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A Federação Espírita Catarinense ultrapassou os setenta anos, desde a sua fundação.
Obviamente, a cada aniversário, nossas reflexões a respeito dessa Instituição corroboram com a razão de ser 
da sua existência, face ao trabalho que realiza para o fortalecimento do Movimento Espírita em nosso Estado.
Imaginamos, momento a momento, a presciência do seu fundador que, antes mesmo da assinatura do Pacto 
Áureo, sentiu plena necessidade de um organismo que mantivesse em contínuo processo de união os propósi-
tos dos espíritas catarinenses, embora tivéssemos, àquela ocasião, apenas vinte Casas Espíritas instaladas em 
nosso território.
Agora, mais de sete décadas decorridas, encontramos na federativa uma organização cada vez mais atuante, 
direcionando os seus passos para o grande objetivo estabelecido por Osvaldo Melo em 1945 e ratificado por 
aquele especial documento em outubro de 1949.
Para alcançarmos essa meta, todavia, todos os colaboradores da nossa Federação,  desde o início das ativida-
des, componentes da Diretoria, funcionários e voluntários, vêm organizando atividades de caráter estadual 
para proporcionar um amplo conhecimento do papel de apoio ao Movimento e de coordenação das diretrizes 
doutrinárias, no Estado de Santa Catarina, cabível à entidade federativa.
Todos os que aqui estiveram merecem o nosso indiscutível respeito e gratidão, porque, cada um a seu tempo, 
embora com menos recursos, arroteou o terreno onde hoje estamos semeando, assim como outros virão para 
regar e cuidar dessa lavoura bendita.
Nossas sementes, hoje, são representadas por uma capacitação continuada aos trabalhadores da área federa-
tiva – o CITAF, – haja vista que esses trabalhadores encontram-se em todos os recantos do Estado. 
As “Caravanas Voluntárias” estão e estarão presentes nas Casas Espíritas, exatamente para proporcionar uma 
visão mais acurada do que é o Movimento Espírita Estadual e Nacional.
As Comissões Regionais e as reuniões macrorregionais, realizadas em comum acordo com as URE’s – que são 
órgãos federativos regionais – possibilitam,   concomitantemente, um diálogo direto e presencial da Diretoria 
Executiva da Federação com os que labutam junto dos Centros Espíritas, em todos os níveis de trabalho.
E, entre outras tantas atividades promovidas pela Federação, salientam-se, neste ano, os encontros, aos quais 
denominamos “Inter Regionais”, realizados que foram na região Centro-Oeste (Chapecó, Concórdia e Lages) 
e na região Sudeste (Florianópolis e Criciúma), para os quais contamos com a presença de Alberto Almeida, 
Suely Caldas Schubert, Edvaldo Roberto de Oliveira, André Trigueiro, Jacobson Santana e Divaldo Pereira 
Franco.
Por outro lado, tivemos um esforço contínuo no setor juvenil, com a realização de encontros e atividades inte-
gradas, assim como não deixamos de atender às tarefas definidas pelo Regimento Interno da FEC, quais 
sejam o Encontro Estadual de Educadores Espíritas (em Florianópolis e em Chapecó), o Encontro Estadual de 
Assistência Social Espírita (em Tubarão) e o Encontro Estadual dos Trabalhadores da Área da Mediunidade (em 
Concórdia).
No afã de descentralizar todas as atividades, proporcionando facilitar a participação, realizamos também as 
reuniões do Conselho Federativo Estadual em Mafra e em Lages, sempre contando com presença praticamen-
te unânime dos Conselheiros e seus assessores.
Certamente, muitas outras realizações virão pela frente, graças a um trabalho que não é apenas da Diretoria, 
mas pertence a todos os espíritas catarinenses.
Parabenizamos a todos, pelos 71 anos da nossa Federação Espírita Catarinense. 
Olenyr Teixeira - Presidente da Federação Espírita Catarinense.                
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Comissão Regional das Federativas do Sul 
A cada ano as federativas da região sul, conforme divisão da FEB, se reúnem para a realização da comissão 
regional sul – CRSul – na qual as diferentes áreas de coordenação nacional do movimento espirita brasileiro 
analisam as diretrizes que regem o movimento, as demandas das regiões e define novos planos de ação. 
Também na ocasião são eleitos os coordenadores e subcoordenadores das áreas, no caso: mediunidade, aten-
dimento espiritual, assistência e promoção social, estudos, comunicação social, infância e juventude.
Neste ano a CRSul ocorreu entre os dias 15 e 17 de abril no recanto Lins de Vasconcelos, próximo a capital para-
naense, na cidade de Balsa Nova. Se encontravam presentes os representantes das federativas dos estados de 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, realizando, após um intervalo de dois 
anos, a Comissão Regional Sul, atividade do Conselho Federativo Nacional (CFN) da Federação Espírita Brasilei-
ra (FEB).
Ao longo da noite de sexta feira, todo o dia de sábado e manhã de domingo os representantes federativos 
trataram de assuntos relevantes e se confraternizaram em grande harmonia espiritual. Na noite de sábado a 
