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Sentimo-nos gratificados, quando um novo número de “O Federativo”sai a lume, trazendo à 
família espírita de Santa Catarina as notícias alvissareiras do Movimento Espírita do nosso 
território.
Ainda mais, congratulamo-nos com os irmãos espíritas, porquanto, neste ano em que a 
Federação Espírita Catarinense completou 70 anos de atividades em prol da União e da 
Unificação, entre os espíritas, foram muitas as possibilidades de concretizar esse objetivo, 
sempre contando com a cooperação das Uniões Regionais e das Instituições adesas.
Salientamos as reuniões do Conselho Federativo Estadual, realizadas nas cidades de Chapecó e 
de Criciúma, com expressivo quórum, inclusive durante as atividades conjugadas, notoriamente 
as etapas do CITAF e seminários paralelos.  
Mas este número, em especial, convida-nos também a reflexões importantes, a respeito das 
possibilidades de envolvimento obsessivo, em crianças e jovens, situação essa que vem, nos 
últimos tempos, merecendo exame aprofundado por parte das organizações federativas, e 
também pelas anotações descritas sobre a importante ligação entre Espiritismo e Assistência 
Social, acompanhadas de informações da pesquisa elaborada pelo Prof. Pedro Simões.
Discorre, também, sobre as Casas Espíritas centenárias, em nosso Estado; sobre o crescimento, 
em área física, da sede administrativa da FEC, com a restauração da casa anexa; e, 
especialmente, sobre a realização do Fórum Estadual das Entidades Filiadas à Federação; além 
de outras importantes notícias e comentários.
Agradecemos a todos os que contribuíram para essas e outras realizações.
Olenyr Teixeira
Presidente da FEC
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Criciúma sedia CFE em junho
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Reforma da casa anexa
Neste  mês de setembro concluímos a reforma da área anexa à sede da FEC, que teve como 
objetivo  melhorar as condições de utilização desse espaço,  possibilitando assim a transferência 
da Distribuidora de livros da FEC, do sub solo da sede, e que passa a ocupar parte da área do Anexo 
em condições de espaço e conforto mais adequadas às suas finalidades, alem de possibilitar o 
acesso mais fácil para carga e descarga dos livros.
A parte restante do Anexo, independente da Distribuidora, foi remanejada para possibilitar a criação 
de quatro salas, sendo uma destinada à guarda de documentos (arquivo morto) e as destinadas  a 
usos diversos como   a realização de cursos  e estudos  pelas diversas vice-presidências.
Completando as melhorias introduzidas, foram trocadas todas as janelas   para aberturas de vidro 
temperado , bem como recuperadas as grades de proteção das mesmas,  alem de instaladas  
janelas e grades mais seguras na área da Distribuidora. 
Com a mudança da Distribuidora, foi possível, também, a instalação de dois  aparelhos de ar 
condicionado que haviam sido doados à FEC. Contam, ainda, os novos espaços com as facilidades 
de telefone e acesso à internet. 
A área externa foi toda gramada e, como forma de torná-la mais agradável e aconchegante foi 
montada uma estrutura pergolada possibilitando a criação de uma pequena área de convivência.

Paulo Silveira

Dando continuidade à experiência de realização dos Conselhos Federativos Estaduais fora da sede 
administrativa em Florianópolis, no dia 20 de junho foi realizada a reunião.O local foi o Centro 
Espírita Seara de Jesus da cidade de Criciúma. Estavam presentes 14 presidentes de URE e 
diversos trabalhadores de cada uma delas que se reuniram para dar continuidade ao trabalho de 
organização de ações integradas, atividade do encontro de dirigentes e lideranças espíritas.
No período vespertino  realizou-se a reunião do Conselho Federativo Estadual cuja pauta 
estendeu-se com os seguintes temas: pré-calendário de atividades da FEC para 2016; normas para 
eventos interregionais com palestrantes nacionais; organização de Feiras de Livros com parceria 
entre URE e FEC; remanejamento de Municípios entre a 4ª e a 5ª URE's; e programa de bonificação 
às URE's e casas filiadas para participação em eventos regimentais, entre outros tantos, incluindo a 
escolha das URE's e locais onde serão realizadas as reuniões do CFE em 2016, tendo sido 
escolhido Mafra para fevereiro e Lages para junho.
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Obsessão em Crianças e Jovens

