de responsabilida-
de desta vice-presidência, como o 
fechamento dos pontos de venda, 
a adequação do quadro de funcio-
nários, quem ficaria trabalhando 
por prestarem serviços essen-
ciais, como portaria, vigilância, 
limpeza e manutenção. Tanto na 
Sede Maria Paula como nas Sub-
sedes da FEESP. 

O primeiro passo foi escalar 
os que precisariam se manter 
nos postos de trabalho; o segun-
do passo foi dar férias para todos 
os demais, tendo ou não férias 
vencidas. O terceiro passo foi nos 
adequarmos à Medida Provisó-
ria 937, proposta pelo Governo 
para auxiliar ao empresariado, 

evitando desemprego em massa 
e fechamento de empresas, que 
saiu no decorrer do mês, já com 
parte dos funcionários em férias. 
Enquanto tudo isso era posto 
em prática, havia a necessidade 
de protegermos os que seguiam 
trabalhando, orientando-os e de-
terminando o uso de máscara de 
proteção, distanciamento entre 
pessoas de dois metros, higiene 
com as mãos, limpeza fina de sa-
nitários e outros ambientes.

A vigilância precisou ser man-
tida, pois não sabíamos o que po-
deria ocorrer com as ruas vazias 
e a segurança dos prédios foi um 
ponto importante a ser adequado 
ao momento. Portas fechadas, e 
na Sede e Subsede Casa Transi-
tória, aberta em período reduzido 
para atendimento aos assistidos 
pela Área de Assistência Social e 
Educacional, além do funciona-
mento do Lar Batuíra para idosos, 
que não para, durante o período 
integral.

Foi preciso também preocu-
parmo-nos com o atendimento 
ao telefone, pois muitos queriam 
informações, muitos chegavam 
até os portões principais, que se 
mantêm fechados, querendo en-
trar. Todas as áreas se mobiliza-
ram para informar, acolher e in-
dicar novos procedimentos.

A FEESP possui hoje cerca 

FEESP 
PALAVRA DA VICE-

PRESIDENTE
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de 160 funcionários. Por sermos 
uma entidade filantrópica, nossos 
maiores recursos advêm de doa-
ções e dos pontos de venda: ba-
zar, livraria, café. Muitos têm nos 
ajudado com doações, porém, 
mesmo com um fluxo de caixa 
com reservas, estas estão se es-
vaindo. A impossibilidade da rea-
bertura dos pontos de venda e a 
própria situação do país, faz-nos 
rever as formas de conseguirmos 
recursos para seguirmos até o fi-
nal dessa pandemia.

Buscamos preservar os em-
pregos, acolher a todos, também 
nos dedicamos a contatar e orien-
tar os voluntários que estão em 
isolamento social em suas casas. 
Ligado à Vice-Presidência, temos 
o Departamento de Voluntários e 
disponibilizamos, através do di-
retor deste Departamento Carlos 
Alberto Fagundes, desenvolver 
novas campanhas de captação 
de recursos junto aos Condomí-
nios e outros potenciais doado-
res, através de vídeoconferência, 
com reuniões virtuais, semanais. 
O Departamento de Doações ex-
ternas, através da diretora de De-
partamento Rosa Maria, é que faz 
a logística de retirada de doações, 
e também está mobilizado para 
conseguirmos dar continuidade a 
esta atividade.

Demos prosseguimento aos 
serviços de manutenção predial, 
mantendo a equipe, aproveitan-
do este período em que os pré-
dios estão vazios, para fazermos 
as reformas necessárias, além 
de, juntamente com uma equipe 
de obras, desenvolver novos pro-
jetos, pensando no conforto e na 
nossa visão de espaço necessá-
rios daqui por diante.

Com relação aos imóveis, 
como possuímos diversos imó-

veis de nossa propriedade loca-
dos, que passam igualmente por 
necessidade, houve necessidade 
de renegociar os aluguéis para 
esse período.

O desenvolvimento de infraes-
-trutura e TI - Tecnologia da Infor-
mação, também prosseguiram e já 
estão sendo efetuados os serviços 
necessários para termos uma con-
dição eficaz nesse seguimento.

São muitas as atividades que 
a FEESP continua desenvolvendo 
desde o início da decretação da 
pandemia. Citamos algumas ati-
vidades da Vice-Presidência, po-
rém, é importante ressaltar que 

toda a diretoria trabalha unida e 
que à frente do nosso trabalho 
está a pessoa do nosso Presiden-
te, sendo que nada é concretizado 
sem a participação de todos.

Só me resta agradecer a to-
dos, funcionários, voluntários, di-
retores e Presidência, pela ajuda, 
compreensão e apoio, especial-
mente nesse momento.

Agradecer à Espiritualidade 
amiga, que nos inspira, nos mostra 
o caminho a seguir e cuida de todos 
nós, principalmente dessa grande 
casa de amor que é a FEESP.

Miriam Ofir Barbosa
Vice-Presidente

FEESP 
PALAVRA DA VICE-

PRESIDENTE
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A Doutrina Espírita revela-nos 
Deus como a inteligência supre-
ma do Universo, que atua como 
nosso Pai, infinitamente justo, mi-
sericordioso e bom. Um Pai que 
não pune e não castiga, mas que 
submete toda a Criação às Leis 
da Natureza, divinas, perfeitas e 
imutáveis e que se sobrepõem à 
vontade e à ação do homem. Uma 
dessas Leis é justamente a Lei do 
Progresso, que proporciona a to-
dos os seres da Natureza evoluir, 
progredir e alcançar a perfeição 
intelectual e moral que estas Leis 
possibilitam.

Temos em Jesus o modelo, o 
guia seguro para esta conquista e 
que, quando de sua presença en-
tre nós, revelou e viveu as atitudes 
e comportamentos que assegu-
ram a conquista deste progresso.

Diante destes conceitos, as 
dores e dificuldades que nos al-
cançam, precisam ser analisadas 
através de uma visão transcen-
dente da vida, pois em nossa con-
dição de Espíritos imortais, que já 
vivemos várias vidas e viveremos 
outras, infelizmente, ainda ne-
cessitamos do auxílio das dores 
para despertar para a conquista 
de valores morais que irão pro-
porcionar a convivência fraterna, 

o respeito, a paz e a solidariedade 
entre toda a humanidade, exter-
minando os conflitos e a acentua-
da desigualdade social que existe 
em nosso planeta.

Muito já progredimos em ma-
téria de solidariedade e frater-
nidade. Mas ainda há muito que 
fazer. Grande parte de nós ain-
da não vê a todos como irmãos, 
criando barreiras e levantando 
muros de discórdia e separação.

Periodicamente a Terra vi-
vencia grandes desafios, sejam 
os provocados pelo homem ou 
aqueles que independem de nos-
sa vontade, como as epidemias e 
os flagelos naturais. E que, sem 
dúvida, trazem muita dor. Pande-
mias como esta, deste momento, 
revelam a fragilidade do homem 
perante a própria natureza, ser-
vem de doloroso auxílio para o 
despertamento consciencial e o 
consequente exercício da solida-
riedade, da oração, da busca de 
Deus e da revisão de nossa escala 
de valores.

Diante da nossa impotência, 
temporária, no controle e com-
bate deste vírus, façamos o pos-
sível para ser úteis na construção 
de uma atmosfera psíquica mais 
saudável no planeta, utilizando os 

recursos poderosos da prece, que 
nos coloca em sintonia com Deus 
e nos proporciona sustentação, 
coragem e esperança,   orarmos 
pelos nossos irmãos que partem 
para a Pátria Espiritual e seus fa-
miliares, pelas equipes médicas e 
pesquisadores que se empenham 
na busca de soluções para este 
inimigo invisível, valorizarmos a 
convivência fraterna dentro do lar, 
o exercício dos bons pensamentos, 
da confiança que tudo está sob ab-
soluto controle de Deus e das Leis 
Divinas e da certeza de dias me-
lhores, que sempre chegam.

Que saibamos aproveitar o 
momento para rever nossos con-
ceitos sobre a vida, sobre as pes-
soas, auxiliar nossos irmãos em 
necessidade, dentro de nossas 
possibilidades, respeitando as 
orientações da ciência e das au-
toridades sanitárias, ter contato 
com bons livros e atividades que 
nos estimulem na elevação de 
nossos pensamentos, enfim, re-
fletir sobre aquilo que realmente 
é perene e que nos traz a tão al-
mejada paz. 

 Roberto Watanabe 
Presidente da Federação Espírita do 

Estado de São Paulo

VISÃO ESPÍRITA DO 
MOMENTO ATUAL E 

O CORONAVIRUS
Texto publicado no Jornal 

“O Estado de São Paulo” de 20/04/2020

ESPIRITISMO
E O CORONAVÍRUS
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Quando Jesus disse: “Não se 
turve o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas mora-
das. Se assim não fora, eu vo-lo 
teria dito. Pois vou preparar-vos 
lugar”. (João, 14: 1 a 4), está claro 
que a casa do Pai a que o Mes-
tre se referiu é o Universo. E as 
diferentes moradas, os diversos 
mundos que circulam no espaço 
infinito. Independente disso, as 
palavras de Jesus devem também 
ser interpretadas como o estado 
feliz ou infeliz dos Espíritos da Er-
raticidade

Os diversos mundos possuem 
condições diferentes uns dos ou-
tros, segundo o grau de adianta-
mento ou de inferioridade de seus 
habitantes. Há mundos superio-
res, inferiores e mundos iguais 
à Terra. “O meu Pai trabalha in-
cessantemente”, disse Jesus. Se 
considerarmos o Pai trabalhando 
continuadamente, entenderemos 
essas diferenças, tal como as en-
tenderemos no tocante aos Espí-
ritos, que são criados por Deus, 
simples e ignorantes, mas, con-
forme o livre-arbítrio de cada um, 
encontram-se em estágios dife-
rentes de evolução.

