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N os dias 25 e 26 de fevereiro, 
o Departamento de Infância 

realizou o 5º Encontro Paulista 
de Educadores e Evangelizadores 
Espíritas, com tema central 
Vós sereis o fermento divino – 
Trabalhando para o futuro da 
evangelização. O evento ocorreu 
em São Bernardo do Campo (SP), 
no bairro Paulicéia, nas depen-
dências da Instituição Assistencial 
Meimei (IAM), mantida pelo 
Centro Espírita Obreiros do 
Senhor (CEOS), que cedeu gentil-
mente suas instalações e deu todo 
suporte necessário. 

As inscrições somaram 115 in-
teressados, com comparecimento 
de cerca de 75 nas atividades de 
cada dia, além dos trabalhadores. 
A maioria era de São Bernardo 

e São Paulo, mas outros vieram 
de cidades como Mongaguá, 
Diadema, Santo André, Santana 
do Parnaíba, Jacareí, São Caetano 
de Sul, São José dos Campos, 
Santos, Itapeva, Barueri, São José 
do Rio Preto e Praia Grande. 

A contribuição financeira era 
voluntária e o total obtido, em 
conjunto com a venda de livros 
e recursos pedagógicos, foi utili-
zado para financiar as refeições, 
cafezinho e materiais necessários, 
sendo o saldo final encaminhado 
à USE SP. 

Durante os dois dias buscou-
-se refletir com os presentes so-
bre como qualificar o trabalho de 
educação das crianças e jovens 
nas casas espíritas, visando supe-
rar os obstáculos da pandemia, 
isolamento, receios, diminuição 
da procura, etc. A partir do conta-
to inicial com um “túnel do tem-
po”, montado na entrada do salão 
principal, discutiu-se o processo 
divino de educação da humanida-
de, analisando os inúmeros envia-
dos de Deus que contribuíram e 
contribuem para o esclarecimento 
geral ao longo do tempo. Refletiu-
se depois, mais detidamente, so-
bre as contribuições de Pestalozzi, 
Piaget, Vygotsky e Wallon para a 

educação, assim como do querido 
educador H. L. D. Rivail, focando 
situações familiares das aulas de 
evangelização espírita. 

Em seguida, a discussão en-
focou as contribuições inspira-
doras do Espiritismo à educação, 
que demonstra que a criança é 
um Espírito imortal, milenar, que 
evolui sempre e que interage com 
outros Espíritos o tempo todo. 
Ao final, os presentes refletiram 
sobre o exemplo e as contribui-
ções pedagógicas de Eurípedes 
Barsanulfo. 

O Coral do Centro Espírita 
Obreiros do Senhor inspirou o 
início das atividades do sábado 
à tarde, e o Grupo Sementes do 
Amanhã, da Feesp, alegrou as do 
domingo pela manhã. Além dis-
so, apresentações teatrais repre-
sentando o auxílio do Espírito de 
Verdade a Kardec, no sábado, e 
os Quinhentos da Galileia, no do-
mingo, trouxeram muita sensibi-
lidade aos presentes no encontro. 

No final, foi muito bom poder-
mos encontrar e reencontrar co-
rações amigos, agora presencial-
mente, e nos fortalecermos para o 
trabalho, sob a inspiração educati-
va essencial dos ensinos de Jesus e 
do Espiritismo. (RT)
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O  Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita da USE SP (DAECE) 
realizou no dia 26 de feverei-
ro, domingo), das 9h às 10:30h, 
o primeiro de quatro encontros 
do Curso Virtual de Passe para 
Dirigentes e Trabalhadores.

O DAECE em contato com os 
presidentes dos órgãos regionais 

da USE SP encaminhou informa-
ções do evento, que foi retransmi-
tido aos órgãos locais, convidan-
do o público-alvo a participar do 
curso.

Durante o evento os parti-
cipantes tiveram oportunidade 
de interagir com os facilitadores 
Edgar Miguel e Fernando Porto, 
através do chat.

Curso de Passe para Dirigentes e 
Trabalhadores pelo DAECE

NEPE - Núcleo Espírita de 
Pesquisas e Estudos

Allan Kardec
Rua El Salvador, 165,

Jardim Figueira -Amparo - SP
Intermunicipal do
Circuito das Águas

Regional de Campinas

Novo centro unido
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4     DE e Deptos: 9 às 12h - DE

4     Reunião Ordinária do CA: 13h30

4     Curso On-line Ciência & Pesquisa 
Espírita: 15h – 17h30 – ACPE 

5     Reunião Extraordinária do CDE 
(Comissão de Temas): 8h30

5     Encontro de Coordenadores de 
Departamentos de Mediunidade do Estado 
de São Paulo (on-line): 9h – 12h - DMED

5     Curso Virtual de Passe para Dirigentes 
e Trabalhadores: 9h – 10h30 - DAECE

8     As mulheres no Espiritismo: 20h – DD

11     Curso On-line Ciência & Pesquisa 
Espírita: 15h – 17h30 – ACPE

12     Curso Virtual de Passe para 
Dirigentes e Trabalhadores: 9h – 10h30 – 
DAECE

17    Valorização da Vida (Dirigentes): 
19h30–21h30–DI

18    Valorização da Vida (Dirigentes): 
19h30–21h30–DI

18     Curso On-line Ciência & Pesquisa  
Espírita: 15h – 17h30 – ACPE

19     Curso Virtual de Passe para 
Dirigentes e Trabalhadores: 9h – 10h30 – 
DAECE

19     Curso On-line de Liderança Espírita: 
9h – 11h30 – DE

19     Encontro Fraterno de Unificação: 15h 
– 18h30 – DE

25     Encontro do GEP: 15h – 16h30

25     Curso On-line Ciência & Pesquisa 
Espírita: 15h – 17h30 – ACPE

26     Curso On-line de Liderança Espírita: 
9h – 11h30 – DE

26     Reunião Geral Ordinária – Depto de 
Estudos Sistematizados: 16h – 17h30 - DES

26     Reunião Regular (DI + Deptos de 
Infância dos órgãos): 8h – 10h – DI

26     Diálogo da Área de Atendimento 
Espiritual – tema Atendimento Espiritual e 
Sexualidade: 15h – DAECE

Os demais encontros ocorre-
rão em março, nos dias: 5 - tema: 
Mecanismo e Modalidades; 12 - 
tema: Sobre o passista; e 19 - tema: 
Sobre quem recebe o passe).

O link da gravação do primeiro 
encontro (26 de fevereiro - tema: 
Breve histórico, conceito e finali-
dade) pode ser enviado aos órgãos 
que solicitarem. (RD)


