
Estiveram presentes 62 participantes de 32 Centros Espíritas da Grande São Paulo,
Interior e colaboradores da FEESP.

Inicialmente, o Sr. Alexandre Paoli, diretor do departamento de Ensino da Área
Federativa e coordenador da reunião, deu as boas vindas a todos e apresentou 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:

• Estou muito feliz por estarmos juntos nestas reuniões virtuais mensais.

• Nosso presidente, Sr. Roberto Watanabe, tem nos prestigiado sempre com
sua presença em nossas reuniões, entretanto hoje ele não poderá estar
presente porque vai apresentar uma palestra, coordenada pela Federação
Espírita americana, cujo tema será: “Depois da Morte-Revisitando o trabalho
de Leon Denis”. Pediu-me que enviasse um abraço fraterno a todos.

• Como todos sabem, estamos passando por um período de recrudescimento da
pandemia e precisamos seguir confiantes, fazendo nossa parte e com fé
inabalável, de que nosso Mestre Jesus está no controle e que nos ajudará a
ajudar, da melhor maneira possível, aqueles que necessitam.

• Seguiremos com nossas reuniões virtuais mensais, conforme foi definido por
vocês, através da pesquisa realizada em novembro passado. As datas de todas
as reuniões do ano já podem ser encontradas em nossa página no site da
FEESP. Nesta mesma pesquisa, definimos também os temas que serão
cobertos ao longo deste ano.

• Teremos hoje mais uma palestra com um tema muito importante: “Como
planejar as atividades dos Centros e por que ele deve ser visto como Escola e
Pronto Socorro”. É um dos temas escolhidos por vocês e teremos como
palestrante a Sra. Edna Nobre, que possui muito conhecimento do tema.

Planejamento da Casa Espírita: estas foram as  palavras-chaves da reunião 
virtual de 06 de março, 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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Passou então a palavra para o Sr. Alexandre que apresentou nossa palestrante.

A Sra. Edna iniciou o tema demonstrando a necessidade do planejamento da
Casa Espírita, do ponto de vista dos encarnados e do plano espiritual, conforme
mais detalhes de sua apresentação, a seguir:

1) Do ponto de vista terrestre

Quem vai à Casa Espírita?

a) Visitantes:   Necessitados espiritual ou social; Ouvintes; Curiosos; Comprar 
um livro; fazer uma doação; membros de outras casas espíritas, outros 
espíritas

b) Frequentadores: alunos, voluntários, assistidos

Casa Espírita tem:

a) Propósito: mundo
b) Intercâmbio: material e espiritual
c) Planejamento: nos dois lados
d) Espiritual: designa-se responsáveis (escolas, assistências ou área social)

E como tudo flui?  A Dor: pode ser a  Porta de entrada

Milhões de Assistências Espirituais, por ano, são realizadas nas Casas 
Espíritas no Brasil. Apenas a FEESP realiza mais de 5 milhões de Assistências 

anualmente. É preciso muito planejamento para um acolhimento e 
atendimento adequado aos assistidos.



Por que planejar?

▪ Conhecer a sua realidade: única

▪ Estabelecer prioridades;

▪ Trabalho deve ser útil – conjunto – não a um;

▪ Evitar percalços e improvisações;

▪ Seguir o fluxo da evolução: pandemia – internet;

▪ Manter uma equipe coesa, entusiasmada;

▪ Estudar sempre;

Por que planejar? Você é o líder, mas não é Deus...

