A conceituação clara do Espiritismo, foi o foco da reunião virtual de
16 de maio, 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 56 participantes de 33 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 todos bem sabem, seguimos ainda em um momento difícil da
pandemia, mas o importante é estarmos sempre juntos e confiantes;
• Além disto, estamos procurando fazer nossa parte, FEESP e todos vocês, dos
Centros Espíritas, levando o alimento espiritual e o físico, dentro de nossas
possibilidades, a todos que podemos;
• Gostaria também de mencionar que, assim como a de hoje, nossas próximas
reuniões seguirão sendo aos domingos, por pedido de muitos Centros que
tinham conflitos de agendas, com as reuniões aos sábados. Assim esperamos
que mais participantes possam estar conosco nestas oportunidades;
• Hoje teremos mais uma palestra muito importante: “A atualidade da
Codificação de Allan Kardec, como Ciência, Filosofia e Religião e como explicála ao frequentador do Centro Espírita”;
• Teremos como palestrante, nosso querido amigo Victor Reiss. O Paoli fará a
apresentação dele em minutos, mas antes, gostaria de passar a palavra ao
nosso presidente, Roberto Watanabe, que fará alguns comentários a vocês.
Muito obrigado pela presença de todos!
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O Sr. Watanabe deu boas-vindas a todos e fez então, os seguintes comentários:
• Como todos nós estamos vivenciando, a pandemia ainda está em uma fase
difícil e é possível que tenhamos que seguir nossas atividades, neste ano,
apenas restritas ao modo virtual, aqui na FEESP ou, se for possível, em algum
momento do 2º semestre, ter algumas atividades presenciais, mas certamente
com protocolos bem definidos;

•

A FEESP segue trabalhando, em sua parte Social, na distribuição de cestas
básicas; e na manutenção das atividades das creches, seguindo orientação da
prefeitura e do Lar Batuíra, dos idosos. Todas as demais áreas, seguem
atuando de forma virtual, como: Área de Ensino; Cursos profissionalizantes;
palestras Públicas duas vezes ao mês e palestras de expositores da FEESP aos
Centros, de forma virtual. Já a Área de Assistência Espiritual tem mantido suas
equipes de voluntários em reuniões virtuais semanais e agora, abrindo
também Assistências aos assistidos em geral, de forma virtual, utilizando a
ferramenta StreamYard, com Renovação Mental às 4as feiras às 20hs e Partida
de Entes Queridos às 3as feiras às 10hs;

•

Informou e recomendou a todos que participem do Encontro Espírita Paulista
2021, comemorando os 160 anos de “O Livro dos Médiuns”, que ocorrerá de
21 à 23 de maio, com inúmeros palestrantes. Este encontro está sendo
organizado pelo GEP- Grupo Espírita Paulista, que reúne a Aliança Espírita, a
FEESP e a USE. Detalhes do Encontro podem ser vistos no site da FEESP;

Passou então a palavra para o Sr. Alexandre que trouxe algumas informações
sobre o 1º Simpósio dos Centros Espíritas, cujo tema será “O Homem de Bem
frente aos desafios da atualidade” e que ocorrerá em 17 de julho próximo, das 09
às 18hs.

Dando seguimento, o Sr. Alexandre apresentou e passou a palavra ao nosso
palestrante do dia, o Sr. Victor Reiss;
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A Sr. Victor iniciou o tema relembrando nossas dificuldades de, algumas vezes,
saber ouvir, ver e compreender, trazendo exemplos simples de enganos em
nossas percepções/conclusões e por consequência, capacidade de comunicação.
Em seguida nos levou pelos caminhos das escolhas do ser humano, no tocante à
sua visão de mundo, mostrando o caminho e as diferenças claras da Doutrina
Espírita em relação à outras visões filosóficas e religiosas, seguindo a visão de
Allan Kardec.
Lembrou que o Espiritismo é uma Ciência, pois foi baseada em observações,
deduções, remontando causas que permitiram assim a formulação de uma
Filosofia Espírita que tem consequências morais e portanto, uma religião, no
sentido filosófico.
O Espiritismo tem sim este tríplice aspecto, de Ciência, Filosofia e Religião, mas
sua Religião não tem os dogmatismos e sim o estudo moral do Evangelho de
Cristo, tendo a Caridade como sua alma. Assim, o Espiritismo nos leva a Jesus.
Encerrada a Palestra, a Sr. Victor respondeu a algumas perguntas e muitos
participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com muitos
ensinamentos importantes.
O Sr. Victor 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.
Concluídos os assuntos, foi feita a prece de encerramento e o agradecimento a
todos pela participação.
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O Tema de nossa próxima reunião virtual,
em 13 de junho, domingo às 15h, será:

“A importância da recepção, orientação e
encaminhamento no Centro Espírita”
Informaremos o “link” para a reunião, na semana do evento.
Não percam!
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