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Quando da criação da Federação Espírita Catarinense, como iniciativa inteligente do ilustre 
irmão Osvaldo Ferreira de Melo, seus mais nobres objetivos a alcançar se fixaram na UNIÃO 
entre os espíritas e na UNIFICAÇÃO do Movimento Espírita, cumprindo-se, ao mesmo tempo, 
os ideais de fraternidade cristã e de expansibilidade da Doutrina codificada por Allan Kardec. 
Hoje, 70 anos vencidos na trajetória existencial da Instituição então fundada, continuamos, 
incansáveis, trabalhando pelos mesmos ideais, aproximando as Casas Espíritas entre si e no 
âmbito estadual, através das Uniões Regionais Espíritas, que são órgãos da FEC; e no 
contexto nacional, através desta mesma entidade federativa. 
Dentre os esforços para cumprir com a vontade divina de divulgação de suas leis por meio da 
Doutrina Espírita, O Federativo se reformula, mas nunca desaparece.
Em 2015, sua edição torna-se digital e semestral a fim de atender com maior sustentabilidade 
financeira e ambiental os objetivos que o criaram.
Nesta primeira edição trazemos as exitosas notícias dos maiores eventos realizados no 
estado barriga verde (como o saudoso Osvaldo Melo gostava de dizer), promovidos pela 
FEC. 
Desde janeiro o trabalho tem sido intenso. Começamos com um encontro de lideranças 
espíritas, capacitando-as para as novas gestões das uniões regionais. Logo em seguida 
ocorreu o primeiro CFE realizado fora da sede administrativa, em Chapecó que, apesar da 
distância contou com a presença de 15 Uniões Regionais Espíritas e mais de 60 
trabalhadores diretamente envolvidos com a reunião do Conselho Federativo Estadual. 
Incansavelmente, seguiram-se os eventos regimentais, CONJESC realizado em Blumenau e 
o EASESC desenvolvido em São José. Entre eles, numa iniciativa da 9ª URE em parceria 
com suas vizinhas, foi realizada a I Conferência Espírita Sul-Catarinense, com renomados 
estudiosos da Doutrina Espírita. 
Enriquecendo ainda mais esse histórico de contínua capacitação de trabalhadores e 
estreitamento dos laços entre as casas, URE e vice-presidências ainda ocorreram, nesse 
primeiro semestre o ETRAMESC que reuniu quase 500 estudiosos da mediunidade, o 
ENEESC voltado para os educadores espíritas e, para fechar, o 3º Encontro da Comunicação 
Social Espírita.
Além de todas as notícias relativas aos eventos acima mencionados, nessa fase d'O 
Federativo encontra-se uma nova seção, intitulada “Reflexões Espíritas” em que constam dois 
artigos, um voltado para o estudo e outra para as questões de gestão das Casas Espíritas.
Portanto, amigos de ideal, é com prazer que nós disponibilizados para a leitura e reflexão o 
presente boletim.
Que Jesus os abençoe. 
Olenyr Teixeira e Mara Rubia Sant'Anna-Muller
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Chapecó sedia CFE
ĖǾ Ī ŇPÖO�ŇǾ ŃŌ FŌÖǾŇÔŊŌ ĞŇŃŇØĿŒOÞŌ ĜǾŒĿŃPĿÔ ĂFĞĜÅ ŎØŌÕŌÞOŃĿǾ ŎŇÔĿ ĞŇŃŇØĿ��Ō ĜǾŎ�rita Catarinense 

(FEC) ocorrem nos meses de fevereiro e junho, na sede da federação.  

Pela primeira vez, em 70 anos, o CFE foi realizado no interior do Estado, no dia 21 de fevereiro de 

2015 - no Hotel Lang Palace e no Campus de Enfermagem da UDESC - em Chapecó, jurisdição da 12ª 

União Regional Espírita. 

Pela manhã aconteceu a Reunião de Dirigentes e Lideranças com o objetivo de dar continuidade a 

capacitação de Dirigentes Federativos e fomentar planos de ações macrorregionais. 

Na parte da tarde houve a Reunião do Conselho Federativo Estadual para tratar da pauta da 

convocação do CFE e Reunião das Áreas Finalísticas, destinada a Dirigentes Federativos das UREs 

(exceto presidentes) e do Movimento Espírita, com o objetivo de capacitar as equipes das UREs. 