▪ Reconheça seus pontos fortes e fracos;

▪ Aceite as dificuldades;

▪ Não seja 8 ou 80;

▪ Encontre um sistema que funcione para você;

▪ Escute outras pessoas;

▪ Persevere;

Funcionamento da casa

▪ Responsabilidade de cada um: Dirigentes – delegar e desconcentrar tarefas 

que precisam ser cumpridas;

▪ Noção da estrutura e do todo;

▪ Necessidades do ambiente: monetário e até pessoal;

Portanto:

▪ No trabalho: estabelecer prioridades, metas, objetivos, direção;

▪ Ideias não caem do céu: atento

▪ Investir no grupo – aprimoramento – escolas (dentro ou fora);
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▪ Necessidades: soluções (bazar; festa beneficentes; aniversário da casa; 

cursos);

Quatro etapas

▪ Investigar a finalidade e a direção a seguir – priorizar a assistência ou 

evangelização ou escolas ou juventude;

▪ estabelecer metas: superar os desafios;

▪ Criar as ações – por em prática;

▪ Após fazer uma (re)avaliação;

Passos

▪ Ter um grupo coeso e disposto a trabalhar;

▪ Iniciar as atividades com uma reunião semanal (evangélica). Passar para 

duas e assim por diante;

▪ Criar métodos: participação de todos nessas reuniões – natural possível –

respeito;

▪ Entender as diferenças: combater preconceitos;

Postura do dirigente:

▪ Humilde;

▪ Saber dirigir, acompanhar e aguçar a equipe;

▪ Descobrir pérolas;

▪ Vigilância e auto análise – obsessão;

Postura do grupo

▪ Humilde;

▪ Fazer as suas tarefas, respeitar, dar sugestões, fazer críticas e ouvir;

▪ Ser eficiente;

▪ Obsessão; 4



Importante:

▪ Quadros de avisos com as responsabilidades;

▪ Atividades semanais/mensais da casa: palestras, cursos;

▪ Cada um de nós: Espírito em evolução;

▪ Ter um papel na estrutura;

2. DO PONTO DE VISTA: ESPIRITUAL

Importante lembrar:

▪ O pensamento é atributo do Espírito;

▪ A vontade não é atributo especial do Espírito; é o pensamento chegado a um 
certo grau de energia; é o pensamento transformado em força motriz;

▪ O pensamento atua nos fluidos ambientes como o som age sobre o ar (RE 
12/1868 – O espiritismo é uma religião? E GE, XIV);

▪ Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. (…) Mas, 
do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, 
também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é 
harmonioso, agradável é a impressão; penosa, se aquele é discordante;

▪ Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão; penosa, se aquele é 
discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o pensamento se 
exteriorize por palavras; quer ele se externe, quer não, a irradiação existe 
sempre. - Kardec, Gênese, XIV.19.

▪ São os Espíritos que dirigem a tarefa: não é você, nem o dirigente ou 
presidente da Casa;

▪ Conhecem os desencarnados: emoções; atos;

▪ Faz a fila: quem atende quem – fluido, palavra e necessidade;

▪ Processos obsessivos: participação de todos.
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Encerrada a Palestra, a Sra. Edna respondeu a várias perguntas tais como as abaixo:
• Como lidar com dirigentes “donos” dos Centros?
• Como agir com o dirigente que se melindra com sugestões?
• Como lidar com a falta de humildade do voluntário para executar tarefas?

Muitos participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com
muitos ensinamentos importantes.

A Sra. Edna agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com os
Centros Espíritas e se colocou à disposição, caso tenham quaisquer dúvidas.

O Centro que precisar de apoio, poderá contactar o diretor do departamento de
Ensino da Área Federativa, Sr. Alexandre Paoli, para dúvidas, apoio e treinamento.

Concluídos os assuntos, foi feita a prece de encerramento e o agradecimento a todos
pela participação.

Nosso próximo encontro virtual será dia 03 de abril, sábado, às 10h, com o tema que
está acima em destaque. Informaremos o “link” para a reunião, na semana do
evento. Não percam!
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O Tema de nossa próxima reunião virtual, em 03 de abril, será: “A importância do 
estudo continuado dos dirigentes, na sua evolução moral e no relacionamento 

com os colaboradores”. Confirme sua presença via E-mail ou WhatsApp.