Reflexões Espíritas
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A obsessão em crianças e jovens suscita em nós os mais profundos sentimentos de compaixão. Assim como 
ocorre frente às demais enfermidades que as atormentam, também sentimos necessidade de protegê-las e 
abrandar a sua aflição. Desejamos mesmo que nada as faça sofrer. Estes frágeis seres que se nos 
apresentam atormentados, ansiosos, sofrendo de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, o 
pranto angustiado compadece todos nós. Outros se apresentam irrequietos, irritados desde o nascimento, 
denotando assédio obsessivo desde o berço.  São comumente classificadas como crianças-problemas, que 
a Psicologia e outros ramos da medicina inutilmente procuram entender e explicar. 
São crianças que já nascem aprisionadas trazendo no psiquismo as visões dos panoramas apavorantes 
que tanto as inquietam. São reminiscências de vidas anteriores ou recordações de tormentos que sofreram 
ou fizeram sofrer no plano extra físico, antes de serem encaminhadas para um novo corpo. Embora a nova 
existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os 
sofrimentos que padeciam antes de reencarnar. O novo corpo atenua bastante as angustias que padeciam 
antes da reencarnação. Estas angustias tinham as suas origens em sua própria consciência que o remorso 
abrasava. Ou no ódio e revolta em que se desgastavam.
E as bênçãos de oportunidades com que a reencarnação lhes favorece poderão ser a tão almejada 
redenção para essas almas conturbadas.
Nos adolescentes, os conflitos comportamentais, naturais, nesse período, abrem espaço para um mais 
amplo intercâmbio com os Espíritos, que se comprazem em afligir e em perturbar, considerando a 
ignorância da realidade em que se demoram. Tratando-se de ser humano em progresso com um passado a 
reparar, o adolescente é convidado ao testemunho evolutivo, por cujo meio se retempera no exercício do 
bem e das disciplinas morais, fortalecendo-se para desempenhos futuros significantes. Nesse estágio de 
capacitação intelectual, o intercâmbio psíquico com os desencarnados torna-se mais viável e fecundo, 
merecendo cuidados especiais, que orientem o jovem para o ministério de amor e de iluminação dele 
próprio, assim como do seu próximo e da sociedade como um todo. Crianças e Jovens que sofrem 
obsessões devem ser tratadas em nossas instituições espíritas através do passe e da água fluidificada, e é 
imprescindível que lhes dispensemos muita atenção e amor, a fim de que se sintam confiantes e seguras em 
nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar essas 
almas cansadas de sofrimentos, ansiando por serem amadas.
Fundamental, nesses casos, a orientação espírita aos pais, para que entendam melhor a dificuldade que 
experimentam, tendo assim mais condições de ajudar o filho e a si próprios, visto que são, provavelmente, 
os cúmplices ou desafetos do passado, agora reunidos em provações redentoras. A família deve ser 
instruída a fazer o Culto do Evangelho no Lar, favorecendo o ambiente em que vivem com os eflúvios do Alto, 
que nunca falta àquele que recorre à Misericórdia do Pai. A criança e o jovem devem ser encaminhados a 
aulas de Evangelização Espírita, onde nos princípios espíritas e nas lições de Jesus encontrarão os 
esclarecimentos e o conforto de que tanto necessitam. Importante lembrar que somos todos Espíritos 
antigos em corpos novos. Na caminhada evolutiva, através das incontáveis experiências reencarnatórias o 
ser imortal é convidado à renovação moral.  O Sr. Allan Kardec esclarece: “a obsessão decorre sempre de 
uma imperfeição moral, que dá ascendência a um Espírito mau” ( A Gênese cap. XIV, item 46). A criança e o 
adolescente devem enfrentar os desafios de natureza mediúnica e obsessiva com a mesma naturalidade 
com que atendem as demais ocorrências do período de transição, trabalhando-se interiormente para 
crescer moral e espiritualmente, tornando a vida mais digna de ser vivida e com um significado mais 
profundo, que é a transcendência do ser em busca da plenitude. Convictos de que, a Misericórdia Divina 
lhes proporcionará instantes de refazimento, que lhes chegarão por vias indiretas e sobretudo, reiterados 
convites para que se redimam do passado, através da resignação, da paciência, da humildade e na vivência 