federativa anfitriã brindou os presentes com uma visita a sede histórica da FEP, acompanhada de espetáculo 
musical que emocionou a todos pela qualidade e sensibilidade melódica e, após, com um jantar muito saboro-
so. A festividade se devia à comemoração dos 30 anos da primeira CRSul, também realizada no Paraná.
De Santa Catarina os companheiros Helder Sarmento e Daniel foram eleitos coordenadores das seguintes 
áreas: assistência e promoção social e infância e juventude, respectivamente.  
Ao final do evento, o Sr. Jorge Godinho, Presidente da FEB emanou palavras de grande encorajamento moral a 
todos os presentes, especialmente tendo em vista ser um domingo muito especial para os destinos da paz em 
território brasileiro. O Presidente em sintonia com o plano maior da vida concitou a todos os espíritas a serem 
servidores do bem, cultivadores da harmonia e trabalhadores incansáveis da doutrina esclarecedora e por isso 
consoladora.
Sob forte emoção e alegria fraternal todos retornaram aos seus estados com a certeza que o trabalho a realizar 
é grande, mas produtivo no alvorecer desta nova era. 
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LANÇAMENTO
Nas reuniões das Macrorregionais de 2016, iremos re�etir 
sobre as narrativas do Irmão Jacob a respeito da realidade
 do mundo espiritual.
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Autor de família espírita catarinense, desenvolve seu 
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Inter-regional sudeste
O Encontro Inter-regional Sudeste de 2016 foi realizado nas cidades de Criciúma e Florianópolis, tendo como tema 
central “Os Trabalhadores da Última Hora”.
No dia 1º de abril, Divaldo Franco proferiu conferência no auditório do Centro de Eventos SISO’S HALL em Criciúma. 
O médium baiano falou sobre Jesus e a sua Mensagem contagiante. 
Cerca de três mil pessoas participaram do evento, que contou com a apresentação do Coral Infantil Vozes do 
Amanhã, da Instituição Espírita Casa da Fraternidade, e do Grupo Vocal Espírita Maestro Valdenir Zanette, ambos 
sob a regência do Maestro Reinaldo.
O Encontro do dia 2 de abril foi no Centro Sul, em Florianópolis. Além de Divaldo Franco, participaram do evento 
André Trigueiro e Jacobson Santana. Trigueiro e Jacobson abordaram, em painéis expositivos, os temas: 
O Evangelho e a Sustentabilidade; Vivência Mediúnica; e Prevenção ao Suicídio. Divaldo Franco desenvolveu o 
tema Perturbações Espirituais.
André Trigueiro na sua exposição sobre o Evangelho da sustentabilidade usou como base seu livro Ecologia e Espi-
ritismo falando das relações entre paz e preservação ambiental, mundo de regeneração e atitudes sustentáveis no 
agora, entendimento e sustentabilidade no dia a dia e a consciência plena da imortalidade. 
Ressaltou que não é por acaso que o Espiritismo fincou raízes e se expande mais e mais no Brasil e a partir dele 
um país com nome de árvore que está assentado sobre dois aquíferos e possui 25% da biodiversidade do mundo. 
Seguindo o Evangelho e fazendo cada um de nós a nossa parte caminhamos para um mundo com água potável, 
terra fértil e ar puro para todos.
Jacobson Santana fez uma abordagem sobre a postura do médium espírita, considerando a importância do estudo, 
mas sobretudo como se deve portar o médium no que diz respeito a seus atos e pensamentos. 
Também abordou sobre um assunto que ultimamente vem chamando a atenção da sociedade: o número crescente 
de suicídios. Por isso falou sobre a necessidade de se promover a prevenção ao suicídio.
Divaldo Franco, inicialmente, prestou homenagem ao apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, nascido em 2 de 
abril de 1910. Na sequência fez uma exposição sobre o tema - perturbações espirituais. 
Finalizando, Divaldo Franco emprestou a sua psicofonia para Oswaldo Melo, Ex-Presidente da FEC que assim se 
expressou: 
Oh vós! Oh vós que tendes recebido a honra inolvidável de uma doutrina libertadora, pensai. Antes de tomardes 
atitudes definitivas, pensai. Diante dos desafios que desabam sobre a criatura humana, pensai. A vida não cessa, 
a criatura humana tem o sabor de eternidade, pensai. Renunciai às vezes ao suave prazer, pela glória e a honra de 
a alguém servir. Tende em mente que Ele desceu das excelsas planuras para vir a Terra cantar o Reino dos Céus e 
deixar um rastro de luz que se transforma na escada simbólica de Jacó, para proporcionar-nos a verdadeira felici-
dade. Não vos desgasteis na inutilidade, nem vos permitais a fraqueza moral da fuga através dos mecanismos 
psicológicos da irresponsabilidade. É melhor ceder, para poder receber mais tarde, do que persistir em um triunfo 
de natureza egotista e perderdes a oportunidade de te salvar. Viestes para a Terra neste momento especial da 
criatura humana depois de firmardes uma documentação de que, necessário se vos fosse, dar-vos-iam a alma, o 
ser, em nome daquele que a si mesmo se deu para que todos tivéssemos vida, e vida em abundância. Um abraço 
afetuoso do vosso irmão e amigo, dedicado servidor da causa, o velho amigo Melo. 
Obrigado.

