
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2020 reuniram-se virtualmente os
participantes de vinte e cinco (25) Centros Espíritas da Grande São Paulo, Interior e
colaboradores da FEESP, no total de cinquenta e quatro (54) participantes.

Inicialmente, o Sr. Alexandre Paoli, diretor do departamento de Ensino da Área
Federativa e coordenador da reunião, deu as boas-vindas a todos e relembrou as
instruções sobre o uso do Google Meet aos participantes.

Após a prece inicial, a Sra. Ieda de Moraes, diretora da Área Federativa, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e teceu os seguintes comentários:

▪ Todos sabem que estamos finalizando um ano completamente atípico, mas que
nos mostrou que a espiritualidade nos faz avançar em todas as situações.

▪ Reaprendemos a importância de estarmos juntos com a família, dos abraços,
mesmo virtuais, de exercermos nossas profissões mesmo em casa e que
estamos TODOS no mesmo barco, expostos ao mesmo vírus.

▪ Tem sido um tempo de muita reflexão e da busca dos verdadeiros valores. Um
período de muita caridade e fraternidade e a FEESP e todos vocês em suas
respectivas Casas Espíritas fazendo o possível para levar alimento aos mais
necessitados, tanto alimento físico, quanto espiritual, através do fornecimento
de cestas básicas, das palestras, atendimentos assistenciais por telefone,
vibrações, etc.

▪ Realizamos o 10º Congresso Espírita FEESP, no início deste mês, de forma
virtual tendo uma enorme audiência, inclusive de vários países das Américas e
Europa. Falamos sobre “Leis Divinas – vencendo desafios com consciência
social”, tema escolhido há 2 anos e que não poderia estar mais alinhado com o
momento que vivemos.

Os Jovens e o Movimento Espírita: estas foram as  
palavras-chaves da reunião virtual de 28 de 

novembro, organizada pela Área Federativa com o 
objetivo de reunir, aproximar e assessorar Instituições 

Espíritas que compartilham do interesse em servir a 
comunidade, por meio da Doutrina Espírita.
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▪ Vimos também a união da comunidade espírita paulista, através da

iniciativa da USE, da FEESP e da Aliança Espírita Evangélica em formarem o

Grupo Espírita Paulista - GEP e promoverem “Lives” conjuntas

mensalmente, aliás, teremos a palestra deste mês, hoje às 15hs, cujo tema

será Saúde e Mediunidade.

▪ Tudo isto nos demonstra duas coisas: a primeira é que a espiritualidade

está no comando todo o tempo e nos faz passar por provas importantes

para nosso crescimento e a segunda, que TUDO PODEMOS, quando temos

força de vontade, humildade, união, fraternidade.

▪ Assim, vamos olhar para 2021, com olhos de OTIMISMO. O mundo nunca

mais será o mesmo, mas será MELHOR. Para isto, sigamos sempre juntos,

trabalhando na Seara de Jesus e redobrando nossa fé, em nossa força, em

nosso Mestre Jesus e em nosso Pai Maior.

▪ Falando um pouco mais sobre 2021, ainda não temos previsão de volta às

atividades presenciais. Assim, seguiremos com as reuniões com vocês de

forma virtual, até podermos voltar à reunião presencial, de forma segura.

▪ Estamos fazendo uma pesquisa com vocês, sobre a periodicidade das

reuniões e os temas que consideram mais relevantes para o próximo ano.

O link para acesso a esta pesquisa, nós enviamos pelos grupos de

WhatsApp e por e-mail. Por favor, participem!

▪ Esta reunião é a última do ano e nossa próxima reunião será no final de

janeiro, em data que informaremos na Ata desta reunião de hoje.



▪ Nossa palestra de hoje será muito importante: “O Centro Espírita frente
aos problemas juvenis e o espaço deles no Movimento Espírita”, foi um
dos temas escolhidos por vocês, em nossa reunião em dezembro no ano
de 2019, para apresentar neste ano, e teremos como palestrante Vera
Lúcia Leite, mas antes de iniciarmos a palestra, gostaria de passar a
palavra ao Sr. Roberto Watanabe, Presidente da FEESP que deseja
transmitir algumas mensagens a vocês. Muito obrigado pela presença de
todos!