À noite, o presidente da Federação Espírita Catarinense, Olenyr Teixeira, proferiu palestra com o 

tema: "A Autoridade da Doutrina Espírita”.Na manhã do dia 22 de fevereiro ocorreu o seminário 

"Dimensões Espirituais do Centro Espírita".  

O evento foi conduzido por quatro expositores: Esther Fregossi - Vice-Presidente de Estudo e Prática 

da Mediunidade, Luiz Antonio Brescovites - Vice-Presidente de Educação e Difusão, Helder Boska - 

Vice-Presidente de Promoção e Assistência Social Espírita e Olenyr Teixeira - Presidente da FEC. 
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A Importância dos Estudos na Casa Espírita
Sendo o Espiritismo o Consolador prometido, sua marcha será crescente. 
O estudo correto da Doutrina fará com que ela se expanda cada vez mais 
promovendo o amadurecimento da sociedade.
Não apenas a frequência à Casa Espírita, mas a busca pela informação 
aprofundada, aquela que gera questionamentos internos, que nos faz 
refletir sobre o assunto e a ter entendimentos que reformulem nossa 
estrutura íntima.
Somente o estudo, e aqui referências não só ao individual, mas ao coletivo 
também, nos levará à reflexão, à troca de interpretações e experiências, 
aumentando o poder que a Doutrina tem de nos educar a alma, de nos fazer 
entender a lei de causa e efeito, tirando-nos da posição de eternas vítimas.
O estudo nos direciona para o autoconhecimento e este nos levará à 
autossuperação, favorecendo a renovação íntima e, por conseguinte, a renovação 
social.
Foi a investigação rigorosa de Kardec que gerou a credibilidade da Codificação. 
Não só a escrita das Obras Básicas do Pentateuco, mas a utilização da Revista 
Espírita como importante veículo de esclarecimento de casos e questões de 
interpretação que ainda restavam pendentes.
Em sua viagem pela divulgação da Doutrina, Kardec vislumbrou diversas 
experiências e manteve-se íntegro, descartando as fraudes e chamando as 
pessoas ao raciocínio e à observação elevada das comunicações espirituais.
Mas, o principal ponto do Espiritismo é o despertar das pessoas para a caridade, 
para a compaixão com o seu próximo. Entendendo que pelas múltiplas 
reencarnações estivemos em diversas posições sociais, muito mais fácil é a 
aceitação de que não há uma escolha aleatória de Deus para os sofrimentos 
individuais.
Para construir todo esse entendimento fez-se necessário que se sistematizasse, 
que se desse uma ordem coerente às informações, e que se motivasse o estudo 
dentro das Casas Espíritas, possibilitando, assim, que o acesso à informação/
estudo fosse para todos.
Surgindo o Estudo sistematizado da Doutrina (E.S.D.E.), o Espiritismo deu um 
salto na sua divulgação, passando a ser disseminado de forma correta e adquirindo 
cada vez mais adeptos conscientes de suas responsabilidades  para consigo 
mesmos, seus próximos e para com a sociedade em geral.
Dessa forma a renovação de cada um levará à renovação do todo. 
O caminho pode ser lento e longo, mas o destino é certo: a regeneração. 

Por Suzana Coelho
Revisão Nilson, Luiz, Alquine

Reflexões Espíritas
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AS FINANÇAS NA CASA ESPÍRITA