Divaldo Franco           Jacobson Sant’Anna           André Trigueiro
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FEC 71 anos

Macror-regionais 2016

Em março de 1945 realizou-se em Curitiba (PR) um Congresso Espírita, com o objetivo de promover a Unificação do 
Espiritismo nos estados sulinos.
Em função de o nosso estado não possuir uma Federação Estadual, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 
(CEAHA), através do seu presidente, Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, participou, representando o nosso estado.
Após este evento, Osvaldo Melo iniciou campanha, juntamente com os demais presidentes de Centros Espíritas do 
nosso estado para fundar a nossa federação.
Em 24 de abril de 1945, foi fundada a Federação Espírita Catarinense (FEC), cujo evento aconteceu nas dependên-
cias do CEAHA, onde funcionou por vários anos, sendo seu primeiro presidente, Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.
Após 71 anos, a FEC consolidou o seu papel junto aos centros de Santa Catarina, desenvolvendo trabalhos sociais, 
cursos de formação e estudo da prática mediúnica, além de uma editora.
Em mensagem dirigida aos espíritas catarinenses, o atual presidente da FEC, Sr. Olenyr Teixeira, assim se expressou: 
“Foram muitos os que passaram pela FEC nos últimos 71 anos. 
Foram trabalhadores de Escol, colaboradores de todos os gêneros que chegaram.
Realmente colocaram o seu coração nessa federação. 
Ficamos eufóricos com o fato de que todos esses trabalhadores, naturalmente dentro de uma programação estabe-
lecida por eles mesmos antes de reencarnar, estiveram conosco num afã constante dentro da federação. 
A FEC é hoje, graças a esses companheiros, cada qual dando a sua quota de contribuição, cada qual oferecendo o 
máximo de seu coração para que a federação crescesse. 
E ela cresceu. São mais de sete décadas de trabalho e estamos oferecendo uma nova federação para todos os espíri-
tas de Santa Catarina. 
Uma federação que possa ser trabalhada, conjugada, unificada com todos os demais trabalhos que se realizam no 
estado. O espírita, seja ele da capital, lá do Oeste, do Sul ou do Norte, o espírita deve contar com a federação em 
todos os momentos. Esses venerandos trabalhadores que estiveram aqui desde Osvaldo Melo”.
Colaboração Edmar B

As Comissões Regionais e as Macror-regionais, neste ano, proporcionarão mais integração 
entre trabalhadores, casas espíritas e Uniões Regionais. Para este ano foram adotados todos 
os cuidados necessários para alcançar uma organização antecipada.
Objetivo Geral: Sensibilizar os presentes diante do compromisso de adquirir pela abnegação e 
amor profundo à causa do Cristo sua luz própria na senda evolutiva.