O Sr. Roberto Watanabe deu as boas-vindas a todos, informando que:

• Segue muito ativo, o trabalho conjunto com outras instituições, do
Grupo Espírita Paulista, formado pela Aliança, USE e FEESP, cujo
propósito é ampliar os trabalhos de divulgação da Doutrina Espírita com
o desenvolvimento de temas e palestras públicas conjuntas, em vários
veículos, incluindo “Lives”, todos os últimos sábados do mês às 15h,
inclusive hoje, com o tema “Saúde eMediunidade”. Não percam.

• Devido à 2ª onda de COVID, a FEESP decidiu não abrir presencialmente,
por tempo indeterminado. Seguiremos avaliando a situação na
expectativa de que possamos retornar gradualmente, num momento
oportuno, que não será neste final de ano.

• A palestra que teremos, a seguir sobre “O Centro Espírita frente aos
problemas juvenis e o espaço deles no Movimento Espírita” é um tema
que preocupa a todos do Grupo Espírita Paulista, pois todos sentem
que precisamos aumentar a participação dos jovens, melhorando a
comunicação com eles, dando mais espaço e participação nas atividades
espíritas.

Dando sequencia, o Sr. Paoli apresentou a Sra. Vera Lúcia Leite, diretora do
departamento de Infância, Juventude e Mocidade da Área Federativa da
FEESP, que possui larga experiência nas atividades, incluindo duas gestões
como Diretora da Área na FEESP.
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Passou então a palavra à Sra. Vera, que apresentou o tema: “ O Centro Espírita
frente aos problemas juvenis e o espaço deles noMovimento Espírita”.

A Sra. Vera iniciou sua palestra, relembrando a participação dos jovens na
missão de Jesus e aqueles que se tornaram apóstolos e seguidores. Seguiu nos
apresentando as características dos jovens, suas integrações no Movimento
Espírita e a necessidade dos Centros Espíritas de atualização de métodos de
ensino e linguagem, além de dar exemplos de atividades onde podemos e
devemos envolvê-los na Casa Espírita.

Em seguida, apresentou alguns dados da pesquisa do Movimento Jovens
Espíritas no Brasil, que ainda está em fase de finalização, mas já dispõe de
informações relevantes sobre como os mesmos se veem integrados no
Movimento e recomendações de mudanças. Como por exemplo, um terço dos
jovens se sentem totalmente satisfeitos com sua integração, mas um terço
deles se sentem totalmente insatisfeitos, ou seja, há um abrangente campo de
sugestões para melhorias na qualidade de suas integrações e elas aparecem
nas respostas às perguntas feitas nesta pesquisa, que é parte integrante desta
apresentação e será anexada junto a esta Ata.

Pontos importantes tambémmencionados foram:
+ O papel significativo do Centro Espírita na formação do jovem e seu
fortalecimento espiritual para uma passagem adequada da juventude para a
maturidade;
+ A orientação espiritual auxiliando-os a fazerem escolhas adequadas;
+ O equilíbrio obtido por um jovem espiritualizado, evitando muitos
problemas de ansiedade, depressão, etc.

Após a apresentação, houveram alguns esclarecimentos e muitos
participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com muita
informação importante sobre este tema.

A Sra. Vera agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com os
Centros Espíritas e se colocou à disposição, caso tenham quaisquer dúvidas.
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Após a conclusão dos assuntos, foi feita a prece de encerramento e o
agradecimento pela participação, desejando a todos Boas Festas e uma
passagem de ano com muita segurança e acima de tudo otimismo, fé e
confiança em 2021, pois nosso Mestre Jesus está no controle.

Nosso próximo encontro virtual será no dia 30 de janeiro, sábado às 10h, com
o tema que está acima em destaque.

Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.

Não percam!

Confirmem suas presenças via E-mail ou WhatsApp.

O Tema de nossa próxima reunião virtual, 
em 30 de janeiro, será: “A contribuição dos 

Centros aos dependentes químicos”.


