
Estiveram presentes 54 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 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:
• Reiterou sua felicidade por estarem todos juntos, em mais uma reunião de

troca de informações e aprendizados;
• Comentou sobre os seguintes planos para 2022:
• Nossa expectativa é de que a Área Federativa volte a trabalhar de forma

presencial, a partir de fevereiro, incluindo aí nossas reuniões com vocês, que
voltarão a ser bimestrais, sendo a primeira planejada para 13 de fevereiro;

• Além disto, a expectativa é que nossa equipe possa reiniciar trabalhos
presenciais em suas Casas Espíritas, a partir de março, incluindo aí as palestras
presenciais, obviamente seguindo os procedimentos exigidos naquele
momento;

• Este planejamento está assumindo uma situação de normalidade em relação a
covid, mas manteremos todos informados de quaisquer modificações, em
nossa última reunião deste ano, ainda virtual, que será realizada no dia 28 de
novembro próximo. De qualquer forma, esperamos que estas previsões
ajudem vocês em seus planejamentos;

• Como sempre fazemos, ao final de cada ano, levantamos com vocês os temas
que vocês gostariam que fossem cobertos nas palestras das reuniões do ano
seguinte. Assim, nos próximos dias, enviaremos um questionário, pelo
aplicativo “Survey Monkey”, através dos grupos de whatsapp, para que vocês

Voluntário, foi a palavra-chave da reunião virtual de 24 de outubro, 
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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• nos informem suas preferências de temas e selecionaremos, os 6 temas mais
votados, para as reuniões de 2022. Por favor, participem. Deveremos colocar
nos grupos de whatsapp, nos próximos dias;

• Nosso tema de hoje: “Como aumentar o número de voluntários, treiná-los,
atualizá-los nas práticas e retê-los”, será apresentado por nosso querido amigo
Reinaldo Toledo.

• Este tema é certamente muito importante para todos, em especial, com este
recomeço dos trabalhos presenciais que teremos, após quase dois anos de
dificuldades;

• Agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao presidente da FEESP,
Roberto Watanabe, para seus comentários.

O Sr. Roberto Watanabe iniciou informando que:
• A FEESP, agora em outubro, iniciou a Assistência Espiritual Fraterna, na

subsede Santo Amaro, de forma presencial, às segundas e sábados, ainda
em apenas duas salas e de forma incipiente. A presença de assistidos tem
sido grande, mas estamos procurando executar dentro dos protocolos e
avaliando os próximos passos para expansão;

• A partir de 21/11, voltaremos a ter a palestra Pública presencial ás 10h.
Acompanhem através de nosso website as confirmações destas próximas
atividades;

• Esperamos já retornar à normalidade de atividades presenciais em 2022,
mas continuaremos com algumas Assistências e atividades de Ensino de
forma virtual, caminhando assim para um sistema híbrido. Como exemplo, o
Curso de Formação do Educador Espírita, cujas inscrições já estão abertas,
será ministrado virtualmente no primeiro ano e presencialmente nos
demais anos.

Agradeceu a todos pela presença e lembrou que maiores detalhes, sobre os
itens mencionados, podem ser encontrados no site da FEESP.
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Dando prosseguimento, o Sr. Alexandre apresentou e passou a palavra ao nosso
palestrante do dia, Sr. Reinaldo Toledo.

O Sr. Toledo, diretor do departamento de Assistência Espiritual da Área
Federativa, iniciou o tema relembrando a mensagem de Jesus acima, quando
iniciou o tema de como aumentar o número de voluntários, treiná-los e retê-los.
Durante a palestra, muitas recomendações foram feitas, tais como:
• Reforçar cultura interna de servir: o exemplo deve vir dos veteranos, o que

anima a todos os demais, já voluntários e os novos;
• Divulgar os trabalhos e os resultados alcançados pelos Centros;
• Utilizar os eventos, as aulas, as palestras públicas, para, através de voluntários

das respectivas áreas necessitadas, convidar o público para as atividades,
sendo específicos quanto às atividades de cada um;

• Avaliação prévia e objetiva da necessidade, antes de convocar e destinar os
novos voluntários;

• Acompanhamento contínuo, identificando eventuais necessidades de
treinamento ou dificuldades de adaptação. Ouvi-los.

• Atualizá-los nas práticas;
• Reuniões, encontros para renovação de motivação, remodelação de tarefas,

ajustes de condutas, etc.;
• Promover os conceitos e práticas da diversidade; acolhimento, igualdade,

pluralismo, conciliação, inclusão; comunicação não-violenta; justiça e
equidade; etc.;

• Transparência com os recursos materiais e humanos;
• Gestão participativa;
Lembrou também que estar em voluntariado é estar receptivo, pois as grandes
soluções para as questões vêm do plano espiritual.
Mais detalhes sobre o tema podem ser encontrados em sua apresentação, cuja
cópia será enviada junto com esta Ata.
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“A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos...”
Jesus (Lc:10,2)



Encerrada a Palestra, o Sr. Toledo respondeu a algumas perguntas e então muitos
participantes agradeceram, no chat, pela reunião virtual produtiva, com muitos
ensinamentos importantes.

O Sr. Toledo agradeceu a oportunidade de dividir algumas informações com os
Centros Espíritas e se colocou à disposição para contato, caso tenham quaisquer
dúvidas.

O Sr. Paoli, passou então a palavra a Sra. Ieda e Sr. Roberto Watanabe, que
agradeceram o palestrante e a todos os presentes, por mais uma reunião muito
produtiva.

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

O Tema de nossa próxima reunião virtual,                                   
em 28 de novembro, domingo às 15h, será: 

“O desenvolvimento doutrinário e administrativo do 
Centro Espírita”

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

Não percam!
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