Esther Fregossi González
Vice-Pres.Estudos e Prática da Mediunidade

Referências Bibliográficas:
Suely Caldas Schubert . “Mediunidade e Obsessão em Crianças” 
Divaldo Franco. “ SOS Família” 
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Assistência Social e Espiritismo em Santa Catarina
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As reflexões e práticas da assistência social espírita recebem uma oportunidade de estudo com a 
finalização e devolução da pesquisa “Assistência Social e Religião: um estudo do Espiritismo”, 
coordenada pelo Prof. Pedro Simões (UFSC) com parceria da FEC.
Os resultados da pesquisa apontam para uma necessidade de revisão dos parâmetros de atuação 
social dos centros espíritas, coerente com os trabalhos que a FEC vem desenvolvendo na área. 
O estudo foi estruturado em quatro partes principais. A primeira define como parâmetro formal e 
institucional espírita o conjunto de textos e instituições (centros espíritas) reconhecidos e 
legitimados pela Federação Espírita Brasileira. Desse modo, foi organizada uma pesquisa com os 
centros espíritas filiados à Federação Espírita Catarinense (FEC). 
O segundo foi o aprofundamento, a partir de parâmetros sociológicos, sobre o que é ação 
assistencial. Este ponto é importante de ser esclarecido porque os espíritas fazem assistência, 
muitas vezes, sem ter uma reflexão aprofundada sobre, por exemplo, o seu objeto: o social ou que 
é propriamente fazer assistência. No trabalho, vários pontos são elencados que merecem atenção 
dos espíritas, principalmente, a hierarquia entre assistente-assistido.
O terceiro trata do modo espírita de fazer assistência social a partir da sua literatura. A Codificação 
Kardequiana é analisada, além do Manual do SAPSE e de outras duas obras. Nesta parte do 
trabalho o principal enfoque é a necessidade de discutir o significado que o lema “Fora da Caridade 
não Há Salvação” tem na condução das práticas desenvolvidas. Os resultados apontam, tendo 
como parâmetro, fundamentos doutrinários e sociológicos, que a concepção de caridade e 
assistência derivadas desse ideal, reforçam mais a ideia de salvação do agente do que os 
mecanismos espíritas - cristãos de ação. O texto chama, então, atenção para se realizar uma 
releitura da forma como os espíritas se apropriam dos textos doutrinários. 
A partir dessas questões foi realizado um levantamento das atividades assistenciais realizadas 
pelos centros espíritas de Santa Catarina. Foram pesquisados 70 centros espíritas dos 150 filiados 
e reconhecidos pela FEC. Neste levantamento foram identificados: o perfil daqueles que 
organizam as atividades assistenciais nos centros espíritas; a concepção de assistência desses 
atores; a forma como os grupos espíritas se organizam para a ação assistencial; e as atividades 
desenvolvidas.
Entre o perfil dos participantes, é possível notar a presença de pessoas com média etária acima de 
50 anos, com vasta contribuição em atividades do centro espírita antes de assumirem a direção 
das atividades assistenciais e com muito tempo de permanência e estudo nos centros espíritas.
No que tange à concepção sobre assistência social, esses atores reproduzem uma ideia de 
indissociação entre caridade material e espiritual, além de fundamentar uma hierarquia moral-
espiritual com o assistido: este último é, não só, o indivíduo que passa por provas materiais como 
morais e, por isso, necessita do pão do corpo e da alma; já o trabalhador espírita é aquele que se 
autoidentifica como o portador das alternativas materiais e espirituais para o assistido. O 
trabalhador estimula no assistido, reforçando em si mesmo, os ideais da caridade moral. 
Essa concepção é dissociada de uma concepção política da ação assistencial, bem como, da 
busca de integração dos trabalhos à rede assistencial pública. Buscando preservar a identidade 
“espírita” do trabalho, as casas espíritas limitam sua capacidade de atuação aos recursos e 
disponibilidades de cada centro, isolando-se da rede de atendimentos (pública e privada – não 
espírita) assistencial.
 A pesquisa apresenta uma leitura crítica da prática assistencial espírita em nosso estado. Cabe 
aos companheiros o estudo e análise de sua pertinência e, acima de tudo, de reflexão rigorosa 
sobre os caminhos e resultados de nossos trabalhos assistenciais. 