Na Revista Espírita do ano 1865, mês de maio, Allan Kardec oferece-nos um relato sobre o “Caixa 
Geral do Espiritismo”.
Nessa oportunidade, Kardec presta contas de um valor que lhe foi ofertado, objetivando a 
implantação do Espiritismo.
Embora o Codificador nos tenha dado o exemplo, muitos são os espíritas que têm verdadeira 
antipatia, quando se fala de recursos financeiros dentro da Casa Espírita.
Estamos, porém, vivendo novos tempos. O Governo vem implementando novos controles fiscais 
e, cada vez mais, o Presidente da Casa, assim como o Tesoureiro, assumem responsabilidades 
equivalentes ao de administradores de empresas. 
Faz-se mister, portanto, que ambos compreendam essas suas responsabilidades, não somente 
perante o fisco, mas também junto aos frequentadores da Casa que dirigem.
Noutro dia, conversando com um participante de certo Centro Espírita, dizia ele: 
“Não contribuo com a Casa que frequento, pois não sei no que o dinheiro é empregado.
” Perguntei a ele: “Mas, meu irmão, quando você chega na Casa Espírita... tem luz? 
Tem água magnetizada? 
Tem cadeiras para sentar? 
Tem telhado?...
” E fui listando vários itens como esses. Ao final, ele me respondeu: “Sim, tem tudo isso.”
 “Pois então - disse eu, - Tudo isso cai dos céus ou é fruto de contribuições?” 
Ele se despediu sem dizer mais nada e fomos, cada um, para o nosso lado...
Esse é um acontecimento constante nas Casas Espíritas. 
Portanto, temos aí um papel fundamental a desempenhar: Expor as contas, de forma clara e 
transparente, demonstrando, através de um relatório simples, mensal, quanto entrou de recursos 
na Instituição, qual a sua origem, onde foram gastos e quanto a Casa tem de reserva.
Esse relatório deve ser afixado em lugar visível, para que todos os frequentadores tomem 
conhecimento. Esta é uma atitude pequena, não requer um esforço demasiado. 
Apenas uma folha de papel, que dará ao frequentador uma visão geral do Caixa da entidade, 
despertando, nesse participante, o interesse em auxiliar.
 Além disso, temos, hoje, a facilidade dos treinamentos à distância. 
A Federação Espírita Brasileira tem um “Curso de Gestão do Centro Espírita”
 (  que é excelente.http://febnet.org.br/)
Aproveitem, façam o Curso, incentivem o Tesoureiro da Casa a fazê-lo também; 
ou, mais ainda, toda a Diretoria. 
Quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais esclarecidos 
estaremos para enfrentar os desafios na administração de uma Casa Espírita.

WilmarManske 
Vice Presidente de Finanças da Federação Espírita Catarinense.
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ĞŎÒ ǾÑMÕÒŖMŇŎ ŌŎ ŇÒM ČD ŇÑ MNǾÒÕ ŌŎ ĖŌŅÒPÑMPǾŎ ŇŎ FŎÕŮŊÒŎ ĘŎÖ  ĤÑŒÞŒ GÒŎŃÑŒMŌŎÆ ŌM ŃÒŇMŇÑ ŇÑ I MŊÑŒ ĂĬ FÅÆ 

o Encontro Anual dos trabalhadores da Área da Mediunidade de Santa Catarina (ETRAMESC). 

Esse evento ocorre todos os anos sob a responsabilidade da Vice-Presidência de Estudos e Prática 

Mediúnica, idealizado pelo Núcleo de Estudos e Orientação da Mediunidade (NEOME). O tema 

abordado foi “Mediunidade – O diálogo com o ser imortal”. Participaram os palestrantes Suely Caldas 

Schubert, Ruth Salgado Guimarães e Jacobson Sant’anna Trovão. Este ano, o evento teve uma carga 

horária de sete horas, tendo como objetivo congregar os espíritas catarinenses que atuam na área da 

Mediunidade e demais interessados para reflexões em torno do tema do encontro.  

O tema do encontro foi desenvolvido em subtemas através de painéis expositivos e estudos de casos, 

abordando o diálogo espírita como elemento de promoção do Ser Imortal - encarnado e desencarnado. 

Durante as atividades do ETRAMESC houve interação dos participantes com os convidados através de 

questionamentos e trocas de experiências. Você pode adquirir as palestras, em DVD, na Distribuidora 

da Federação Espírita Catarinense.  

 

ETRAMESC 2015
Encontro Anual dos trabalhadores da Área da Mediunidade de SC

CONJESC 2015
Com o objetivo de Assumir o seu papel como colaborador de Jesus frente à missão espiritual 
do Brasil como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, jovens espíritas pertencentes aos 
grupos de Juventude e Pré-Juventude das Instituições Espíritas de Santa Catarina, 
esqueceram o carnaval e se empenharam como auxiliares de Jesus. Durante o período 
carnavalesco de 14 a 16 de fevereiro de 2015, mais de 300 jovens participaram da 
Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina, vivenciaram atividades alusivas ao 
tema central do encontro “ordem e progresso mais amor”. 
O local do encontro foi a Escola Básica Municipal Machado de Assis de Blumenau (SC).
A CONJESC 2015 se desenvolveu através de reuniões de estudo, utilizando-se técnicas de 
ensino e dinâmicas de grupo. Além de estudar e vivenciar a Doutrina Espírita com 
experiências educativas, os jovens tiveram momentos de confraternização, intercalados com 
descontrações e diversões variadas.