Confira - Macros 2016
Leste – 09 de julho - São José - 1ª e 14ª URE               
Sul – 30 de julho - Araranguá - 3ª, 9ª e 15ª URE          
Nordeste – 10 de setembro – Joinville - 4ª, 6ª e 13ª URE     
Norte – 20 de agosto – Mafra - 10ª, 8ª e 7ª URE           
Centro – 27 de agosto - Rio do Sul - 2ª e 5ª URE       
Oeste– 08 de outubro – Chapecó - 11ª, 12ª e 16ª URE  

Agende-se: de 9 de julho a 8 de outubro

O FEDERATIVO
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Censo da Área de Estudos do Espiritismo CFN-FEB

Formação de Monitores de Estudo

A Federação Espírita Brasileira através da Área de Estudos do Espiritismo está fazendo um Censo Nacional dos 
grupos de estudos e das Casas Espíritas de todo o país.
Esta ação tem como objetivo a identificação de informações quantitativas (grupos, monitores e participantes) mas 
também subsídios necessários para o planejamento desta recente área do Conselho Federativo Nacional.
Através de uma parceria com a Federação Espírita Catarinense - FEC, foi elaborado um formulário eletrônico onde 
as questões que estão sendo levantadas poderão ser respondidas diretamente na Internet.
O formulário poderá ser acessado através do endereço:
http://www.webfec.org.br/esde/Censo/Censo2016DadosCadastrais
Apesar do seu preenchimento ser intuitivo, podem acessar a ajuda on-line, no próprio formulário ou encaminhar 
dúvidas para e-mail  webfec@fec.org.br.
Solicitamos que encaminhem este link aos diretores e encarregados dos estudos em seu Centro Espírita, para que 
o preenchimento possa garantir a integridade das informações levantadas e contribuir para o desenvolvimento 
desta importante área do Movimento Espírita.
Para os Centros Espíritas associados à Federação Espírita Catarinense, a resposta do Censo poderá ser efetuada 
diretamente no aplicativo WEBFEC-CE, disponível no portal da FEC, no menu Centros Espíritas/ Atualização de 
Dados Cadastrais /Centro Espírita. Com esse acesso você poderá utilizar os seus dados cadastrais e simplificar o 
preenchimento do formulário.
O acesso a esta ferramenta se dará mediante utilização de senha privativa, que foi anteriormente encaminhada a 
todos as Casas Federadas. Caso o seu Centro Espírita não a tenha, entre em contato com a sua União Regional 
Espírita - URE, ou com a secretaria da FEC através do e-mail fec@fec.org.br e telefone (48) 3348-0808.

Com o propósito de atender as demandas para a preparação e aperfeiçoamento de monitores de grupos de 
estudos, a FEC lançou no ano de 2009 o Curso de Formação e Capacitação de Monitores Espíritas "Novo Milê-
nio", que utiliza a metodologia do Ensino à Distância (Ead) no formato Semipresencial.
Foi elaborado conteúdo teórico, gravadas vídeo-aulas e com outros recursos pedagógicos construiu-se material 
que permite que os Centros Espíritas apliquem este curso em suas dependências.
Nesta proposta, parte do estudo é efetuado pelo participante em sua residência e outra parte é feito em grupo 
de forma presencial, com o auxílio de companheiros previamente preparados para sua condução: os tutores.
Com isso os Centros Espíritas e as UREs podem organizar turmas de acordo com a demanda de cada região, e 
principalmente, sem a necessidade de grandes deslocamentos de pessoas. 
Já foram registradas mais de 20 turmas em todas as 
regiões do Estado, preparando e capacitando centenas
 de companheiros para o trabalho da monitoria espírita.
Você gostaria de conhecer melhor este projeto? 
Entre em contato através do e-mail:
vped-formacao.monitores@fec.org.br 
e solicite mais informações.
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Você conhece as atividades da área do Atendimento Espiritual?
É o conjunto de atividades que visa atender, adequadamente, as pessoas que procuram o Centro Espírita buscando obter 
mais esclarecimentos, orientação, ajuda, assistência espiritual e moral. Abrange as áreas de Recepção, Atendimento Fraterno 
pelo Diálogo, Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita, Implantação do Evangelho no Lar, Irradiação e Atendi-
mento pelo Passe.
Tem como finalidade acolher as pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do 
evangelho à luz da Doutrina Espírita, oferecendo aos que frequentam o Centro Espírita, em especial aos que o procuram pela 
primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer as suas dificuldades.
Oferece os seguintes benefícios:
• Abre as portas da Casa Espírita àqueles que a procuram.
• Oferece orientação adequada.
• Cria um clima de afetividade e segurança.
• Consola aos que se encontram em dificuldades pelas perdas, separações, conflitos, doenças, depressões, etc.
• Orienta doutrinariamente sobre as causas das aflições e os meios para solucioná-las.
• Ampara, ergue e sustenta o espírito nas bases do evangelho, segundo a doutrina espírita.
A criação desta área tem como objetivos no desenvolvimento de suas atividades:
• Estimular e assessorar a capacitação de forma continuada, dos dirigentes e trabalhadores espíritas para o correto 
entendimento de cada área do atendimento espiritual no centro espírita.
• Selecionar e treinar colaboradores que tenham um perfil adequado para a tarefa: conhecimento evangélico-doutri-
nário, maturidade emocional, bom senso, ausência de preconceitos, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade e segurança.
• Identificar em cada reunião/atividade os colaboradores que podem assumir a tarefa.
• Fazer regularmente a capacitação dos trabalhadores
• Integrar-se com os demais centros espíritas da região para criar e participar de encontros periódicos para atualiza-
ção, colaboração e unificação.
Obtenha mais informações no portal da FEC, ou através do e-mail vped-vp@fec.org.br.
 