Helder Boska / Pedro Simões
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Instituições Centenárias em Santa Catarina
Os cinco Centros Espíritas mais antigos de Santa Catarina
O primeiro Centro Espírita de Santa Catarina foi fundado em São Francisco do Sul, a cidade 
mais antiga do estado e a terceira mais antiga do Brasil. O Centro Espírita Caridade de Jesus foi 
erguido em 21 de julho de 1895. Foram os fundadores: Affonso Apolinário Doim, Tenente João da 
Silva Lobo, Joaquim Simplício da Silva, Domingos Júlio da Silva, Christiano Arthur da Costa 
Pereira e Joaquim Antonio S. Thiago.
Em 28 de fevereiro de 1909 surgiu o segundo, na cidade de Laguna - o Centro Espírita Fé, Amor 
e Caridade. Participaram destes primórdios, entre outros, Antonio Machado da Rosa, Eurico 
Machado da Rosa, Kardeciano Júnior, Ismael Ulysséias, Ezequiel Junior, Lucas Vianna, Hugo 
Fischer, Theodoro Schifler, Júlio Horn, João Fernandes Martins, Antonio Fernandes Vianna, 
Alexandre Cunha, Jacob Pinto de Ulysséa, Syllo Ulysséa, Antonio Varella, Ayres Ulysséa, 
Olympio Pacheco dos Reis, Pedro Augusto Carneiro da Cunha, Sizino Antonio Machado, Luiz 
Nery Pacheco dos Reis, Renne Rollin e Octávio Carneiro Bessa. 
No dia 20 de Janeiro de 1910 foi fundado o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o 
terceiro do Estado, na cidade de Florianópolis. Foram fundadores: Basílio Ferrari, Francisco 
Grilo, João Adolfo de Mello, Maria Suarez Cuneo, Antonio Cavazzolli, Pedro Bosco e o 
Desembargador Vasco de Albuquerque Gamma.
O quarto foi o Centro Espírita Jesus de Nazareth, erguido em 13 de outubro de 1915 em Poço 
Claro, município de Itaiópolis. O centro foi filiado a duas federações. Em 1917 filiou-se à 
Federação Espírita Paranaense, pois Itaiópolis pertencia ao estado do Paraná. Depois este 
território foi contestado e passou a pertencer a Santa Catarina. Em 1952 filiou-se à Federação 
Espírita Catarinense. 
A Associação Espírita Fé e Caridade, que completará 100 anos de fundação em 2016, é a quinta 
entidade espírita mais antiga de Santa Catarina.  A fundação se deu no dia 6 de agosto de 1916. 
A primeira diretoria foi composta por João Cândido da Silva, Heitor Luz, Domingos Luiz Gonzaga 
e Lauro de Souza.
Reverenciemos os desbravadores do Espiritismo em Santa Catarina que se empenharam com fé 
e amor na árdua tarefa da implantação dos ensinamentos filosóficos, científicos e da moral cristã 
consubstanciadas nas obras de Allan Kardec.   