5



Com o tema “Jesus, Espiritismo e Saúde” foi realizada em Criciúma, no dia 28 de fevereiro de 2015, a 

Conferência Estadual Espírita do Sul Catarinense – uma abordagem à luz da doutrina espírita sobre os 

problemas que afetam a saúde.  

O encontro contou com os oradores espíritas: Suely Caldas Schubert, José Carlos de Luca, Alírio 

Cerqueira Filho e Izaias Claro. Os temas foram desenvolvidos em forma de conferências e mesa 

redonda com uma importante e fundamental participação do público. 

Suely Caldas Schubert abordou o tema “Transtornos Mentais e obsessivos”, apresentando a visão 

espírita dessa problemática, elucidando seus diversos matizes psiquiátricos, psicológicos e obsessivos. 

As palavras de Suely proporcionaram uma compreensão profunda acerca das causas de enfermidades 

mentais. 

José Carlos de Luca explanou o tema do seu livro “O Médico Jesus”, que extrai do Evangelho os 

medicamentos que nos ajudam a curar nossa alma enferma. 

Alírio Cerqueira Filho falou sobre saúde nas relações familiares, focalizando as disfunções familiares e 

como desenvolver uma família saudável. 

Isaias Claro tratou do tema Depressão, levando à reflexão da gravidade deste mal e o empenho que se 

deve ter no sentido de contribuir, de algum modo, para a minimização das aflições humanas. 

As palestras realizadas neste encontro estão disponíveis na Distribuidora da Federação Espírita 

Catarinense. 
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Espírita de Santa Catarina – EASESC realizado em 28 de março de 2015 e sediado pelas 1ª e 14ª URE’s. 

O evento reuniu cerca de 110 pessoas e 11 URE’s na sede do Lar dos Velhinhos de Zulma /Centro 

Espírita Tereza de Jesus, localizado no município de São José. 

A programação envolveu a exposição das Federações Espíritas da Bahia (FEEB) e do Rio Grande do Sul 

(FERGS) com a participação das expositoras Suzana Bernardes Dias e Marlene Bertoldo da Silva 

respectivamente. 

A intenção foi trazer para Santa Catarina a socialização das experiências de outras federativas no 

trabalho com a assistência social, assim como estas têm discutido sobre a caridade seja 

conceitualmente, seja na vivência da casa espírita e com o movimento espírita de forma ampliada. 

Este ano o EASESC imprimiu uma organização diferente, pois após a apresentação das federativas, os 

participantes foram distribuídos em grupos menores facilitando que a discussão sobre a Assistência 

Social e Caridade pudesse envolver o relato, a discussão entre as casas espíritas. 

Foi um momento muito rico em que todos puderam além de compartilhar suas experiências, debater 

sobre os desafios vividos com esta tarefa, apresentar ao final suas sugestões de encaminhamentos 

para que as ações com a assistência social no âmbito espírita se executem de forma coerente. 

Para finalizar o dia de intenso estudo, trabalho e discussões, todos foram brindados com a exposição 

do assistente social Edvaldo Roberto de Oliveira da Federativa do Rio de Janeiro, que novamente veio 

trazer contribuições ao EASESC com reflexões profundas acerca da tarefa do espírita ante as ações com 

a assistência social e a necessidade de compreender o grau de complexidade do exercício da caridade. 

É importante destacar que o evento alcançou sucesso, medido pelas avaliações que registraram 51 

respostas positivas do encontro (quase 47% dos presentes), assim como a infraestrutura física, que 

possibilitou espaço e conforto para que todos se sentissem bem acolhidos para um dia de trabalho. 

A Vice-Presidência de Assistência Social sentiu-se honrada por toda cooperação recebida dos 

trabalhadores e participantes que estiveram no 5º EASESC. 

 

Assistência Social e Caridade
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O encontro reuniu dirigentes de casas espíritas e lideranças federativas de Santa Catarina, realizado na 

sede da Federação Catarinense nos dias 24 e 25 de janeiro de 2015.Este evento faz parte do Programa 

de Capacitação Federativa Integrado, que está sendo desenvolvido pelas Vice-presidências da FEC. 

O objetivo é capacitar continuadamente e fornecer subsídios aos membros dos órgãos de unificação 

do estado, possibilitando que estes se integrem no planejamento e execução das ações federativas. 