Documento de Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita – CFN/FEB
Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei... (S. MATEUS, cap. XI, vv. 28 ) 
A proposta contida no documento Orientação ao Centro Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira e aprovada pelo 
Conselho Federativo Nacional em novembro de 2006, contempla a forma de pensar sistematizada, onde as diversas ativida-
des desempenhadas no Centro Espírita, relacionadas ao Atendimento Espiritual, necessitam ser planejadas, executadas e 
avaliadas em sua interdependência. Observando, para tanto, a implicação das partes no conjunto para atingirem o objetivo 
da tarefa que é o atendimento adequado aos que buscam o Centro Espírita para obterem esclarecimento, orientação, 
consolo e assistência espiritual.
Objetivando, sobretudo, sensibilizar o Movimento Espírita para a necessidade de sistematizar as tarefas do Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita, prestando assessoramento no processo de treinamento de equipes e na coleta e produção de 
material de estudo relacionado ao setor, foi elaborado pela Coordenação Nacional da área, juntamente com as Federativas 
Estaduais, o “Documento de Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita”.
A necessidade de uma diretriz única, que permita o desempenho das atividades em harmonia, facultando a observação, o 
aprimoramento e a adequação das tarefas às diretrizes da Doutrina Espírita, a capacitação dos trabalhadores e a vivência 
dos postulados cristãos no atendimento às necessidades do ser integral, na sua dimensão pessoal, familiar e social.
São ainda objetivos específicos deste documento:
• Estimular e assessorar a capacitação, de forma continuada, dos dirigentes e trabalhadores espíritas para o correto 
entendimento das áreas abrangidas pelo Atendimento Espiritual;
• Propiciar a visualização da necessidade de adequação das estruturas físicas e de recursos humanos no Centro 
Espírita para atender ao processo do atendimento espiritual;
• Otimizar as diversas atividades transformando-as em uma sequência coordenada, que facilitará a implantação do 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita;
• Contribuir na melhoria das atividades do Atendimento Espiritual já realizadas em nossos centros espíritas.
Para ter acesso a este documento, acesse o Portal da FEC 6
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Conferência e atualização dos cadastros das casas �liadas
Desde junho de 2015 a secretaria da FEC tem se empenhado ao máximo para realizar a atualização das pastas 
cadastrais de cada casa filiada. Inicialmente foram conferidos todos os documentos arquivados, considerando os 
critérios da Normativa 04/2012, que prevê vários documentos para a filiação de uma nova casa espírita. Após 
realizamos comunicação por carta, onde constavam listado todos os documentos existentes e os faltantes, 
conforme o caso particular da Casa. 
Na viagem realizada pela equipe da VPA em janeiro deste ano, reforçamos a necessidade das casas filiadas terem 
sua documentação atualizada junto à FEC e foram distribuídas as senhas de acesso ao Gerenciador Eletrônico de 
Documentos – GED – para que cada casa atualizasse seu cadastro com o upload dos documentos faltantes. 
A observação de suas pastas, na ocasião, emocionou muitos presidentes que puderam observar documentos 
históricos existentes em nossos arquivos. 
Desde então foram recebidos vários estatutos, regimentos internos, atas de assembleia e demais papeis faltantes 
por inúmeras casas, zelosas de sua documentação.
Para incentivar e apoiar a organização deste acervo, no CFE de 20 de fevereiro, na cidade de Mafra foi aprovado 
a criação do Selo Allan Kardec a ser distribuído às instituições que tenham sua documentação toda em dia e no 
GED.
Com alegria constatamos que na oportunidade das macrorregionais de 2016 poderemos distribuir muitos destes 
selos e os primeiros centros espíritas que o receberão são:
 