Há uma infinidade de mundos 
no Espaço e seria impossível à in-
teligência humana, classificá-los. 
Mas o Espiritismo os classifica 
em: mundos primitivos, onde se 

verificam as primeiras encarna-
ções da alma humana; mundos 
de expiações e provas, em que o 
mal predomina; mundos regene-
radores, onde as almas que ainda 
têm o que expiar adquirem novas 
forças, repousando das fadigas da 
luta; mundos felizes, onde o bem 
supera o mal; mundos celestes 
ou divinos, moradas dos Espíritos 
Puros, onde somente o bem pre-
domina.

A Terra, que já foi um mundo 
primitivo,  atualmente, pertence 
à categoria dos mundos de expia-
ções e provas, encaminhando-se 
para um mundo de regeneração.  
Por isso, a razão de tanta miséria 
e tantos desafios. Pelas maldades 
e paixões inferiores da humani-
dade terrena, às vezes conclui-se 
que a espécie humana seja uma 
coisa abjeta, miserável. O julga-
mento, porém, decorre de uma 
falsa visão de conjunto, pois a hu-
manidade não se encontra toda, e 
somente, na Terra.

A população da Terra, diante 
da população total dos mundos, 
é como a população de um luga-
rejo, com relação à população de 
um grande império. Se conside-
rarmos a Terra como um lugarejo, 
ou ainda, como um hospital, onde 
as doenças da alma estão inten-
samente presentes, compreende-
remos que aqui se encontram os 
que não adquiriram, ainda, condi-

ções suficientes para estarem em 
mundos melhores; situação que  
acontecerá quando estivermos 
curados de nossas enfermidades 
morais.

Neste contexto, muitas fo-
ram as doenças que surgiram na 
Terra, como  a antiga lepra (hoje 
hanseníase), o  sarampo, a ca-
tapora, a tuberculose, a peste, a 
gripe asiática, a gripe espanhola, 
a AIDS, o ebola, o H1N1 e agora, 
o coronavírus. Cada  uma dessas 
doenças está inserida em uma 
dessas classificações: endemia: 
doença infecciosa que ocorre em  
uma comunidade ou região e pode 
se espalhar rapidamente entre 
as pessoas de outras regiões, 
originando um surto endêmico; 
pandemia: epidemia que atinge 
grandes proporções, podendo se 
espalhar por um ou mais conti-
nentes ou por todo o mundo, cau-
sando inúmeras mortes ou des-
truindo cidades e regiões inteiras, 
que é o caso do atual coronavirus.

Importante é não perder a cal-
ma e o bom senso, obedecendo a 
todas as recomendações das au-
toridades médicas e governamen-
tais.

As doenças fazem parte das 
provas e das vicissitudes da vida 
terrena, uma vez que nos mun-
dos mais adiantados, o organismo 
humano, mais depurado e menos 

CORONAVÍRUS: 
IMPORTANTE É NÃO 

PERDER A CALMA E O 
BOM SENSO

ESPIRITISMO
E O CORONAVÍRUS
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material, não está sujeito às mes-
mas enfermidades. Significa que 
na Terra vivemos uma infância es-
piritual de muitos contrários. Os 
Espíritos nos afirmam que temos 
necessidade do mal para sentir o 
bem; da noite para admirar a luz; 
da doença para apreciar a saúde. 

Deus, em sua infinita perfeição 
e misericórdia, atua através de 
leis perfeitas e misericordiosas, 
para que o progresso seja atingido 
em toda a sua Criação. Por isso, 
não há acasos. Temos, pois, que 
nos resignar às consequências do 
meio onde a nossa inferioridade 
nos coloca, até que mereçamos 
passar a outro. 

Bem-aventurados os mansos 
porque herdarão a Terra, dis-
se Jesus, no Sermão do Monte. 
Os brandos e pacíficos herdarão a 

Terra, porque,  na próxima encar-
nação,   continuarão a viver nela, 
para a continuação do seu processo 
evolutivo, enquanto  os rebeldes se-
rão relegados para planetas menos 
evoluídos e, daí, continuarem a sua 
evolução, do nível onde estão. 

Pelo que já dissemos, com-
preende-se que a Terra não pode 
permanecer eternamente mergu-
lhada no mal, pois deste modo as 
criaturas boas continuariam a so-
frer, devido à rebeldia dos maus. 
Por isso, a reforma se dará.

"Para que os homens sejam 
felizes sobre a Terra é preciso 
que ela seja povoada apenas por 
bons Espíritos, encarnados e de-
sencarnados, que só queiram o 
bem. Esse tempo tendo chegado, 
uma grande emigração aconte-
cerá nesse momento entre seus 

habitantes. Os que fazem o mal 
pelo mal e não são tocados pelo 
sentimento do  bem, não sendo 
mais dignos da Terra transfor-
mada, serão excluídos, porque 
trariam de novo a discórdia e a 
confusão e seriam um obstáculo 
ao progresso. Esses vão expiar 
seu endurecimento uns em mun-
dos inferiores, outros entre raças 
atrasadas que serão equivalentes 
aos mundos inferiores, onde leva-
rão seus conhecimentos adquiri-
dos e que terão por missão fazê-
-los avançar. Serão substituídos 
por Espíritos melhores que farão 
reinar entre eles a justiça, a paz e a 
fraternidade". (A Gênese, de Allan 
Kardec, item 26  - A geração nova 
- do capítulo XVIII - Os tempos são 
chegados).

Altamirando Carneiro
Editor do “O Semeador”
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Embora não seja novidade para 
o espírita ouvir falar em transição 
planetária, de repente a realidade 
mudou e não se imaginava uma 
reviravolta tão grande, em caráter 
universal, atingindo toda a humani-
dade, e tão rapidamente.  

Quase tudo fechou e, para sur-
presa geral, a FEESP também! 

Em meio ao atordoamento era 
preciso agir. Encontrar meios de 
continuar amparando e acolhendo 
aqueles que buscam auxílio espi-
ritual e levar os recursos do Evan-
gelho segundo o Espiritismo para 
orientar, esclarecer e iluminar 
mentes e corações, respaldadas na 
fé raciocinada e na caridade.

Se em dias normais isto era 
executado por um contingente 
abnegado de mais de 4.500 cola-
boradores voluntários ativos, to-
dos os dias da semana, inclusive 
domingos e feriados, o desafio 
agora era, mesmo estando em 
nossas casas, como proceder a 
ajuda ao próximo e também como 
acolher os próprios colaborado-
res que tiveram suas atividades 
interrompidas?

Nos primeiros dias do isola-
mento, antes do fechamento total, 
suspendemos todas as Assistên-
cias Espirituais e, em esquema 
de plantão, organizamos equipes 
para oferecermos aos assistidos 
a Assistência Espiritual através de 
palestra evangélica de 10 minutos 

e passe coletivo, e mantivemos a 
Assistência das Vibrações a distân-
cia.  Esta programação emergen-
cial funcionou por alguns dias, até 
a recomendação das autoridades 
médicas e sanitárias para o fecha-
mento total.

A partir de então, a Diretoria 
Executiva convidou todos os Cola-
boradores de todas as Áreas ad-
ministrativas da FEESP, alunos, 
assistidos que estavam receben-
do assistência e frequentadores, 
a realizarem vibrações a distância 
pela humanidade, cada um em seu 
lar, todos os dias às 21h30, onde, 
unidos em pensamento e senti-

mentos, após a leitura e reflexão 
sobre uma mensagem de Jesus, 
vibrarmos  pelos necessitados de 
toda ordem,  por todas as pessoas 
que estavam sendo atendidas pre-
sencialmente na FEESP, pelos pro-
fissionais corajosos que continuam 
trabalhando no socorro aos neces-
sitados, em todo o planeta.

Disponibilizamos o pedido de 
vibrações através do aplicativo-
WhatsApp (11) 95950-9542, o 
que pode ser feito também pelo 
e-mail: vibracoes@feesp.org.br. 

Convidamos também nossos 
Colaboradores para que, no dia e 
horário das Assistências Espiri-

FEESP 
ÁREA DE ASSISTÊNCIA 

ESPIRITUAL

O ISOLAMENTO É SOCIAL 
E NÃO ESPIRITUAL 

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL, 
UNIDOS A DISTÂNCIA.

TELEFEESP
11 3106.4403
OUÇA A MENSAGEM DA SEMANA
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tuais em que colaboram, unam-se 
em pensamento para vibrar pe-
los assistidos que estavam sendo 
atendidos em sua assistência. 

Essa recomendação, com a 
amorosa criatividade dos próprios 
colaboradores, em alguns grupos, 
evoluiu para gravações de áudios 
no WhatsApp, seguindo o mesmo 
roteiro da preparação dos colabora-
dores das assistências, proporcio-
nando e mantendo o salutar hábito 
da união para ajuda ao próximo. 

Aproveitando a ideia, o Departa-
mento de Vibrações passou a gra-
var em áudio e divulgar por What-
sApp, a Assistência das Vibrações 
a Distância, no mesmo formato 
presencial (sem a mensagem do 
Mentor), 4 vezes por semana. Tal 
divulgação não fica restrita apenas 
para os colaboradores das Vibra-

ções; é enviada para os grupos de 
outras Áreas e também para ami-
gos e familiares de outras cidades 
e países.

O Departamento de Orienta-
ção e Encaminhamento (DEPOE) 
manteve ativo o TELEFEESP atra-
vés do telefone (11) 3106-4403, 
substituindo a mensagem lida 
presencialmente, por mensagens 
gravadas que são substituídas pe-
riodicamente.

As pessoas que estavam sen-
do assistidas pelo Departamento 
do Grupo dos Samaritanos II con-
tinuam a receber a assistência 
através de ligações telefônicas 
periódicas, que levam consolo e 
esperança.