Foi o início do calendário de atividades do ano e o primeiro após a mudança das diretorias das Uniões 

Regionais Espíritas (UREs).  

Buscou-se reunir as lideranças de cada região, sensibilizando-as para o alinhamento das ações, fazendo 

jus ao propósito federativo do movimento espírita, que em termos essenciais qualifica-se por união e 

unificação. 

Estiveram presentes representantes de 14 das 16 UREs do estado e toda a diretoria da FEC.  

O clima foi de descontração e companheirismo, com apresentação dos objetivos e rumos comuns 

entre os que pretendem implantar, como líderes, um movimento espírita mais dinâmico. 

Em se tratando de dirigentes e lideranças espíritas convêm lembrar os temas Espiritismo, espírita, 

movimento espírita e centro espírita. 

O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, e das suas 

relações com o mundo corporal...  

O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência 

prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos; como filosofia, ele 

compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações... (Extraído do livro “O Que 

é o Espiritismo”). 

Espírita - o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que 

emprega para domar suas inclinações más... O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. 

(Extraído do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”). 

Movimento espírita é o conjunto das atividades que têm por objetivo estudar, divulgar e praticar a 

Doutrina Espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de 

toda a humanidade... (Extraído de - Divulgue o Espiritismo - FebNet)). 

Centro Espírita é o local de onde se propaga o Espiritismo e lugar de encontro de seus adeptos, aí se 

toma contato com a mensagem renovadora do Consolador. 

É, no dizer de Emmanuel, "uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem. e recolher as 

graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna". 

O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, 

abrindo uma nova era para a regeneração da Humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e 

praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como: científico, filosófico, religioso, ético, 

moral, educacional, social. 
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Encontro de Dirigentes
Lideranças espíritas de Santa Catarina se reunem para alinhar ações
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No período de 15 a 17 de maio do corrente, foi realizado, em Cuiabá-MT,  3º Encontro da Área 
de Comunicação Social Espírita do CFN-Conselho Federativo Nacional  da FEB. 
Dentre os vários assuntos que constaram da pauta o ponto alto foi o lançamento da campanha 
Comece pelo Começo aprovada pelo CFN da FEB, em reunião de novembro de 2014, na gestão 
de Antonio César Perri de Carvalho.
Participaram desse evento, vinte e quatro entidades federativas estaduais, membros da 
Diretoria do Conselho Federativo Nacional, o Presidente da Federação Espírita Brasileira e 
presidentes das federativas dos estados do Pará e Mato Grosso e do Distrito Federal.
Antecedentes Históricos
Historicamente, o lançamento dessa campanha ocorreu em São Paulo, em 1972, pelo 
Conselho Metropolitano Espírita, órgão da USE na Capital, na gestão de Ignácio Giovine e 
posteriormente aprovada pela Diretoria Executiva da USE Estadual na gestão do Dr. Luis 
Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva, respectivamente Presidente e Vice-Presidente; 
mais tarde, em 1975, a USE Estadual, sob a presidência de Nestor João Masotti, ampliou a 
campanha para o interior do estado de S.Paulo.
A campanha foi idealizada pelo publicitário Merhy Seba, que contou com a aprovação de 
Zulmiro dos Santos, então diretor do Departamento de Divulgação do CME e da colaboração 
dos integrantes da Equipe: 
José Domingos, José Meciano, Aparecido Belvedere, Lionel Mota, José do Prado (Pradinho) e 
Agostinho Andreoletti.
Nova roupagem e abordagem ampliam a proposição  da campanha.
Originalmente, o foco da campanha foi todo voltado à valorização das obras da Codificação 
Espírita – de Allan Kardec, como indicação ao estudo e conhecimento da Doutrina Espírita, 
consubstanciados em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese.
Nessa nova apresentação, após mais de quatro décadas, a campanha ampliou e enriqueceu a 
sua proposição, ao afirmar que as obras fundamentais do Espiritismo não só são essenciais 
para o conhecimento doutrinário, como revivem os ensinamentos de Jesus, em reforço à tese 
de que a Doutrina Espírita traz de volta os conceitos originais do Cristianismo nascente.

