
COMUNICADO – 1/2021 

1º Simpósio dos Centros Espíritas na FEESP - FEDERAÇÃO ESPÍRITA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO – 2021 

“O Homem de Bem frente aos desafios da atualidade” 

 

São Paulo, fevereiro de 2021. 

 

Caros irmãos, 

Informamos a todos que a data de realização de nosso Simpósio está 

confirmada para 17/07/2021. Porém, conforme definição em reunião 

realizada em 06/12/2020, a modalidade deste evento não será mais no 

formato presencial, mas virtual. Isso se deve principalmente ao fato de que 

não temos as garantias necessárias de vacinação ampla e consequente 

imunização adequada de nossa população, de forma a não apresentar 

riscos ao nosso público. 

A principal característica desse evento é possibilitar que talentos dos 

Centros Espíritas possam participar, em palestras de 20 minutos, na 

exposição de assuntos que levam como base o tema: “O Homem de Bem 

frente aos desafios da atualidade”. 

Por conta disso estendemos o período de inscrição dos interessados a 

realizar palestras em nosso Simpósio para até o final do mês de fevereiro 

de 2021, impreterivelmente. Em caso de interesse, pedimos que o Centro 

Espírita envie e-mail com sua indicação para: 

federativa_educacao@feesp.org.br, que providenciaremos as orientações 

necessárias para a participação do evento, com base nas regras já 

estabelecidas para o nosso simpósio. 

Para o caso dos candidatos a palestrantes já inscritos, solicitamos que 

também encaminhem, até o final de fevereiro de 2021, e-mail, pelo Centro 

Espírita, para: federativa_educacao@feesp.org.br, com as seguintes 

informações: 

1. Confirmação ou não da candidatura a palestrante; 

2. Confirmação do tema escolhido (para estes casos é possível ser 

realizada a mudança do tema). 
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Caso tenham dúvidas ou necessitem de mais esclarecimentos, encaminhem 

e-mail para: federativa_educacao@feesp.org.br. 

 

Contamos sempre com a ajuda de todos no sentido de construirmos um 

evento de sucesso e que atinja seu principal objetivo que é o de consolar e 

trazer esperança a todos que tiverem a oportunidade de presenciá-lo! 

Que Jesus abençoe a todos! 

 

 

Ieda Porfírio de Moraes 

Diretora Área Federativa – FEESP – Federação Espírita do Estado de São 

Paulo 

 

Alexandre Paoli Fernandes 

Coordenador Geral do Simpósio 
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