Caridade de Jesus - São Francisco do Sul

Fé, Amor e Caridade - Laguna

Jesus de Nazareth - Itaiópolis
Amor e Humildade do Apóstolo - Florianópolis A.E.Fé e Caridade - Florianópolis
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Encontros Microrregionais na 14ª União Regional Espírita
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Implementados há alguns anos, os encontros microrregionais baseiam-se na idéia de visitação 
entre Casas Espíritas próximas, sendo uma delas a Casa sede/anfitriã que acolherá o evento, 
coordenado pela 14ª União Regional Espírita – 14ª URE. 
Neste ano de 2015, além do Departamento da Mediunidade, um dos pioneiros no uso deste 
formato, outros Departamentos da 14ª URE têm usado esta modalidade de encontros com 
resultados bastante satisfatórios e promissores. 
Além da capacitação subsidiada pelo departamento organizador do evento, este formato 
oportuniza a inestimável convivência entre seareiros de áreas afins, de Casas vizinhas, 
estreitando laços, compartilhando dificuldades e facilidades, e conversando sobre assuntos de 
interesse recíproco do bairro ou microrregião em que se situam.
Em várias ocasiões, companheiros têm tido a oportunidade de aprender com irmãos de outras 
instituições sobre condições de superação de dificuldades já vencidas em outras searas.
Alem do convívio “estreitando laços” este formato tem se mostrado eficiente pelo aumento do 
número de participantes em cada encontro, facilitando a troca: falar x escutar = conversar = 
aprender, tendo em vista que à 14ª URE estão vinculados atualmente 24 (vinte e quatro) centros 
espíritas federados, além das Casas não federadas que também participam dos eventos.
Àqueles que se vêem impossibilitados de participar de determinado encontro, podem vir a 
participar em nova oportunidade, pois são eventos que se repetem em todas as microrregiões.
A parceria decorrente destes encontros tem possibilitado maior apoio mútuo entre instituições de 
localidades vizinhas (geralmente com características semelhantes), fortalecendo elos de união, 
favorecendo ações conjuntas e contribuindo sobremaneira para a tão almejada unificação do 
Movimento Espírita.
Outra vantagem dessa modalidade, é que se tem podido ampliar a inclusão de Casas não 
federadas, com maior aproximação dessas, o que também contribui para o fortalecimento e 
crescimento do Nosso Movimento Espírita em Santa Catarina.