Roberto F. Versiani (Secretário Geral do CFN), Marta Antunes (Vice-Presidente da FEB), 
Merhy Seba (Coordenador Nacional da Área de Comunicação Social Espírita) 
Jorge Godinho Nery (Presidente da FEB –CFN) e Lacordaire Faied (Presidente da Federação 
Espírita do Estado de Mato Grosso)

Começe pelo Começo
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Planejamento e Prática
Por ocasião do 11º Fórum Nacional de Arte Espírita, em 
junho de 2014, em Franca- SP, Associação Brasileira de 
Artistas Espíritas (Abrarte) lançou o livro "Arte no Centro 
Espírita - Planejamento e Prática", como um elemento 
facilitador aos estudos e práticas das atividades artísticas, 
sob a inspiração da Doutrina Espírita.
.

Arte no Centro Espírita

Grupo de Estudos Introdutório ao ESDE
O Departamento de Estudos da VPED tem trabalhado com ações que contribuem para o 
fortalecimento da área, promovendo a capacitação de monitores, fomentando a criação dos 
Departamentos de Estudos nas UREs e nos Centros Espíritas, bem como, incentivando a 
implantação e manutenção de Grupos de Estudos, em especial do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita - ESDE/FEB.
Temos recebido com frequência questionamentos sobre como tratar a entrada de novos 
participantes nos grupos de estudos, fora do período normal de início das atividades.
É preciso receber e acolher as pessoas interessadas no estudo da doutrina dos espíritos em 
qualquer época do ano, mesmo após o início dos encontros regulares dos Grupos de Estudos. 
Devemos organizar o fluxo de entrada de novos participantes nos grupos de ESDE de forma a 
evitar a inclusão de iniciantes nos grupos que já estejam em andamento, impedindo assim 
interrupções no ritmo normal das turmas regulares e, ao mesmo tempo, abrindo espaço aos 
interessados nos estudos espíritas, buscando satisfazer de imediato aos seus questionamentos.
Buscando atender a esta temática, estamos sugerindo que as Casas adotem a implantação de 
grupos de estudos "Introdutórios ao ESDE", que tem o objetivo de acolher e acompanhar os 
neófitos interessados até que haja condições apropriadas para o início de uma nova turma do 
ESDE, evitando a desistência e o desinteresse pelos estudos.
Como o ESDE possui um roteiro de ensino sistematizado, os assuntos apresentados nem sempre 
atendem às imediatas dúvidas dos iniciantes. 
Precisam esperar que o assunto entre na pauta das aulas previamente ordenadas, gerando 
insatisfação e evasão.
Permitindo que o grupo satisfaça suas dúvidas rapidamente, aumentamos o interesse e sua 
manutenção nos estudos regulares, podendo iniciar o ESDE no seu tempo, sem ansiedades e 
dando condições do estudo sistematizado abordar os assuntos com mais profundidade e 
consequente aprendizado.
Para contribuir neste assunto, foi preparado um documento de orientação à implantação 
deste formato de turma, com alguns estudos de casos, localizados em diferentes regiões 
do estado.
O documento está disponível no portal da FEC,na opção:
Federação > Vice Presidências > Educação e Difusão > Documentos de Orientação, ou através do endereço:
http://fec.org.br/index.php/a-federacao/vice-presidencias/educacao-e-difusao/288-9-documentos-e-orientacoes
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3º Encontro Nacional da Comunicação Social Espírita.
Entre os dias 15 e 17 de maio de 2015 aconteceu no Hotel Hits Pantanal, em Mato Grosso, o 3º 
Encontro Nacional da Comunicação Social Espírita.
Foram três dias de conversas, debates, dinâmicas e apresentações versando sobre a Comunicação 
Social em todo o Brasil.
Compareceram ao evento o presidente da Federação Espírita Brasileira - FEB, Jorge Godinho 
Barreto Nery, que permaneceu e participou dos três dias do encontro, o presidente da Federação 
Espírita de Mato Grosso, Lacordaire Abrahão Faiad, o Coordenador Nacional da Área de 
Comunicação Social Espírita, Merhy Seba, e representantes de 24 Federativas Estaduais.
Dentre os encontros já realizados, o deste ano foi o que teve maior participação, contando também 
com a presença de presidentes e ex-presidentes de várias federativas.
Constou da programação o tema Integração das Áreas de Atividades do Movimento Espírita, 
trabalhado por meio de dinâmicas entre os representantes das federativas, nas quais foram 
produzidos subsídios para ações futuras, sob a coordenação dos assessores nacionais e tendo 
como relatores os coordenadores regionais.
Destaque especial foi dado à juventude, tendo Eduardo Vieira Mesquita feito a apresentação do 
tema - Juventude Espírita: Motivações às atividades de Comunicação Social, trazendo informações 
e questionamentos relevantes, com esclarecimentos oportunos sobre variadas formas e condições 
de aproveitamento/participação do jovem no centro espírita.
Mayara Paz, do Departamento de Comunicação da Federação Espírita Brasileira, apresentou 
excelente material sobre Estratégias Inovadoras de Mídia, tratando de diversas mídias utilizadas 
pela FEB, prestando fartos esclarecimentos e provocando o interesse e a participação da maioria 
dos presentes. 
Mayara Paz também colocou o Departamento de Comunicação Social da FEB à disposição para 
atendimento às federativas em um amplo espectro de possibilidades.
A nova campanha Comece pelo Começo foi lançada durante este 3º Encontro e todos os 
representantes já saíram com subsídios para produção de material visando maior alcance desta 
nova “antiga” campanha, que promete grande sucesso desde já.
A FEBTv esteve presente durante todo o evento, fazendo o registro e a transmissão ao vivo para 
todo o Brasil da cerimônia de abertura e das palestras.
A 1ª plenária, sobre a Integração das Áreas de Atividades do Movimento Espírita apresentaram os 
resultados dos trabalhos de sábado, que serão compilados em documento único a ser encaminhado 
às federativas e respectivas áreas.
Na 2ª plenária  todos os presentes tiveram a oportunidade de se manifestar, não faltando elogios à 
organização e execução do evento. 
Houve também a manifestação do presidente da Federação Espírita Brasileira, que enalteceu os 
trabalhos desenvolvidos, pontuando diversos aspectos trabalhados durante o encontro.
Digna de registro foi a apresentação do Grupo ALÉM da Cena, do Movimento Espírita de Cuiabá. 
Foram vários quadros que divertiram e emocionaram os presentes, especialmente por serem 
desenvolvidos por jovens de pouca idade e grande talento.
O acolhimento dos participantes, feito pela Federação Espírita de Mato Grosso e pelo Centro 
Espírita Cuiabá, com auxílio de tarefeiros de outras instituições espíritas, também se constituiu 
ponto alto do evento. 
Nossos irmãos de Cuiabá, em diversas ocasiões, surpreenderam a todos com atividades de 
acolhimento que levaram vários dos presentes às lágrimas, tornando inesquecíveis os momentos 
que juntos passamos.
A Federação Espírita Catarinense - FEC, presente ao evento, está preparando material que será 
apresentado à comunidade espírita catarinense nos Encontros Macrorregionais que acontecerão 
neste semestre. 11
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04 - RD - Reunião Diretoria FEC
11 - Comissão Regional / Macro Regional - Leste São José
19 - 20 - 21 - 2º Encontro Nacional da Mediunidade - Macapá AC  
 