Montamos uma rede de comu-
nicação, dentro das atuais possibi-
lidades, com a colaboração de nos-
sos Diretores de Departamentos e 
dirigentes das Assistências  para 
obtermos informações de quase 
todos os colaboradores, seu estado 
de saúde e suas necessidades, sen-
do possível distribuir cestas básicas 
e apoio fraterno para muitos. Esta 
rede de solidariedade e fraternida-
de tem uma extensão inimaginável 
quando cada colaborador, esponta-
neamente, procura saber de seus 
colegas e ao mesmo tempo, numa 

simples e saudosa conversa, forta-
lecem laços afetivos e reabastecem 
seus ânimos e esperanças.

É possível perceber que, o que de 
início parecia impossível, tornou-se rea-
lidade, pois as atividades continuam, em 
novos e diferentes formatos, mas com o 
mesmo amor, mantendo-se a essência 
de toda e qualquer Assistência Espiri-
tual: pensamento, vontade, fé e o firme 
propósito da prática da caridade. 

Percebe-se também que o Pro-
jeto “Atualizar para Progredir” que 
se iniciou em maio/2019, com o 
objetivo de melhorar a qualidade 
das Assistências, promovendo a 
atualização do colaborador e prio-
rizando o incentivo do abandono 
das crenças automatizadas, mos-
tra-nos hoje com clareza, que es-
távamos nos preparando para um 
objetivo muito maior, inimaginável 
quando da implantação do projeto: 
a necessidade de atualizarmo-nos 
para uma nova realidade que ora se 
apresenta inexorável.

Se há alguns meses, podia-se 
adiar a necessidade de transforma-
ção, reagindo negativamente a ela, 
hoje, a mudança tornou-se uma 
questão de saúde espiritual.  

O colaborador espírita é alguém 
preparado para se adaptar sempre. 
Tem conhecimento da imortalidade 

VIBRAÇÕES A 
DISTÂNCIA

o isolamento é social e provisório, 
mas o pensamento, movido pelo 

amor e a vontade, alcança pessoas e 
lugares à distâncias inimagináveis.

VIBRAÇÕES A DISTANCIA
FEESP, FEESP, FEESP, FEESP...

VIBRAÇÕES A 
DISTÂNCIA

(11) 9 5950 9542

Envie o nome 
completo para 
um dos Canais.

ou por e.mail
vibracoes@feesp.org.br

WhatsApp
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da alma, do porquê da existência, 
de onde viemos, o que estamos 
fazendo aqui e para onde vamos; 
possui a fé raciocinada, baseada no 
conhecimento da realidade espiri-
tual, e o mais importante, conhece 
a mensagem de Jesus. A prática 
sincera, verdadeira e humilde de 
todo esse conhecimento, aliviará o 
incômodo da adaptação.  

Essa adaptação inclui a atua-
lização de cada um quanto a uti-
lização da tecnologia já existente 
há algum tempo e que muitos 
nunca utilizaram no amparo ao 
próximo. A emergência propicia a 
oportunidade de vencermos limi-
tações e olhar com carinho esses 
recursos tecnológicos, que agora 
tornam-se indispensáveis na prá-
tica da fraternidade.  

Podemos fazer reuniões vir-
tuais, assistir aulas e promover 
a Assistência Espiritual, levando 
consolo e acolhimento aos ne-
cessitados e ainda proporcionar 
a oportunidade de estarmos jun-
tos de maneira diferente, onde o 
pensamento de todos em torno do 
amor promove a união do grupo, 
tão fundamental para estabele-
cermos a nossa ligação com os 
Mentores Espirituais. 

Nesta nova dinâmica torna-se 
imprescindível obedecer às re-
comendações básicas quanto ao 
exercício da mediunidade. 

Essas ideias e formas diferen-
tes, mais adaptadas à nova reali-
dade, foram trabalhadas na Área 
de Assistência Espiritual. Alguns 
Departamentos estão testando e 
ensinando aos seus colaboradores 
a utilizarem a plataforma Google 
Meet para fazerem o Evangelho 
de preparação com suas Equipes. 
O Departamento de Treinamentos, 
já em fase mais adiantada, está 
chamando seus alunos para se 

adaptarem à nova metodologia 
para poderem assistir às aulas 
teóricas on-line.

Estamos organizando no De-
partamento de Vibrações a Dis-
tância, equipes que farão a assis-
tência completa (sem a palavra do 
Mentor), on-line, aberta para todos 
os colaboradores e alunos.

Sabemos que a tecnologia tem 
suas limitações no que se refere 
à Assistência Espiritual completa, 
mas, neste momento, é nosso úni-
co recurso e será utilizada na me-
dida do possível, o que certamente 
abrangerá maior numero de pes-
soas necessitadas, que não podem 
comparecer pessoalmente, inclu-
sive de outras cidades e países.

As atividades da Assistência Es-
piritual, pós-pandemia estão sendo 
organizadas em duas frentes: pre-
sencial e à distância. Objetivando 
não apenas os assistidos, mas os 
colaboradores impossibilitados de 

retornar por vários motivos, inclu-
sive por serem do grupo de risco. 
Esses colaboradores poderão con-
tinuar contribuindo de suas casas, 
doando amor e ajudando o próximo, 
na mesma medida presencial.

Teremos certeza que a forma 
como eram as Assistências Espiri-
tuais voltarão, no momento certo, 
quando a segurança de todos es-
tiver garantida, mas sabemos que 
cada um de nós estará diferente 
quando isso ocorrer. Se souber-
mos entender este momento, com 
obediência e resignação diante da 
vontade de Deus, estaremos me-
lhores, com a lucidez ampliada, 
mais fortes e pacientes, aman-
do mais, perdoando mais e com 
certeza valorizando mais nossos 
amigos companheiros de tarefa e 
a querida FEESP, que sempre nos 
acolhe.

 Sueli Tomie H. K. Kasai
Diretora da Área de Assistência Espiritual

FEESP 
ÁREA DE ASSISTÊNCIA 

ESPIRITUAL

EVANGELHO A 
DISTÂNCIA

esclarecimento, amparo e consolo 
à luz dos ensinamentos de Jesus 

e da Doutrina  Espírita.

Vídeos disponíveis no Facebook, Instagram e Youtube
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ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E 

EDUCACIONAL

A FEESP está empenhada em 
dar continuidade às assistências 
e tarefas de atendimento a todos 
que a procuram com necessidades 
espirituais ou materiais.

A Área de Assistência Social e 
Educacional está bastante ativa, 
com vários projetos para socorrer 
as pessoas necessitadas de ampa-
ro material, emocional e espiritual.

Neste momento se fez neces-
sário algumas mudanças para que 
pudéssemos dar continuidade ao 
acolhimento e amparo, preservan-
do a saúde e integridade física dos 
assistidos e dos voluntários, que 
com muito amor estão saindo de 
suas casas para atender os mais 
necessitados. Para isto foram to-
madas algumas providências, 
entre elas o controle para que os 
voluntários que estão colaborando 

nas doações não pertençam aos 
grupos de risco. 

O Lar Batuíra, nossa assis-
tência aos idosos em situação de 
extrema vulnerabilidade, está cui-
dando das idosas (o) obedecendo 
todas as normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes. 
As visitas foram suspensas. An-
tes de iniciarem suas tarefas os 
funcionários vestem as roupas 
adequadas para conter o contágio, 
com todos os EPIs - Equipamentos 
de Proteção Individual, destinados 
a proteger a saúde e a integrida-
de física dos funcionários, dos in-
ternos e de todas as pessoas que 
interagem com eles. Tudo é reali-
zado conforme determinação re-
gulamentadora do Ministério do 
Trabalho e do Ministério da Saúde. 
E o atendimento médico continua 
sua rotina habitual.  Até o momen-
to não tivemos casos de contágio 
por Covid-19 no Lar Batuíra. 

A horta está recebendo os cui-
dados da forma habitual. Por ser 
ambiente ao ar livre e com muito 
espaço os voluntários podem tra-

FEESP 
ÁREA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E EDUCACIONAL

balhar com os cuidados necessá-
rios e dar continuidade à produção 
das hortaliças que estão sendo 
doadas aos nossos irmãos neces-
sitados. Todas as ferramentas que 
são utilizadas para manuseio dos 
canteiros são marcadas com cores 
indicativas para cada voluntário e 
são higienizadas com álcool 70 ou 
água sanitária, no início e no final 
das atividades.

O nosso atendimento às ges-
tantes e às famílias, está sendo 
realizado apenas com o auxílio 
emergencial de alimentos, en-
xovais, cobertores e agasalhos. 
Nossas aulas de orientação ges-
tacional e palestras sobre o Evan-
gelho não estão sendo realizadas 
até que tenhamos autorização das 
autoridades competentes. Os vo-
luntários usam máscaras, álcool 
gel constantemente e mantêm a 
distância necessária.

Os nossos irmãos que vêm 
buscar o auxílio material recebem 
uma máscara ao entrar na Transi-
tória, na subsede Santo Amaro e 
Casa do Caminho. São orientados 
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para que se mantenham separa-
dos, respeitando a distância ne-
cessária sempre orientados pelas 
marcações feitas no piso.  

Os Cursos Profissionalizantes 
não estão sendo efetuados presen-
cialmente. Não tivemos condições 
de ministrá-los com aulas online 
por motivo de falta de condições 
financeiras da maioria dos alunos 
para os recursos tecnológicos.  

O curso de corte e costura está 
produzindo máscaras que estão 
sendo distribuídas para os volun-
tários e assistidos que vêm buscar 
as doações.

 As creches estão dando supor-
te às famílias com atividades em 
postagens nas redes sociais para 
que as famílias que possuem re-
cursos nas redes sociais possam 
interagir com as crianças em casa.