Edison Vitor Faccin -  Presidente da 14ª URE
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Fórum Estadual das Entidades Espíritas Filiadas
Wilmar Manske
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Em 14 e 15 de novembro de 2015, vai ocorrer o 2º Fórum Estadual das Entidades Espíritas Filiadas à 
Federação Espírita Catarinense. 
Em sua primeira versão, realizado em 2010, todos nós, presentes ao evento, assinamos um termo 
de compromisso chamado “CARTA DO FÓRUM”, cuja íntegra é:
Nós, espíritas de Santa Catarina, representantes de diversas Instituições, após debater e refletir 
sobre a necessidade de dinamizar o Movimento Espírita Estadual para melhor atender às suas 
finalidades, com base na Codificação Espírita, nos comprometemos, sob a égide de Jesus, a realizar 
as seguintes ações:
1) considerar a vivência espírita como instrumento da UNIÃO e da UNIFICAÇÃO  do  Movimento 
Espírita;
2) estimular ao estudo da Doutrina Espírita e à integração nas atividades, respeitando as 
características individuais e contribuindo para uma ambiência harmônica e construtiva;
3) contribuir no planejamento e realização das ações propostas pelas prioridades deste fórum:
a) Unificação - Promover a unificação por meio da divulgação do movimento espírita;
b) União - Dinamizar a comunicação e/ou interação entre as Instituições Espíritas, órgão regionais e 
Federação Espírita Catarinense; 
c) Liderança - Desenvolver a capacitação de lideranças no Movimento Espírita;
d) Recursos Humanos - Qualificar e formar novos facilitadores multidisciplinares para atender às 
demandas de diferentes realidades e aprendizados, primando pela fidelidade doutrinária;
e) Difusão e Divulgação
- Colocar o conhecimento Espírita ao alcance e a serviço de todos.
f) Participação na Sociedade 
- Participar ativamente na sociedade, observando suas leis e contribuindo com a moral espírita/cristã 
nas tomadas de decisões.
Este é o teor da carta. 
Muitos dos que estiveram presentes, talvez não estejam mais atuando na Presidência ou Vice-
Presidência de uma casa Espírita, mas podem estar atuando na URE, então vamos rever, neste 
fórum, amigos que conosco assinaram a carta. 
Aproveitaremos a oportunidade para incluir 
novos itens, se assim entendermos necessário, objetivando novo compromisso até 2019. 
Mas, a grande novidade do Fórum, será a 
presença do Presidente da Federação 
Espírita Brasileira, 
Sr. Jorge Godinho Barreto Nery, ele nos
 falará sobre o atual estágio do Movimento 
Espírita Brasileiro.
Senhores e Senhoras, Presidentes e 
Vices-Presidentes das casas espíritas, 
este evento será uma oportunidade ímpar 
para repor nossas energias e fortalecer
nossos ideais junto ao Movimento Espírita 
Catarinense. 
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Loja Virtual da FEC
A loja virtual é um site que faz da internet o nosso mais novo canal de negociação, objetivando a venda 
de produtos a clientes online.
Aqui os clientes podem fazer a visualização e a escolha de produtos, lançando-os em um carrinho de 
compras, onde a confirmação da compra e pagamento são efetuados em um processo seguro e 
totalmente online.
As novidades são divulgadas através da integração com as redes sociais, permitindo a participação 
dos clientes através de blogs e mídias de mensagens instantâneas para a divulgação da Doutrina. 
Todos os títulos que fazem parte do nosso acervo foram analisados e têm o aval da Federação 
Espírita Catarinense. A sua opção na compra desses livros reverterá diretamente no fortalecimento 
do Movimento Espírita em nosso estado.

Faça uma visita, o endereço é: www.lojafec.com.br

 Vice-Presidências de Administração e Finanças
Cursos promovidos 

Liderança, formação de equipes de trabalho para os setores 
administrativos e nanceiros das Casas Espíritas, planejamento
participativo, correto às obrigações scais e legais; planejamento nanceiro. 

Público alvo: Dirigentes das Casas; secretários e tesoureiros, 
coordenadores e diretores de departamentos.

Gestão de Pessoas Planejamento Integrado
Organização da Casa Espírita, integrada às dimensões 
institucionais estaduais, nacionais e internacionais. 
O r g a n i z a ç ã o  d e  c a l e n d á r i o s  i n t e g r a d o s . 
Organização de eventos de pequena e grande abrangência.

Público alvo: Presidentes e secretários das Casas Espíritas.

Captação, edição e nalização de mídias eletrônicas. 

Público alvo: Trabalhadores que atuam na produção de 
material para divulgação da Doutrina e das atividades das casas.

Mídias sociais: redes e websites

ComunicaçãoTécnicas de Vendas
Formação de livraria
Formas de venda e precicação 
Organização de feiras e eventos
Organização de espaço físico 
Merchandising

Público alvo: 
Colaboradores de livrarias e interessados.

Agenda - 2015 / 2016
4

8
14 a 25 -  Visita da VPA / Departamento de Planejamento 

8

Novembro

Dezembro

Janeiro / 2016

Fevereiro

06 / 07 e 08 - Conselho Federativo Nacional - FEB - Brasília
14 - Fórum Estadual das Entidades Espíritas Filiadas - Florianópolis
28 - Reunião de Diretoria - Avaliação - FEC - Florianópolis

13 - Reunião de Diretoria - Florianópolis
20 - CFE - Mafra

Faça sua solicitação - fec@fec.org.br
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