01 - RD - Reunião Diretoria FEC
15 - Comissão Regional / Macro Regional - Sul / Tubarão
22 - 23 - CITAF - Capacitação do Trabalhador da Área Federativa
29 - Comissão Regional / Macro Regional - Norte / Rio do Sul

De 6 a 8 -  CFN - Conselho Federativo Nacional - Brasilia DF
14 - Fórum Estadual das Entidades Espíritas
28 - RD - Reunião Diretoria FEC 

03 - RD - Reunião Diretoria FEC
05 - Pacto Áureo
17 - Comissão Regional / Macro Regional - Oeste / Concórdia
24 - REDIRA - CFE - Conselho Federativo Estadual
31 - RD - Reunião Diretoria FEC 

De 4 a 9 - Confraternização de Juventudes Espíritas - Guarulhos SP
05 - RD - Reunião Diretoria FEC
12 - Comissão Regional / Macro Regional - Centro / Lages
29 -  Comissão Regional / Macro Regional - Nordeste B.Camboriú

A Federação Espírita Catarinense tem uma novidade para você.
Agora estamos atendendo como livraria em 
uma nova instalação na sede da FEC com  
muito mais conforto e praticidade.
Venha nos fazer uma visita e comprove a novidade.
Todos os títulos comercializados pela FEC são 
analisados e estão dentro dos critérios que preservam  
a pureza da Doutrina Espírita.
Você também pode fazer o seu pedido:
Pelo telefone (48) 3348.0808 ou via WEB pelo e-mail vendas@fec.org.br.
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