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 Considerando o relato de dirigentes de centros espíritas quanto às dificuldades no 

prosseguimento das atividades após o recesso imposto pela pandemia, a USE Regional de Marília 

resolveu realizar um encontro de presidentes com o objetivo de se levantar os reais problemas e 

eventuais soluções. 

 A ideia de o encontro ser apenas com os presidentes surgiu do fato natural de que são eles 

que estão à frente dos centros espíritas e têm a responsabilidade de estimular os demais trabalhadores 

ao bom cumprimento da tarefa. Igualmente, presume-se que estão a par das variadas atividades 

realizadas pelo centro espírita e podem opinar sobre os problemas enfrentados e informar sobre suas 

experiências exitosas. 

 O evento foi realizado pelo Google Meet e para ele foram convidados os presidentes de todos 

os centros espíritas integrantes das Regionais Marília, Centro-Oeste, Assis, Nova Alta Paulista e 

Presidente Prudente. 

 Foi feito um intenso trabalho de contato com os dirigentes e lideranças de cada região, com 

divulgação antecipada e variada pelas mídias sociais e aplicativos de comunicação, tendo sido também 

criado um grupo específico no WhatsApp. 

 A adesão foi substancial. Participaram 56 dirigentes, representando centros espíritas das 

seguintes cidades: 

ADAMANTINA, AGUDOS, ASSIS, BARIRI,  BASTOS, BAURU, BROTAS, CÂNDIDO MOTA, DOIS CÓRREGOS, 

DRACENA, GÁLIA, GARÇA, ITANHAÉM, JAÚ, JUNQUEIRÓPOLIS, LINS, LUPÉRCIO, MARILIA, MINEIROS 

DO TIETÊ, OSVALDO CRUZ, OURINHOS, PARAGUAÇU PAULISTA, PIRATININGA, POMPÉIA, RANCHARIA, 

REGENTE FEIJÓ, SANTO ANASTÁCIO, TEODORO SAMPAIO, TUPÃ. 

 A dinâmica da reunião foi objetiva, com prioridade para a manifestação dos presidentes. Após 

a abertura e prece por Dalva Ferreira, presidente da Regional Marília, a secretária Karina Rafaelli fez 

uma rápida fala disparadora abordando as dificuldades gerais dos centros espíritas na atualidade, 

enquanto Donizete Pinheiro controlava o acesso dos participantes, que receberam o link da reunião 

por e-mail e WhatsApp. 

 O encontro foi dividido em dois tempos: Na primeira parte, mediante inscrição, os presidentes 

falaram das suas dificuldades; na segunda, apresentaram sugestões. O tempo concedido e controlado 

foi de até 5 minutos. 

 Após o encerramento, vários participantes se manifestaram sobre a importância de eventos 

dessa natureza e sugeriram outros encontros para assuntos específicos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ENCONTRO DE PRESIDENTES  
DE CENTROS ESPÍRITAS  

DO OESTE PAULISTA 
 

12 de fevereiro de 2023 
 

RELATÓRIO 

 

DIFICULDADES E SUGESTÕES 

 

1- SOBRE OS RECURSOS HUMANOS 

a) Queda na participação de frequentadores e dos trabalhadores, depois da pandemia.  

b) Desânimo dos trabalhadores.  

c) Afastamento de amigos e companheiros por divergência política. 

d) Envelhecimento do movimento espírita. 

e) Ausência de jovens na casa espírita. 

f) Dificuldade em manter novos frequentadores. 

g) Falta de trabalhadores para fluidoterapia, reunião mediúnica e novos cursos. Preferência dos 

frequentadores por palestras. 

h) Preferência do público por palestras virtuais, deixando de frequentar as atividades presenciais. 

 

SUGESTÕES 

a) Contar com os trabalhadores que estão disponíveis e frequentando a casa espírita. Com a 

atuação destes, novos vão surgir. Não comparar com a realidade antes da pandemia. 

b) Fazer a recepção e o atendimento fraterno. Os dirigentes estarem mais próximos dos 

frequentadores. 

c) Reativar palestras, convidando as pessoas para a participação presencial, inclusive por cartazes 

pelas redes sociais. Orientar os frequentadores quanto aos benefícios da presença no centro 

espírita. 

d) Ter um dia de palestras mais curtas, de meia hora, com temas atuais ou que despertem a 

curiosidade. 

e) Realizar reuniões à tarde, para atender pessoas que não conseguem frequentar à noite devido 

ao trabalho, escola ou idade. 

f) Otimizar o tempo, com atividades simultâneas para os pais e filhos. Exemplo: palestra e passe 

ao mesmo tempo da evangelização. 

g) Implementar a educação infantojuvenil, mesmo com mínimas condições. 

h) Entrar em contato com os frequentadores da casa espírita estimulando a participação das 

atividades. 

i) Fazer sorteio de livros espíritas nas reuniões públicas. Esclarecer os frequentadores sobre a 

estrutura da casa espírita e suas atividades. 
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j) O dirigente deve buscar conhecer os participantes, oferecer trabalho de acordo com as 

características de cada um, integrando-os aos trabalhos realizados na casa. 

k) Fazer minicursos para voluntários e preparação de trabalhadores. 

l) Buscar novas metodologias de ensino – a FEB disponibiliza ótimos materiais, inclusive para 

formação de novos trabalhadores, qualificação, curso de gestores da casa espírita. Foi 

oferecido curso básico de espiritismo, por módulos. 

m) Ajustar a linguagem para a criança, o jovem e o adulto. 

n) Promover atividades que interesse mais ao jovem, com temáticas de palestras que atendam a 

sua realidade cotidiana. 

o) Procurar entender as necessidades e as expectativas dos jovens, oferecendo a eles 

oportunidade de assumir responsabilidades, de integração nas atividades e na diretoria, de 

acordo com a capacidade e habilidade. 

p) Os trabalhadores mais antigos devem dar oportunidades para os jovens, inclusive de 

participação da diretoria e devem estar receptivos às suas ideias, fazendo um filtro e lhes 

dando um direcionamento de acordo com as orientações doutrinárias. 

 

2- SOBRE OS DIRIGENTES  

a) Personalismo de dirigentes  

b) Idolatria a palestrantes e dirigentes. 

c) Resistência às mudanças e o medo do novo de alguns dirigentes. 

d) Desinteresse pela unificação no movimento espírita. 

 

SUGESTÕES 

a) Para se evitar o personalismo no centro espírita, as decisões devem ser tomadas de forma 

coletiva, pela diretoria ou assembleias. 

b) Fazer reuniões periódicas com os trabalhadores, para ouvi-los sobre a dinâmica do centro 

espírita e para confraternização. 

c) Valorizar os talentos dos companheiros, incentivando-os a participar da administração. 

d) Procurar manter comunicação com outras casas espíritas e os órgãos de unificação, 

estreitando os vínculos de solidariedade, inclusive para a realização conjunta de cursos, 

seminários, evangelização infantil e mocidade espírita. 
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3- SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS  

Dificuldades em se manter as atividades e despesas do centro apenas com mensalidades ou 

contribuições. 

 

SUGESTÕES 

a) Venda de massas (pizzas, rondeles etc), bolos, doces. 

b) Manter um brechó permanente. 

c) Realizar bazar para venda de artesanatos. 

 

 

MARÍLIA, fevereiro de 2023. 

Comissão Executiva da USE Regional de Marília. 