Quando for determinado o fim 
da quarentena na cidade de São 
Paulo e tivermos autorização para 
reiniciar nossos projetos sociais, 
atenderemos todas as diretrizes 
determinadas pelos Órgãos Go-
vernamentais e Diretoria da Fe-
deração Espírita do Estado de São 
Paulo.

Não sabemos quando podere-
mos voltar ao trabalho, mas estare-
mos preparados para que, quando 
pudermos reiniciar nossas tare-
fas, possamos estar organizados e 
unidos para atendermos nossos 
irmãos, com todo respeito e amor 
que eles merecem. 

Que Deus abençoe a todos que 
têm colaborado para que as ativi-
dades da Área de Assistência So-
cial da FEESP continue amparan-
do a todos que vivenciam grandes 
desafios neste momento.               

Damaris Marin Ramos Diretora da Área 

da Assistência Social e Educacional 

Casa Transitória  
Fabiano de Cristo
7.851 cestas básicas para 
assistidos

327 cestas básicas para 
entidades

4.761 kg de alimentos doados 
para Instituições/Centros Espíritas

72 kits higiene

1.830 kits limpeza

01 cadeira de rodas

01 cadeira de banho

29.800 peças de roupas, calçados, 
cobertores, berços e enxovais  
para bebês.

Santo Amaro
340 cestas básicas para 
assistidos

150 cestas básicas para 
instituições/Centros Espíritas

84 Kits de limpeza

Casa do Caminho
330 cestas básicas para 
assistidos

36 litros de leite

10 Kilos de leite em pó

02 cadeiras de rodas

01 cadeira de banho

02 andadores

02 muletas

2.600 peças de roupas, calçados, 
cobertores  e enxovais para bebês.

Doações feitas pela 
FEESP desde o inicio 
da quarentena em 17 
de março até o mês de 
julho de 2020.
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Precisamos da 
sua doação:

Quer 
ajudar?

Alimentos
Açúcar
Arroz
Bolacha
Café
Feijão
Farinha de mandioca
Fubá
Leite em pó
Macarrão
Molho de tomate
Óleo
Sal

Pedimos a gentileza de 
verificar a data de validade.
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Locais de Arrecadação

FEESP
Rua Maria Paula, 140 - Bela Vista - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 3188-8383 - Ramal 230

Casa Transitória Fabiano de Cristo 
Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 454 
Belém - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 2797-2999

Para doação em dinheiro
Favorecido: Federação Espírita do Estado de 
São Paulo
Banco: Bradesco 237
Agência: 0165
Conta Corrente: 23.895-3
CNPJ: 61.669.966/0002-91

Casa Transitória 
Fabiano de Cristo
onde o amor acontece!

Roupas

Produtos de limpeza 
e de higiene

Agasalhos, cobertores, 
roupas e calçados, 
meias, luvas, cachecóis 
e toucas. 

Doe produtos que estejam 
em boas condições de uso.

Água sanitária, álcool gel, 
desinfetante, detergente, 
sabão em barra, sabão em 
pó e sabonete.

Alimentos
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FEESP 
ÁREA DE DIVULGAÇÃO

E de repente tudo parou... 
As portas fecharam-se para 
todos nós colaboradores, 
alunos, assistidos e 
frequentadores. 

Projetos, eventos, shows, fei-
rões de livros novos e usados, 
teatros, palestras públicas pre-
senciais estão suspensas por pra-
zo indeterminado. E o nosso tão 
esperado 10º Congresso Espírita 
FEESP 2020, cancelado em sua 
edição presencial.

Passado o susto inicial perce-
bemos que era possível continuar 
juntos, pois o necessário isola-
mento social e físico provocado 
pelo coronavírus, não poderia pro-
mover também o isolamento espi-
ritual.

Na busca de soluções as ideias 
foram surgindo, agora utilizando 
novos meios de comunicação den-
tro deste vasto mundo virtual que 
a humanidade conquistou e que 
neste momento torna-se funda-
mental para nossa interação.

A Área de Divulgação passou 
a elaborar uma nova estrutura 
visando dar continuidade à divul-
gação da Doutrina Espírita e do 
Evangelho de Jesus, e auxiliando, 
dentro de nossas possibilidades, 
todas as áreas administrativas da 
FEESP em seus novos, e porque 
não dizer, ousados projetos.

A elaboração e divulgação dos 
comunicados, campanhas e orien-
tações aos colaboradores conta 
com o apoio de toda a equipe da 
Área de Divulgação.

O Departamento de Palestras 
Públicas, com a colaboração das 
equipes de expositores responsá-
veis pelas palestras deste depar-
tamento, passou a realizar “lives” 
em alguns domingos do mês, no 
mesmo horário dos tradicionais 
encontros presenciais de domingo.

O Departamento de Eventos 
estruturou-se para realizar lives 
com musicais e entrevistas, visan-
do também auxiliar na captação de 
recursos. Em parceria com as de-
mais áreas administrativas, criou 

o projeto “Evangelho a Distância”, 
onde 83 expositores da FEESP le-
vam reflexões sobre os temas do 
Evangelho que são utilizados pela 
Área de Assistência Espiritual em 
algumas Assistências Espirituais 
e na preparação dos colaborado-
res. Estas reflexões são postadas 
periodicamente nas redes sociais 
e no site. E o 10º Congresso Espí-
rita FEESP 2020 transformou-se 
também no 1º Congresso Virtual 
da FEESP, que será realizado nos 
dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020. 

No Departamento de Letras, 
os dois Grupos da Psicografia Li-
terária organizaram encontros 
virtuais no mesmo horário de suas 
reuniões semanais, dando assim 
continuidade ao estudo e análise 
de obras literárias. E a equipe de 
expositores das Edições FEESP 
passou a revisar dezenas de obras, 
que estão esgotadas e precisam 
ser reeditadas.

O Departamento de Mídia as-
sumiu papel ainda mais impor-
tante em toda a nova estrutura 
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das atividades da FEESP, onde as 
redes sociais transformaram-se 
em fundamental meio de comu-
nicação com o público em geral. 
A atualização constante do site 
www.feesp.org.br, Facebook e 
Instagram possibilita a divulga-
ção de todas as atividades, cam-
panhas, comunicados para os 
associados e para o público, divul-
gando também as datas que mar-
caram o movimento Espírita no 
Brasil e no mundo. O Programa 
Consciência Espírita da FEESP, 
que vai ao ar todo sábado às 16h, 
através da Rádio Boa Nova, conti-
nua cumprindo seu papel, inclu-
sive possibilitando a divulgação 
do trabalho de todas as Áreas da 
FEESP nesta quarentena, através 
de entrevistas com os seus dire-
tores. Lembramos que os pro-
gramas estão disponíveis no site 
oficial da FEESP. Além disso este 
departamento está auxiliando a 

todos que necessitam de parceria 
para suas atividades virtuais.

No Departamento de Artes o 
grupo da Pintura Mediúnica da 
FEESP organizou encontros vir-
tuais no mesmo horário de suas 
reuniões semanais, onde, unidos 
virtualmente realizam o Evangelho.

A equipe de colaboradores do “O 
Semeador”, do Departamento de 
Periódicos percebeu a necessida-
de de realizar esta edição histórica, 
também virtual, para deixar regis-
trado para o presente e futuro, o es-
forço de milhares de colaboradores 
para vencer os desafios do isola-
mento social e manter a união es-
piritual, o contato e a fraternidade.

O Departamento de Marketing, 
atendendo a um pedido da Comissão 
de Captação de Recursos da Presi-
dência, elaborou um folder para divul-
gar a FEESP para os doadores. Ago-
ra, adaptando-se ao momento atual, 

este folder está disponível na versão 
digital, no site e nas redes sociais.

Através do GEP – Grupo Espíri-
ta Paulista, formado em parceria 
com a Aliança Espírita Evangélica 
e a USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, 
estamos realizando as lives men-
sais sobre “Mediunidade”, em co-
memoração aos 160 anos da pu-
blicação de “O Livro dos Médiuns”.

Os novos tempos obrigaram-nos 
a rever nossas tarefas em tempo re-
corde. Tudo está sendo um intenso 
aprendizado para todos nós. Mas, 
confiantes no amparo dos Benfeitores 
Espirituais que, em nome de Jesus 
nos inspiram e protegem, seguimos 
firmes, agradecidos ao Mestre pela 
oportunidade de darmos continuida-
de à divulgação da Doutrina Espírita e 
do seu Evangelho Redentor.

Vera Cristina Marques de Oliveira Millano
Diretora da Área de Divulgação
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Final de 2019, início de 2020, fo-
mos surpreendidos pela mídia de 
que no Continente Asiático, mais 
propriamente na China, a comuni-
dade médica enfrentava um novo 
desafio que se alastrava rapidamen-
te e atingia outros continentes. Esse 
inimigo invisível recebeu o nome de 
Covid 19 e fez o Planeta Terra parar.

A Organização Mundial de Saú-
de, OMS, declara que o vírus SAR-
S-COV-2, constitui uma emergência 
de saúde pública internacional. Es-
távamos diante de uma pandemia 
de consequências alarmantes.

Autoridades e cientistas reuni-
ram-se em busca de respostas e 
informações que pudessem escla-
recer e auxiliar na prevenção, com o 
auxílio dos meios de comunicação.

Todos confinados em casa. Cida-
des vazias, todos assustados, com 
medo.

Mas ninguém havia percebido 
que a Terra necessitava de mais 
atenção e seus habitantes estavam 
enfermos da alma.

O mais eficaz dos remédios, o 
Amor, estava sendo mascarado 
pelo consumismo. O ter tornou-se a 
maior preocupação da maioria das 
pessoas.

Em nome do progresso, as cons-
truções estavam sendo realizadas 
sobre a areia das ambições e paixões 
humanas, deixando o egoísmo e a 
vaidade falarem cada vez mais alto.