C.E. Caminho da Luz – 1 ª URE                                                                                      C.E. União Fraterna – 1ª URE
C.E. Frederico José Rolla – 1ª URE                                                            C.E. Amor Humildade do Apóstolo – 1ª URE 
C.E. Osvaldo Melo – 3ª URE                                                                                       C.E. Fé Amor e Caridade – 3ª 
URE C.E. Seguidores de Jesus – 3ª URE                                                                   C.E.Missionários da Luz – 5ªURE
C.E. André Luiz – 6ª URE                                                                 Centro de Estudos Espíritas André Luiz – 6ª URE
Núcleo Espírita Eurípedes Barsanulfo – 6ª URE                                             Sociedade Espírita Lar União – 8ª URE
C.E. Horizonte de Luz – 9ª URE                                                                                            C.E. Nosso Lar – 10ª URE
Sociedade Espírita Lar de Jesus – 10ª URE                                                                     C.E. Gotas de Luz – 12ª URE
Sociedade Espírita André Luiz – 13ª URE                                                                  C.E. Luz do Caminho – 13ª URE
C.E. Mensageiros da Luz – 14ª URE                                                         C.E. Amor e Luz – 14ª URE 
C.E. Recanto de Luz – 14ª URE                                     Associação Espírita Novo Mundo – 14ª URE
Núcleo Francisco Cândido Xavier –                              14ª URE    C.E. Francisco de Assis – 14ª URE
C.E.. Luz e Fraternidade – 14ª URE                                         C.E. Aprendizes de Kardec – 16ª URE 
 

Provavelmente, até o momento da                                            distribuição destes selos 2016 outras 
casas estarão nessa lista, mas                                                       desde já agradecemos aos 
secretários e presidentes que se                                                     esforçam para recolher a documen-
tação necessária e aos prestativos                                             e empenhados Leandro Ribeiro – 
diretor do setor secretaria e arquivo                                     – e Aline Barreiros, secretária da FEC.
Louvamos os esforços que ainda                                               serão empreendidos para bem 
realizar este trabalho que é de                                                  interesse histórico, institucional e 
administrativo, promovendo ainda                                           mais a união e unificação de nosso 
movimento espírita catarinense.

Organização e Documentação
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14º Concerto Espírita da Primavera

EMONESC - 2016
No dia 25/06/2016 será realizado o Encontro de Monitores do Estudo Sistematizado de SC – EMONESC. 
Terá como local a Sociedade Espírita Tereza de Jesus, na Avenida Irineu Bornhausen, 119, Campinas, São José (SC), 
na 14ª URE, das 08:00 às 18:30 horas.
As facilitadoras serão Elzita Quinta e Elzi Nascimento, Coordenadoras Nacionais do Estudo de Obras Básicas da Área 
de Estudos do Espiritismo do CFN-FEB.
Dando continuidade no tema do ano passado, trabalharemos na temática “Kardec – O método”, a metodologia 
usada pelo Codificador, aplicada ao estudo de Obras Básicas.
Nesta perspectiva o encontro será conduzido com rodadas expositivas dialogadas, oficinas, mesas redondas e dinâ-
micas reflexivas que pautarão o desenvolvimento vivencial que prevê a participação individual e coletiva na constru-
ção do conhecimento de forma motivadora e relevante. 
O compartilhamento de experiências permitirá a prática centrada em teoria específica: o método usado pelo Codifi-
cador. 
Metodologia elaborada através de ação psicopedagógica que promove o despertar do Ser para as realidades das 
verdades enunciadas ao longo de sua obra monumental.
Inscrições no Portal da FEC.

No dia 24 de setembro de 2016 será realizado em Florianópolis o 14º Concerto Espírita da Prima-
vera. Trata-se de um evento musical bienal realizado pelo Núcleo Espírita de Artes – NEA há 19 
anos, que conta com participação de vários artistas e grupos de várias cidades de Santa Catarina 
e de outros estados, realizada no período noturno, em espaço aberto ao público em geral.
O evento tem por objetivo proporcionar espaço aos músicos espíritas apresentarem seus traba-
lhos, favorecendo o desenvolvimento da atividade artística vinculada aos princípios ético-cristãos 
do Espiritismo.
Registre em sua agenda. 
Estaremos divulgando maiores detalhes do evento no Portal e no Facebook da FEC. 8


