Acolhimento, foi a palavra-chave da reunião virtual de 13 de junho,
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.
Estiveram presentes 53 participantes de 24 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 apresentador 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:
• Estou muito feliz por estarmos aqui hoje, em mais uma reunião de troca de
informações e aprendizado;
• Como vocês sabem, estamos todos, FEESP e Centros trabalhando
intensamente na preparação de nosso 1º Simpósio dos Centros Espíritas, para
o dia 17 de julho. Será uma grande oportunidade para falarmos de temas tão
importantes para o momento que vivemos, todos vinculados ao tema central
do encontro: “O Homem de Bem frente aos desafios da atualidade”;
• Por conta deste grande evento, não teremos em julho, esta nossa reunião
mensal com vocês, retornando em 15 de agosto com a próxima;
• Hoje, nossa palestra será: “A importância da recepção, orientação e
encaminhamento no Centro Espírita” e teremos como palestrante, nossa
querida amiga Miriam Ofir Barbosa, vice-presidente da FEESP. Muito obrigado
pela presença de todos;
Em seguida, Paoli fez um breve atualização de como estamos na preparação do
Simpósio, mencionando que teremos 12 palestras, ao longo do dia, de expositores
das Casas Espíritas. Iniciaremos às 09h encerrando às 17h30. Teremos como
fechamento, uma palestra de José Carlos de Lucca sobre o tema principal.
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Dando seguimento, o Sr. Alexandre apresentou e passou a palavra à nossa
palestrante do dia, Sra. Mirian Ofir;
A Sra. Miriam iniciou o tema relembrando a função do Centro Espírita e a
importância do trabalho em equipe e da perfeita comunhão de ideias e
sentimentos.

Passou então à importância da recepção na transmissão de afeto e confiança ao
visitante, lembrando os vários perfis de pessoas que visitam um Centro, os
curiosos, os enfermos, os que buscam o conhecimento da Doutrina Espírita, do
entendimento do propósito da vida, etc.
Relembrou também, as ferramentas necessárias dos trabalhadores para uma
recepção fraterna e as melhores abordagens ao visitante e o correto
encaminhamento dentro da Casa Espírita.
Encerrada a Palestra, a Sra. Miriam respondeu à algumas perguntas, entre elas:
➢ A preparação necessária para ser recepcionista;
➢ A necessidade de todos estarem preparados para exercê-la, não importa sua
função na Casa;
➢ A identificação visual dos recepcionistas
Muitos participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com
muitos ensinamentos importantes.

O Sra. Miriam agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com os
Centros Espíritas e se colocou à disposição, caso tenham quaisquer dúvidas.
Cópia de sua apresentação, será enviada junto com esta Ata da reunião.
O Sr. Paoli, passou então a palavra a Sra. Ieda, que agradeceu a palestrante e
pediu também que os representantes dos Centros Espíritas presentes, utilizem
todos os seus meios de comunicação para informarem seus colaboradores,
frequentadores e familiares de nosso Simpósio no próximo dia 17 de julho. Será
uma grande oportunidade de aprendizagem, pelos temas que serão apresentados
neste evento virtual.
Concluídos os assuntos, foi feita a prece de encerramento e o agradecimento a
todos pela participação.
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Nosso próximo encontro virtual, será dia 17 de julho, sábado,
das 09h-17h30, conforme abaixo:
Não percam!
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