A discórdia, a intolerância hu-
mana e interesses minoritários, 
comuns desde o passado longínquo 
da história do Planeta Terra, conti-
nuam presentes nos dias atuais, 
onde muitos dos imperadores de 
ontem, retornam como alguns go-
vernantes de hoje, como explana 
Emmanuel no livro “A Caminho da 
Luz”, psicografado por Francisco 
Cândido Xavier.

A família, instituição Divina, pas-
sa a ser agredida, e o lar, abando-
nado em suas bases de respeito e 
fraternidade, favorece a debandada 
de seus membros.

O Governo Espiritual do Planeta 
a tudo assiste, e os emissários de 
Jesus, tristes, procuram alertar os 
irmãos da Terra para os ensina-
mentos do Mestre.                           

Como no passado, de tempos 
em tempos, semelhantes pande-
mias e flagelos ocorreram e ocor-
rem, para despertar o homem para 
sua realidade espiritual e  conquis-
ta dos valores morais. 

Um vírus parou a Terra. Mas não 
parou os trabalhadores do bem. 
Impediu nosso convívio social, mas 
não impediu que nos ligássemos 
espiritualmente, orando uns pelos 
outros, semeando a esperança, a 
confiança, a paz em nossos lares.   

Irmãos, lembremos: somos 
Espíritos Imortais. A Terra é nos-
sa hospedaria, onde estagiamos 
para evoluir; e a ela retornaremos, 
quantas vezes forem necessárias.

Temos Jesus como modelo e 
guia de nossas vidas. Ele ensi-
nou-nos que somos parte de uma 
grande família chamada Humani-
dade, pois ao dizer “Pai Nosso”, co-
locou-se como nosso irmão. Esse 
irmão Maior, em sua bondade, veio 
ensinar-nos o caminho mais cur-
to para chegarmos ao Pai, o Seu 
Evangelho. 

Revela-nos, através dos Seus 
ensinamentos, que a verdadeira ri-
queza está na vivência das nossas 
ações de amor e de caridade junto 
ao próximo. 

Hoje estamos convivendo com 
um ser infinitamente pequeno, in-
visível, mas que exige de nós mu-
danças de hábitos e atitudes. 

Estamos sendo convidados a 
aprender e conviver sem o mate-
rialismo e o consumismo desen-
freado.

Aprendendo a nos conhecer, e 
conhecer melhor nossos familia-
res, neste convívio mais intenso 
dentro do lar. Convivendo e apren-
dendo a lidar com nossas insegu-
ranças e nossas esperanças.

Lembrando que através da pre-
ce nos sintonizamos com Deus, e 
Dele recebemos a sabedoria e a co-
ragem para vencermos os desafios, 
pois Deus não dá fardos maiores do 
que aqueles que podemos carregar. 

No Evangelho encontraremos 
amparo e sustentação para nos 
reerguermos a cada pedra do ca-
minho, perseverando na certeza de 
dias melhores.

Jesus: mestre, irmão e amigo 
disse: “Eu sou o caminho, a verda-
de e a vida”. 

       O convite está feito. Sigamos! 
Diretora do Departamento de Periódicos 

Celisa Maria Germano

CONVIVENDO E 
APRENDENDO 
COM A PANDEMIA

FEESP 
ÁREA DE DIVULGAÇÃO
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Em 30 de abril de 2020 a 
Federação Espírita do Estado 
de São Paulo – FEESP, esta-
ria realizando a Cerimônia de 
Abertura do 10º Congresso Es-
pírita FEESP – 2020.

O tema central: “Leis Divi-
nas – Vencendo Desafios Com 
Consciência Social”.

Quando escolhemos este 
tema, em janeiro de 2019, não 
imaginávamos que o tema se-
ria tão atual em abril de 2020.

Com a suspensão de to-
das as atividades das cinco 
unidades da FEESP, devido à 
pandemia que impossibilitou 
o convívio social, o Congresso 
precisou ser transferido.

A princípio calculamos que 
em novembro a vida estaria 

inscrição, pois ele estará dis-
ponível ao público em geral, 
em nosso site e nossas redes 
sociais, conforme divulgação a 
ser realizada oportunamente.

Conhecemos as limita-
ções que este novo formato 
de Congresso impõe, mas sa-
bemos que os atuais recursos 
do mundo virtual poderão nos 
auxiliar para que possamos 
chegar a milhares de pessoas, 
no Brasil e no mundo, e assim, 
unidos em torno da Doutrina 
Espírita, iluminada pelo Evan-
gelho de Jesus, oferecermos 
uma vibração intensa de amor, 
paz e fraternidade a toda a Hu-
manidade.  

Comissão Organizadora do 
10º Congresso Espírita FEESP - 2020

Área de Divulgação

EDIÇÃO VIRTUAL
 06 , 07 e 08 de novembro  

retornando ao normal. Mas 
com o passar dos meses per-
cebemos a impossibilidade de 
prevermos a chegada desta 
normalidade.

Visando prevenir a prolife-
ração da atual pandemia, a 
Diretoria Executiva da FEESP 
decidiu cancelar a edição pre-
sencial do Congresso. 

Todavia, face à beleza e impor-
tância do tema central, a FEESP 
realizará esse evento de forma 
virtual, no formato de “live”.

Vários palestrantes que 
participariam do Congresso 
presencial já confirmaram sua 
presença nesse novo formato 
virtual.

Para este Congresso Virtual 
não haverá necessidade de 



FEESP 
ENSINO

E O ENSINO FEESP 
SE REINVENTOU 

E aconteceu o inimaginável. tive-
mos de fechar as portas aos mais de 
4.000 alunos matriculados em 2020, 
devido às medidas de isolamento e 
distanciamento social, o que consti-
tuiu talvez no maior desafio da Área 
de Ensino. Em um curtíssimo espaço 
de tempo, tivemos de nos reinventar. 
Como continuar a levar o conheci-
mento doutrinário e o Evangelho de 
Jesus a todo aquele contingente que 
estávamos tão acostumados a tratar 
com muita proximidade?

Contando com as inspirações 
da Espiritualidade, fomos nos or-
ganizando tendo como objetivo pri-
mordial manter alunos e colabora-
dores unidos à Casa, pois esta era 
a nossa maior preocupação. Como 
se conformar em um momento tão 
crucial, com tanta gente precisan-
do de apoio espiritual e a situação 
nos forçando a ficar de portas fe-
chadas? Não restou outra forma 
senão adotar a tecnologia como 
apoio para alcançar a todos. 

Ao testar as possibilidades, 
além da inexperiência de levar con-
teúdo e ao mesmo tempo consolar 
de forma não presencial, de cara 
deparamos com diversas dificul-
dades operacionais. Boa parte dos 
alunos e mesmo dos colaboradores 
têm dificuldade com os recursos 
tecnológicos, alguns nem usam ce-
lular ou não têm acesso à internet.
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Sabendo das dificuldades que 
haveria, escolhemos de início uti-
lizar o aplicativo WhatsApp, por 
ser mais simples, possibilitando o 
acesso de praticamente todos. Em 
cada sala foi adotado como pre-
missa que não houvesse nenhum 

tipo de discriminação ou 

quaisquer tipos de ressalva. Cada 
equipe deveria cuidar para que 
nenhum aluno fosse abandonado, 
mesmo aquele que não tivesse ce-
lular. 

Como a princípio não se tinha 
ideia do tempo que ficaríamos 
afastados, resolvemos suspender 
o programa convencional e esta-

belecemos um 
programa 
a l t e r n a -
tivo com 
p r e v i s ã o 
máxima de 
três meses. 

Mesmo sen-
do um pro-
grama mais 
simples, esse 
período exigiu 
muita coragem 
e boa vontade 

de todos. Um 
time composto 
por aproximada-
mente 400 cola-
boradores, entre 
educadores, se-

cretários e moni-
tores, tiveram que 
enfrentar receios, 
resistências, bar-
reiras tecnológicas, 
tanto de si mesmos 
como dos alunos. 

Com paciência e 
tolerância os desafios 
foram sendo vencidos 
e, no final do período 
do programa alternativo 
estabelecido para ter-

minar no dia 30/06/20, pu-
demos apurar que a média de 

presença nos cursos girou em tor-
no de 70% dos 4.000 alunos matri-
culados. Em alguns casos a pre-
sença chegou a 90%, comprovando 
que a medida tomada incialmente 
foi muito acertada. Também indo 
nessa mesma linha, corroborando 

com a nossa percepção positiva, a 
pesquisa realizada com os alunos 
sobre a adoção do programa al-
ternativo, alcançou um índice de 
89,45% de satisfação. 

Com o amadurecimento des-
ta nova forma de atuar, algumas 
equipes foram deixando o What-
sApp e passando a utilizar várias 
outras ferramentas que propicia-
vam a transmissão de vídeo-aulas. 
O que acabou servindo muito para 
a fase seguinte, a que também nos 
vimos obrigados a seguir.

Passado este período inicial, 
frustrando as expectativas de re-
torno presencial que original-
mente estava previsto para 01/07, 
considerando que o vírus conti-
nuava muito presente entre nós, 
foi necessário organizar um outro 
tipo de estratégia. Pensar em um 
programa alternativo que durou 
três meses aproximadamente foi 
relativamente fácil, em compara-
ção com o pensar na retomada do 
programa convencional, contendo 
o conteúdo programático completo 
de cada turma. 

Depois de muito analisar as 
possibilidades, ouvindo colabo-
radores e alunos, observando o 
que outras instituições estavam 
fazendo e ponderando os prós e 
contras dos cenários possíveis, re-
solvemos que a partir de 06/07/20, 
até que haja um cenário mais po-
sitivo relativo à pandemia, have-
ria o retorno do programa na sua 
forma íntegra e original, porém no 
formato virtual, através de ferra-
mentas mais modernas de vídeo 
conferência. A decisão foi tomada 
para todos os cursos, com exceção 
daqueles que necessitam de par-
te prática, como é o caso do Curso 
de Educação Mediúnica e Curso de 
Educador Espírita, que necessita-
rão de um complemento presen-
cial posteriormente. 
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Decidimos manter os cursos no 
tempo programado, no entanto, com 
novas adaptações e formatos que se 
fizeram necessários. Para que fosse 
possível manter o conteúdo original 
do programa, as férias de julho e 
uma série de emendas de feriados 
foram canceladas e o encerramento 
do ano letivo postergado.

