
Estiveram presentes 56 participantes de 24 Centros Espíritas da Grande São
Paulo, Interior e colaboradores da FEESP.

Inicialmente, o Sr. Alexandre Paoli, 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. Raquel Abreu, diretora da Área Federativa, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e teceu os seguintes comentários:
▪ Gostaria de iniciar falando de minha alegria em fazer parte da Área Federativa

e de reiterar nossa missão de manter sempre um diálogo fraterno e produtivo
com todas as Casas Espíritas;

▪ Com o início do novo triênio de gestão na FEESP, gostaria de relembrar a
vocês, a estrutura da Área Federativa, com seus sete departamentos e seus
incumbentes, alguns novos, a saber: Departamento de Ensino, agora dirigido
por Marcelo Lúcio; Departamento de Assistência Espiritual, por Marlene
Simões; Departamento de Assistência Social, por Rosangela Cerqueira;
Departamento de Assist. Administrativa e Jurídica, por Olinda Câmara;
Departamento COLFEESP por Leonardo Klein e o Departamento de
Planejamento, Comunicação e Eventos, por Manuel Lino. Nota: No dia da
reunião, ainda não havia sido assignada a nova diretora do Departamento de
Infância, Juventude e Mocidade, mas, até o preparo desta Ata, foi definido o
nome da Sra. Ariadna Íris, que será apresentada a todos, em nossa próxima
reunião;

▪ Estaremos atualizando nossas informações de e-mails de contato de cada
departamento, em nossa página, no site da FEESP, nos próximos dias;

Inteligência Emocional e Transformação Interior, foram as palavras-
chaves da reunião virtual de 13 de fevereiro, 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.

1



▪ Nossa expectativa é de que a Área Federativa volte a trabalhar de forma
presencial, a partir de 14 de Março, incluindo aí nossas reuniões com vocês, já a
partir da próxima, cuja data será 24 de abril;

▪ Além disto, também está definido que nossa equipe poderá reiniciar trabalhos
presenciais em suas Casas Espíritas, a partir de março, incluindo aí as palestras
presenciais, obviamente seguindo os procedimentos exigidos naquele
momento;

▪ Naturalmente, este planejamento está assumindo uma situação de melhoria
contínua, com relação a pandemia, mas manteremos vocês informados;

▪ Em seguida, Raquel comentou sobre o tema da palestra do dia: “A inteligência
emocional e a busca da transformação interior”, que é muito importante a
todos, em especial, neste momento que vivemos. Nossa palestrante será a
querida amiga Katia Flocke, psicóloga e colaboradora em várias áreas na FEESP,
em especial como educadora e apresentadora da rádio Boa Nova.

▪ Agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao presidente de FEESP, Sr.
Roberto Watanabe, para seus comentários;

▪ Roberto relembrou novamente o aumento progressivo das atividades
presenciais na FEESP, em especial algumas assistências espirituais; das
palestras presenciais promovidas pela Área de Divulgação e atividades da Área
de Assistência Social.

▪ Informou, também, da decisão de reiniciar as atividades presenciais em outras
áreas, como a de Ensino e a própria Federativa, a partir de 14 de março.
Lembrou que mais detalhes podem ser encontrados nas comunicações
postadas em nosso site da FEESP;

▪ Agradeceu a presença de todos e passou então a palavra ao Alexandre que
dando prosseguimento, apresentou Katia Flocke, nossa palestrante, passando a
ela a palavra.
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“Inteligência emocional: a capacidade de gerenciar melhor emoções 
e sentimentos, pessoais e de outros indivíduos”



A Sra. Katia iniciou lembrando que somos um ser complexo, somos as somatórias

de nossas experiências passadas e que estes registros mentais influenciam nosso

comportamento.

Seguiu falando da importância do autoconhecimento, para melhorar nossa própria

percepção e desenvolver uma nova consciência de vida, compreendendo melhor

nossos sentimentos e emoções; tornando conscientes nossos hábitos negativos e

substituindo-os.

Além disto, dominar nossos impulsos e racionalizá-los, mudando assim o que

precisa, ou seja ter autoconhecimento e autocontrole e sendo assim mais

responsável, pois os sentimentos e emoções interferem, o tempo todo, nos

pensamentos, atitudes e ações que tomamos.

Falou sobre a Inteligência emocional e seus pilares de autoconhecimento,
autocontrole, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal, todos
começando pela necessidade de avançarmos em nosso autoconhecimento e
autocontrole, para sabermos pensar, sentir e agir de forma inteligente, sem deixar
as emoções controlarem nossas vidas e nossas relações.

Comentou a importância de conhecermos e corrigirmos as arestas da
personalidade, conhecer as amarras que nos aprisionam, os fardos do passado que
precisamos nos livrar, ligados a incapacidade de perdoar e reconhecendo as
experiências do passado como importantes aprendizados, não amarras, o que nos
leva à maturidade existencial.

Falou sobre a pedagogia da superação dos vícios e reiterou a importância de
trabalharmos para mitigá-los, vícios estes que podem ser auditivos, visuais,
gustativos e buscar a redução continuada deles, como método mais eficaz de
vencê-los.
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“Os obstáculos nos tornam criativos e capazes de 
subir outros degraus.” 



Por fim, lembrou a todos da maior referência de sabedoria, valores e virtudes que
temos, nosso Mestre Jesus, que revolucionou tudo, nos ensinando que somente o
amor transforma os alicerces morais do individuo e da sociedade.

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

A Sra. Katia agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para contato, caso
tenham quaisquer dúvidas.

O Sr. Alexandre, passou então a palavra a Sra. Raquel, que agradeceu a nossa
palestrante e a todos os presentes e lembrou que nossa próxima reunião deverá
ser presencial e que pretendemos realizá-la , nas instalações da Casa Transitória,
recém reformada, como uma oportunidade a todos de conhecerem suas atividades
sociais e de ensino. Deveremos confirmar o local no início de abril.

Dando sequência, o Sr. Roberto Watanabe, presidente da FEESP, agradeceu a
presença de todos e sua confiança em um ano de muito trabalho conjunto.

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

Nossa próxima reunião ocorrerá no dia 24 de abril, 
já de forma presencial, 

cujo tema e local informaremos posteriormente.
Não percam!
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