Quanto à ferramenta de ensino 
a distância adotada, depois de vá-
rias pesquisas, optou-se pela pla-
taforma Google Sala de Aula, onde 
a Área de Ensino foi configurada 
juntamente com todos os cursos e 
suas quase 100 turmas. Apesar da 
equipe estar mais preparada do que 
no início da pandemia, ao adotar 
uma plataforma mais robusta, foi 
necessário investir muita dedicação 
na capacitação e na gestão da mu-
dança. Não se tratava somente do 
uso da tecnologia. A forma de con-
duzir as aulas teve de ser adaptada. 
Visando a devida capacitação, houve 
vários treinamentos e praticamente 
todo o time de colaboradores teve de 
se reinventar. 

Naturalmente, houve resis-
tência quanto a criar cursos a 
distância. Muito foi ouvido, quer 
seja através de pesquisa realiza-
da junto aos colaboradores, quer 
seja colhendo sugestões. Tudo foi 
feito com muito respeito à diversi-
dade de opiniões, principalmente 
quanto a eficácia do ensino nesta 
modalidade. No entanto, conside-
rando que estudos apontam que 

envolvido a olhar o outro como ex-
tensão de si mesmo e estendessem 
as mãos sempre que possível.

Oficialmente, as aulas estão 
sendo dadas na plataforma Goo-
gle. Porém, não queríamos discri-
minar quem quer que seja. Para 
isto, apesar de não ser possível 
manter em todos os horários con-
vencionais, implementamos tur-
mas específicas via WhatsApp, 
para absorver aqueles que não ti-
nham condições de acompanhar a 
tecnologia do Google.

Tem sido uma experiência re-
volucionária, onde precisaremos 
ainda de muita colaboração e tole-
rância, mantendo-nos unidos para 
que seja um sucesso. Temos cami-
nhado juntos, de forma gradativa e 
progressiva, com calma e com res-
peito perante todos, acompanhan-
do de perto para ajustar o que for 
necessário. 

Os tempos são difíceis e desa-
fiadores, porém, enriquecedores 
de aprendizados, burilando nos-
sas almas para que saiamos muito 
mais preparados nesta tarefa tão 
nobre que é iluminar almas, mes-
mo que a distância. 

Que o amor e a misericórdia di-
vina possam continuar a nos aco-
lher e a nos amparar. Confiantes 
no Mestre dos mestres, vamos em 
frente!

Roberto Magalhães
Diretor da Área de Ensino

podemos chegar a um nível de 
aprendizagem muito semelhante 
e até maior do que nas aulas pre-
senciais, não houve outra forma 
senão seguir nessa direção, pois 
do contrário, teríamos de suspen-
der todos os cursos e retomar pro-
vavelmente só em 2021. 

Logicamente, em termos de 
preferência, gostaríamos muito de 
voltar e atuar presencialmente. Po-
rém, dada a situação, não podíamos 
fechar os olhos ao apelo da gran-
de maioria que também considera 
como plenamente viável o retorno 
através das plataformas virtuais.

Em grandes processos de mu-
dança, é natural que alguns se 
adequem mais rapidamente do 
que outros. O receio frente ao novo 
e a resistência natural das pes-
soas, atrelado ao aprendizado na 
tecnologia, foi o fator mais desa-
fiante. Para facilitar, convidamos 
aqueles que saíram na frente, co-
laborador da FEESP ou mesmo 
aluno, para que olhassem ao lado 
e se prontificassem a ajudar no 
passo a passo da adaptação. 

Montamos com os próprios alu-
nos e colaboradores grupos de apoio 
para se adequarem à nova realidade, 
com as novas tecnologias. Procura-
mos também estimular a diretoria 
dos cursos a inspirarem o amor fra-
terno e verem este momento como 
uma grande oportunidade de trei-
narmos a paciência, a tolerância e 
a solidariedade, estimulando cada 

FEESP 
ENSINO

Aos dirigentes de Casas Espíritas
Estamos realizando reuniões mensais virtuais!
Abordamos temas selecionados pelos Centros.

E-mail: federativa@feesp.org.br
Acesse a Área Federativa no site da FEESP

Participe!
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Neste período de confinamen-
to, a Área Federativa da FEESP 
tem procurado colocar a sua 
atenção na continuidade do aten-
dimento aos Centros Espíritas, 
sempre que possa ser realizado à 
distância, através dos aplicativos 
que possibilitam a comunicação 
virtual.

Uma das atividades é a de pres-
tar auxílio aos Centros Espíritas 
que apresentam dificuldades em 
obter doações de cestas básicas 
que atendam suas necessidades. 
Nesta situação, temos ajudado 
com doações de cestas, sempre 
que temos excedentes nos atendi-
mentos sociais que fazemos men-
salmente na Casa Transitória e na 
Sede Santo Amaro da FEESP.

Seguimos dando apoio ad-
ministrativo e jurídico aos Cen-
tros, por telefone, durante suas 
implantações e atividades, bem 
como acompanhando e informan-
do mudanças de legislação.

Temos mantido grupos ativos 
de WhatsApp com os Centros, vi-
sando mantê-los informados das 
atividades em desenvolvimento na 
FEESP e informações relevantes. 

Além disso, fazemos a divulga-
ção de vídeos de palestras “Pro-
jeto Evangelho à Distância”, com 
temas edificantes, assim como 

orientações aos Centros para as 
aulas de Educação à Distância, do 
Ensino e da Infância.

A imprevisibilidade do término 
de confinamento e da liberação de 
reuniões presenciais, bem como 
as necessidades de assumir com-
promissos para o evento anteci-
padamente, fez com que a Comis-
são Organizadora do Simpósio “O 
Homem de Bem Frente aos De-
safios da Atualidade”, composta 
por 26 Centros Espíritas e da Área 
Federativa da FEESP, decidisse 
adiar a data do mesmo. Previsto 
anteriormente para 19 de setem-
bro de 2020, será então realizado 
no dia 17 de julho de 2021, nas de-
pendências da FEESP. A mesma 
Comissão seguirá gerenciando as 
atividades de preparação do Sim-
pósio para esta nova data.

Realizamos no dia 20 de junho 
de 2020 nossa primeira reunião 
bimestral virtual deste ano, cujo 
objetivo principal foi o de divi-
dir as experiências vividas pelos 
Centros neste período de confi-
namento, bem como promover a 
troca de ideias e de suporte en-
tre todos. Nesta oportunidade, o 
Sr. Roberto Watanabe, Presidente 
de a FEESP, informou aos parti-
cipantes, todas as atividades que 
a Federação tem realizado neste 
período de quarentena. Estas reu-
niões virtuais serão continuadas, 
até podermos retornar às reu-
niões presenciais.

Aproveitamos para registrar 
aqui nossa homenagem a um 
grande companheiro de jornada 
e colaborador de longa data da 
Área Federativa, Sr. Jorge Aguedo 
de Jesus Peres de Oliveira, que 
retornou a Pátria Espiritual no dia 
22 de abril passado. O Sr. Jorge 
sempre apoiou as atividades da 

FEESP 
ÁREA FEDERATIVA

FEESP como um todo, mas, em 
especial, a Área Federativa com 
o fornecimento de folhetos de 
mensagens espíritas, que distri-
buímos em todas as nossas reu-
niões bimestrais com os Centros 
Espíritas. Que Deus o abençoe e 
proteja, sempre.

Mensagem aos Dirigentes 
de Centros Espíritas

A Área Federativa é uma das 
sete áreas que compõem a Dire-
toria Executiva da FEESP e tem 
como responsabilidade ser o elo 
entre a FEESP e os Centros Espí-
ritas do Estado de São Paulo, com 
o objetivo de cumprir a missão de 
colaborar com a difusão e o ali-
nhamento da Doutrina Espírita, 
seu ensino e a melhoria contínua 
do acolhimento fraterno, assis-
tência espiritual e bem-estar so-
cial realizados nestas instituições.

Não há custo para estarem co-
ligados conosco, não há também 
nenhuma restrição aos Centros 
de serem coligados a qualquer 
outra entidade Espírita, pois so-
mos irmãos, não concorrentes.

Assim, se ainda não fazem parte 
de nossa família, façam um contato 
conosco, para entenderem melhor 
como poderemos ajudar-lhes. En-
viem-nos um e-mail para  federati-
va@feesp.org.br, enquanto estamos 
nesta fase de confinamento. 

Estamos à disposição!

Além disso, convidamos os 
Centros Espíritas a participarem 
de nossas reuniões bimestrais, 
neste momento virtuais, onde po-
derão conhecer a equipe que tra-
balhará junto com vocês no auxílio 
e cumprimento de suas missões.

Ieda Porfírio de Moraes
Diretora da Área Federativa
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“...Encontrarás 
pedras nos teus 
passos; mantém-
te vigilante, e 
afasta-as por 
ti mesmo! Nós 
te daremos a 
força necessária, 
se quiseres 
empregá-la”.

(O Livro dos Médiuns, Cap. XXVI 
Allan Kardec)

FEESP 
ÁREA FINANCEIRA

SUSTENTABILIDADE EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

A partir da determinação acerca 
do isolamento social, recomendada 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o primeiro desafio percebi-
do pelas empresas foi a perda do 
contato presencial com o público. E 
assim, seguindo as orientações do 
governo e das autoridades sanitá-
rias, a FEESP, aos 18 de março de 

de se tratar de uma entidade fi-
lantrópica, mas é preciso entender 
que a Federação é uma empresa, 
que apesar de ser do terceiro setor, 
precisa manter uma administração 
financeira saudável e equilibrada 
a fim de cumprir as obrigações e 
deveres financeiros e contábeis, 
sempre atenta a prover os objetivos 
espirituais, sociais, assistenciais e 
educacionais que motivaram a sua 
constituição e existência. 

Diante de um contexto instável 
é essencial estudar e reorganizar 
o orçamento para promover as 
ações, e uma das estratégias mais 
importantes para gerir as finanças 
é mapear todos os gastos fixos e 
variáveis, identificando as despe-
sas prioritárias e escolhendo quais 
delas devem ou não ser mantidas.

E assim partimos para as ações. 
Analisamos o orçamento, verifica-
mos o fluxo de caixa, elaboramos 
previsão orçamentária e examina-
mos os nossos credores.

Negociamos com os fornece-
dores e conseguimos reduzir al-
gumas dívidas em 40%. Outras, 
adiamos ou parcelamos os pa-
gamentos para pós-pandemia ou 
para quando normalizássemos as 
atividades na FEESP.

Outra medida foi a Campanha 
Para Captação de Recursos dos 
Associados e Doadores, que se 
iniciou em março de 2020, soli-
citando contribuições e doações 
através de Transferências Bancá-
rias identificadas, divulgada am-

2020, através do comunicado nº 01, 
fecha as suas portas e suspende as 
atividades em sua sede e subsedes. 

Sem a circulação de pessoas em 
suas unidades: funcionários, volun-
tários, assistidos, frequentadores 
e estudantes, tivemos o primeiro 
impacto nos recursos financeiros 
oriundos da livraria, do café, do 
bazar e associados, que deixaram 
de gerar as receitas necessárias à 
manutenção da FEESP. E, se não 
existe demanda, em contrapartida 
temos as despesas fixas e variá-
veis, tais como: salários, impostos, 
taxas e contribuições sociais, água, 
luz, telefone, serviços de manu-
tenção, fornecedores de materiais, 
etc., que nos exigem atenção e 
compromisso em saldar. 

Com a pandemia a perda de re-
ceita foi inevitável. E agora, o que 
fazer? Como e onde buscar re-
cursos para respeitar e honrar os 
compromissos?

A grande preocupação era bus-
car uma alternativa que ao menos 
proporcionasse condições da ma-
nutenção do fluxo de caixa. Desse 
modo, trabalhamos para diminuir 
as despesas, reduzir custos e as-
sim prolongar os recursos finan-
ceiros já captados.

Nestes tempos foi preciso ela-
borar um plano de contingência, 
também chamado de planejamen-
to de riscos, que se amolda bem à 
situação de grandes perdas de re-
ceitas. Para muitos podem parecer 
estranhos esses termos, pelo fato 



CONTRIBUIÇÃO 
DOS ASSOCIADOS 
DURANTE A 
SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES NA 
FEESP

Contribuições mensais podem ser feitas
por transferência bancária:

Importante: coloque seu nome completo para 
identificação e regularização no cadastro de associados 
Se preferir, envie comprovante do depósito para o e-mail: 
financeiro@feesp.org.br.

Banco: Bradesco 0237

Agência: 0449

Conta corrente: 64.610-5

CNPJ: 61.669.966/0001-00

Favorecido: Federação Espírita do Estado de São Paulo
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plamente no site da FEESP e em 
todos os grupos de WhatsApp dos 
colaboradores voluntários e alu-
nos, e que tem alcançado bastante 
sucesso. Esta campanha é perma-
nente e conta com a colaboração 
de todos na manutenção das uni-
dades.

Também obtivemos redução de 
despesas com os salários dos fun-
cionários com a adesão às medidas 
econômicas do governo que assu-
miu parte dos pagamentos, a exem-
plo da MP nº 936.

Trabalhamos sempre com mui-
to afinco para conseguir os me-
lhores resultados possíveis para 
minimizar o impacto da pandemia. 
Neste cenário, muitas vezes fomos 
visitados pelo desânimo, mas le-
vantamos a bandeira da fé racio-
cinada e assim testemunhamos 
grandes lições de paciência, resig-
nação e fé, sem os quais podería-
mos nos abater e desistir.

A experiência mostrou-nos que 
tomamos decisões acertadas e nos 
abrimos às inovações e, sem ferir 

a ótica e a ética espíritas, estamos 
aprendendo a utilizar com inteli-
gência e criatividade os recursos 
que o nosso mundo oferece, des-
pindo-nos de preconceitos e cons-
cientizando-nos da nossa grande 
responsabilidade em mantermos a 
FEESP viva e vibrante na condução 
dos seus mais elevados objetivos.

Que Jesus nos abençoe e ilumi-
ne o nosso caminhar na senda da 
evolução!   

Maria Lindinete Marques

Diretora da Área Financeira
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Tal qual ocorreu com toda a 
população mundial, em março de 
2020 fomos surpreendidos com a 
chegada do Coronavírus, o que nos 
levou a suspender totalmente as 
atividades presenciais que aconte-
cem em nossa área.

Mantemos um grande número de 
atividades, principalmente aos sá-
bados, que é o dia em que ocorrem 
as aulas de Educação Espírita para 
alunos de 6 meses a 15 anos, para a 
mocidade e para o grupo da família.

Na primeira semana de sus-
pensão tivemos a expectativa de 
que voltaríamos às aulas presen-
ciais dentro de pouco tempo..., 
mas logo em seguida percebemos 
que a dimensão da pandemia não 
nos permitiria voltar tão cedo. 

Buscamos então, fortalecer 
nossos laços espirituais, o afeto 
e a união com toda a Equipe AIJM 
pelos meios virtuais. Foi sem dú-
vida um momento desafiador, 
pois nunca havíamos trabalhado 
virtualmente, não possuíamos as 
ferramentas necessárias e não 
conhecíamos as estratégias para 
realizar a tarefa on-line. Mas, gra-
ças à união de esforços, ao com-
promisso com a educação espírita 
e ao amor por nossos alunos, fo-
mos envolvendo todo o grupo, que 
com muita dedicação pesquisou, 
treinou, participou de cursos vir-
tuais, de reuniões que realizamos 
para cada ciclo e finalmente con-
seguimos voltar com as aulas para 
a infância, juventude e mocidade, 
agora na modalidade a distância.

Não podemos deixar de des-
tacar o quanto fomos auxiliados 
pelas Equipes Espirituais, pelos 
Mentores amoráveis que traba-
lham incansavelmente pela edu-
cação infanto-juvenil, pois temos a 
certeza de que diante da boa von-
tade e do esforço de nossa equipe, 
eles nos impulsionaram para que 
conseguíssemos nos capacitar, 
reorganizar os horários, os con-
teúdos, a didática e a divisão da 

equipe para cada uma das tarefas 
realizadas virtualmente.

Crescemos muito com essa 
nova experiência através das pla-
taformas digitais, tanto é que já 
fizemos nosso primeiro evento 
on-line, que aconteceu em maio, 
através de um Encontro Virtual em 
*Homenagem à Família, onde reu-
nimos educadores, alunos e fami-
liares, para um momento de ale-
gria, reflexão, esperança e fé. Esse 
encontro foi repleto de emoção e 
carinho, pois desde março não nos 
víamos e a saudade era grande. 
Sentimos nitidamente a sustenta-
ção espiritual que recebemos dos 
mentores da AIJM.

Nosso segundo evento virtual, 
também com os educadores, alu-
nos e seus familiares, foi uma *live 
com o Dr. Júlio Peres, psicólogo e 
doutor em neurociência, que atra-
vés de um bate-papo nos trouxe ex-
plicações importantíssimas sobre o 
tema: “A saúde mental dos jovens 
em tempos de isolamento social”.

E assim, superando aos poucos 
as dificuldades, nossa equipe está 
realizando com muita alegria e 
empenho, as seguintes atividades 
virtuais:

FEESP
ÁREA DE INFÂNCIA, 

JUVENTUDE E MOCIDADE 
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Para os Bebês (6meses a 2 
anos): contato semanal com as 
famílias e envio de atividades para 
os pais ministrarem durante a se-
mana.

Para a Infância I (3 a 6 anos de 
idade) e Infância II (7 a 11 anos de 
idade): aulas on-line ao vivo pelo 
Google Meet, aos sábados das 9h 
às 10h. Os educadores atuam em 
parceria e se revezam na aplicação 
de cada parte da aula.

Para a Juventude (12 a 15 anos 
de idade) e Mocidade (dos 16 aos 
26 anos de idade): aulas on-line ao 
vivo pelo Google Meet, aos sába-
dos das 10h às 11h (ou quando ne-
cessário, em horário diferenciado 
para atender as necessidades das 
turmas). Os alunos da Juventude e 
Mocidade estão gravando *vídeos 
curtos, porém com conteúdo signi-
ficativo, nos quais trazem palavras 
de sustentação, alertas e convites 
sobre a importância de que todos 
se mantenham conectados às au-
las on-line, ao Evangelho de Jesus 
e à Casa Espírita.

CEPE - Curso Espírita de Pre-
paração de Educadores: aulas 
on-line ao vivo, pelo Google Meet, 
aos sábados das 9h às 11h30. 
Neste curso as atividades virtuais 
se iniciaram em março e a adesão 
dos alunos foi muito boa; além de 
temas teóricos com base na for-
mação do educador, foi trabalhado 
também o livro de férias. O progra-
ma está em dia e os temas que fal-
tam, inclusive as aulas práticas, já 
estão previstos no calendário para 
serem concluídos no segundo se-
mestre.

Os alunos do CEPE 2019/2020, 
constituem a primeira turma de 
Educadores Espíritas de crianças e 
jovens, capacitados a transmitir os 
ensinos de Jesus à luz da Doutrina 
Espírita, com formação híbrida, ou 

seja, cursaram uma parte presen-
cial e a outra pela modalidade EAD.

Terceira idade: contato tele-
fônico semanal, proporcionando 
a cada aluno, momentos de cari-
nho, aconchego e orientação para 
que participem das vibrações que 
a FEESP promove diariamente às 
21h30, além da doação de cesta 
básica mensal para os que neces-
sitam desse auxílio.

Departamento da Área de In-
fância e Juventude da Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo: Nesta 
subsede da FEESP, onde também 
acontece a Educação Espírita in-
fanto-juvenil aos sábados pela 
manhã, porém, nossa equipe se 
deparou com a impossibilidade de 
realizar as aulas on-line, já que os 
alunos matriculados no curso pre-
sencial, não possuem a estrutura 
de internet e equipamentos ne-
cessários para a modalidade EAD 
– Ensino a Distância. Por isso, para 
manter os alunos conectados aos 
conteúdos do ano letivo, está sendo 
oferecido material impresso e ma-
terial didático, para a realização de 
atividades em casa; tais materiais 
são retirados pelos pais ou respon-
sáveis pelos alunos, no dia em que 
eles recebem as cestas básicas que 
são disponibilizadas mensalmente 
para as famílias através da Área de 
Assistência Social.

Projetos Sociais: A AIJM está 
atuando também, junto aos pro-
jetos sociais da FEESP, auxiliando 
na arrecadação e distribuição de 
alimentos, roupas, material didáti-
co, livros, produtos de higiene, de 
limpeza etc.

Feira Cultural: Em 04/07/2020, 
sábado das 9h30 às 11h30 acon-
teceu a Feira Cultural 2020 com o 
tema “JESUS”. A Feira Cultural é 
um projeto que faz parte das ati-
vidades anuais da AIJM. A partir 

do tema central do ano, as turmas 
de cada sala, produziram mate-
riais referentes ao tema proposto 
e, através dos links de acesso que 
foram disponibilizados, expuse-
ram para que familiares, amigos e 
convidados em geral, para que pu-
dessem apreciar os trabalhos dos 
alunos, valorizando o empenho 
de cada um e de seus educado-
res, que coordenam a produção de 
suas turmas. Foi a primeira FEIRA 
CULTURAL VIRTUAL! 

Em 01/08/2020 – sábado – Te-
remos o *20º Encontro de Educa-
dores Espíritas. Com o tema “JE-
SUS”. O Encontro de Educadores, 
realizado anualmente pela AIJM, 
oferece a oportunidade de atuali-
zação e complementação pedagó-
gica espírita, para todos aqueles 
que já atuam ou têm interesse em 
atuar nas salas de aula da Edu-
cação Espírita. Informações deta-
lhadas em nosso site, na Área de 
Infância, Juventude e Mocidade.

“Educar é evolver de dentro 
para fora, revelando, na forma pe-
recível, a verdade, a luz e a vida 
imperecíveis e eternas...” Vinícius 
(Pedro de Camargo) 

Pautando-nos na afirmação de 
Vinícius e apesar de ainda estar-
mos nos aprimorando na nova ma-
neira de ensinar, firmamos nosso 
compromisso em oferecer a edu-
cação espírita à luz do Evangelho 
de Jesus e da pureza doutrinária, 
através da pedagogia do amor que 
acolhe, que toca o coração, des-
perta e transforma.

Maria Inês Pessotto Páschoa 
Diretora da Área de Infância, Juventude 

e Mocidade – AIJM

Os eventos marcados com * (asterisco) 
estão disponíveis no site da FEESP (Home-
nagem à família, Live com Dr. Júlio Peres, 
e vídeos dos jovens).
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Vendas de 2ª a 5ª feira das 9h às 16h
 (11) 3188.8383 ramais 208/233 ou envie e-mail para:

Consulte o catálogo de livros das  

Edições FEESP no site www.feesp.org.br

Para adquirir livros da nossa 
Livraria Humberto de Campos

estoque@feesp.org.br

IMAGEM: ARQUIVO DIGITAL FEESP
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HOMENAGEM AOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

“O médico verdadeiro é isto: 
não tem direito de acabar uma 
refeição, nem de escolher a 
hora, nem de perguntar se é 
longe ou perto, quando um afli-
to lhe bate à porta. 

O que não acode por estar 
com visitas, por ter trabalhado 
muito e achar-se fatigado, ou 
por ser alta noite, mau o cami-
nho ou o tempo, ficar longe, ou 
no morro; o que sobretudo, pede 
um carro a quem não tem com 
que pagar a receita, ou diz a 
quem lhe chora à porta que pro-
cure outro; esse não é médico, 
é negociante de medicina, que 
trabalha para recolher capital e 
juros dos gastos da formatura.”

Dr. Bezerra de Menezes
1857 - Membro da Academia 

Imperial de Medicina

1858 - Membro da Secção de 
Cirurgia da Faculdade  

de Medicina do Rio de Janeiro

A pandemia revelou 
milhares de heróis anô-
nimos espalhados pelo 
Brasil e pelo mundo.

Profissionais valo-
rosos que enfrentam 
diariamente um inimi-
go invisível e priorizam 
a profissão que esco-
lheram, não somen-
te como carreira, mas 
como missão Divina: 
Médicos, equipes de 
enfermagem, de limpe-
za, que cuidam da ali-
mentação dos pacien-
tes, administrativos 
das unidades de saúde 
e aqueles que se dedi-
cam às pesquisas cien-

tíficas na busca da tão 
esperada vacina.

A eles nossa admira-
ção, gratidão e vibração 
de amor e luz.

Neste momento, em 
que tantos missioná-
rios surgem em diver-
sos lugares da Terra, 
doam seu tempo e co-
locam em risco a saúde 
e a própria vida, lem-
bramos da definição 
de médico feita por um 
grande médico, que vi-
veu no Brasil no século 
XIX e destacou-se por 
sua infatigável dedica-
ção e sublimes atitudes 
de amor ao próximo.
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Missão  
cumprida!
Em 12 de julho de 2020 comemoramos os 84 

anos da Federação Espírita do Estado de São Pau-
lo. E esta comemoração acontece em um momen-
to muito especial: em meio a uma pandemia que 
parou o mundo e impediu os milhares de atuais 
colaboradores de executarem suas tarefas de 
amor, presenciais.

Quando estas atividades presenciais forem li-
beradas, muitos de nós poderemos voltar logo nos 
primeiros dias, outros precisarão esperar um pou-
co mais e alguns, apesar de não estarem fisica-
mente conosco, estarão agora fazendo parte das 
equipes Espirituais, como alunos e colaboradores.

Nos últimos meses vimos partir para a Pátria 
Espiritual valorosos colaboradores. E mais uma 
vez, ao nos despedirmos deles, temporariamente, 
sentimos o amparo do Consolador enviado por Je-
sus, através da Equipe Verdade, que nos esclarece 
e conforta.

Somente a Doutrina Espírita, em seu tríplice 
aspecto como ciência, filosofia e religião, não so-
mente consola, mas também ilumina o raciocínio 
dos que indagam e choram na grande separação, 
pois o Espiritismo também demonstra o conti-
nuísmo da evolução do ser, em esferas diferentes 
da Terra. Recupera a pureza do Cristianismo, que 
foi na história da humanidade a mais eloquente 
mensagem de louvor à vida, considerando-se que 
a ética vivida e ensinada por Jesus é toda vazada 
na afirmação da bondade e sabedoria de Deus e da 
vida espiritual.

Os espíritas realmente não podem temer a 
morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios 
superiores. Para nós, a desencarnação, em atendi-
mento às ordenações da Vida Maior é o término de 
mais um dia de trabalho santificante, para que nos 
coloquemos, de novo, a caminho do alvorecer. 

Aos irmãos que desencarnaram a partir do mês 
de janeiro até o fechamento desta edição, cuja in-
formação chegou até a direção da FEESP, e tam-
bém àqueles que não recebemos comunicado da 
partida para a Espiritualidade, independente das 
funções que exerceram, dos cargos que ocuparam 
ou do tempo que se dedicaram às tarefas dentro 
da FEESP, deixamos aqui registradas nossas vibra-
ções de carinho, admiração, gratidão e respeito.

31/03/2020  
ANISIO AUGUSTO FEITOSA 

MAIO 2020   
MARIA LUCIA CORREA  
DANIEL BARBOSA 

21/05/2020   
SHIGUEMI SHIBATA DA SILVA  

30/05/2020  
REGINA LUCIA DE MENEZES NEIVA 

10/06/2020
CARLOS ALMERINDO FELIPE 

24/06/2020
WANDERLEY SIMONATO  

26/06/2020 
ANTONIO CARLOS MEDINA  

12/07/2020 
ALICE DOS SANTOS CARNEIRO

27/04/2020
CIRLEY MAYRINK CARVALHO

07/08/2020
BERNADETH DE BRITO SILVA

08/08/2020
MIGUEL DE SÁ

FEESP
HOMENAGEM 
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Quer ser um 
anunciante?

Entre em contato conosco. 
É muito fácil e rápido!

(11) 3188.8383 - Ramal 204 e 243
E.mail: divulgacao@feesp.org.br
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CONSCIÊNCIA 
ESPÍRITA

Todos os sábados às 16h.
Rádio Boa Nova AM 1450 ou AM 1080
Pela internet:
www.feesp.org.br
www.radioboanova.com.br
Apresentação Alexandra Strama.

O Programa de Rádio da 
Federação Espírita do 
Estado de São Paulo.
Momentos que oferecem 
informação e reflexão 
sobre a Doutrina Espírita.

feesp_oficial

FEESPoficial

www.feesp.org.br

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Maria Paula, 140. Edifício Allan Kardec. Bela Vista - São Paulo/SP
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