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programas e planos de ação que contribuam 
efetivamente para que as Instituições Espíritas possam 
cumprir com o seu papel junto à sociedade. Dessa 
forma, apresentamos recentemente a proposta do 
planejamento integrado trienal, que busca integrar 
esforços e ampliar protagonismo das UREs, tendo como 
base três princípios: projeto integrador, representativo 
e que possibilite uma visão de médio e longo prazo. 
Entenda melhor o planejamento lendo o texto na 
página 12.
 
Sabemos que uma das principais dificuldades 
enfrentadas refere-se à sustentabilidade financeira 
das instituições espíritas e da estrutura federativa. 
Lançamos este ano uma campanha que procura 
auxiliar na manutenção das atividades institucionais 
e federativas, por meio de arrecadação oriunda de 
convênio com a CELESC. Intitulada “Amigos da FEC” 
a campanha já é um sucesso, com a venda de camisetas 
em todos os eventos realizados pela FEC no segundo 
semestre. É preciso esforço coletivo para alcançarmos 
as metas através das adesões necessárias em cada 
região, pois assim conseguiremos benefícios para todos 
os que integram o movimento espírita catarinense. 
Por essa razão, conclamamos a todos os integrantes do 
movimento espírita federado a abraçarem conosco essa 
campanha. Para mais detalhes, leia o texto na página 10.

 
É urgente que nós, espíritas, compreendamos que 
nosso trabalho demanda esforços integrados que 
transcendam os limites físicos das Instituições Espíritas. 
Como os protagonistas que somos de um Projeto 
Divino, trabalhemos juntos para transformar o Brasil 
no Coração do Mundo e Pátria do Evangelho!

Esther Fregossi
Presidente da Federação Espírita Catarinense

Nesta segunda edição d’O Federativo, desejamos 
apresentar o trabalho de fortalecimento da 

estrutura federativa e de união dos espíritas realizado 
até o momento pela gestão que escolheu como lema 
“Trabalho, Solidariedade e Tolerância”, em continuidade 
à ação das diretorias anteriores.
 
Sempre alinhados com o Plano Nacional de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro (CFN-FEB), 
priorizamos: a difusão da doutrina espírita; o 
aprimoramento continuado do trabalhador espírita 
em SC, a União dos Espíritas e o trabalho em prol da 
Unificação.
 
A realização de diversos eventos das áreas promoveu 
o aprimoramento do trabalhador espírita, assim 
como estimulou a união e a unificação, como se pode 
observar a seguir: Encontro Estadual da Assistência 
Social Espírita (EASESC), Confraternização dos Jovens 
Espíritas de SC (CONJESC), Encontro dos Educadores 
Espíritas (ENEESC), Encontro de Monitores do 
Estudo Sistematizado (EMONESC), Encontro dos 
Trabalhadores da Mediunidade (ETRAMESC), 
além das comissões regionais, já realizadas em cinco 
macrorregionais. Acreditamos que a difusão da 
doutrina em SC foi imensamente amplificada com a 
realização do roteiro do conferencista Divaldo Franco 
por três regiões de nosso Estado. Particularmente no 
roteiro de Divaldo, atingimos os corações de milhares 
de pessoas, tanto presencial quanto virtualmente, já 
que contamos com transmissões ao vivo realizadas pela 
FECTV e pela Rádio Fraternidade. Dessa forma, além 
das mais de 13 mil pessoas presentes, registramos mais 
de 50 mil acessos nos três dias de eventos.
 
Almejamos fomentar continuadamente o diálogo 
federativo a fim de definirmos de forma coletiva 

EDITORIAL

Trabalho e esforço coletivo para a 
difusão da doutrina consoladora
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“Ide e evangelizai a todas as gentes” (Mc 16:15), 
convocando todos os trabalhadores de boa vontade 
a atenderem à solicitação do Cristo, compreendendo 
que a “preparação do homem do amanhã [é que] 
facultará ao Brasil tornar-se realmente ‘O coração 
do mundo e a Pátria do Evangelho’” (Joanna de 
Ângelis, 1982).

Por Marco César, 
Departamento de Infância (FEC) 

Neste mês de outubro o movimento espírita 
brasileiro comemora o aniversário de 40 anos 

da Campanha Permanente de Evangelização Espírita 
Infantojuvenil.

Lançada em 1977 pela FEB, com o objetivo promover 
ampla conscientização acerca da sublime tarefa da 
Evangelização, teve sua trajetória marcada por um 
sério trabalho de estruturação da ação evangelizadora 
em nível nacional, com foco na qualificação. Na 
revista Reformador, de set/2017, encontra-se uma 
linha do tempo com os principais fatos que fizeram 
parte desse percurso.

Em nosso Estado, a FEC tem apoiado a realização 
da campanha em suas Uniões Regionais 
Espíritas (URE´s). Esse incentivo tem acontecido 
especialmente durante as reuniões das comissões 
regionais, nas atividades da Vice-Presidência 
de Família, Infância e Juventude (VP-FIJ), que 
acontecem nas seis macrorregiões do Estado. 

Muitas Uniões Regionais Espíritas atenderam ao 
convite e estão realizando diversas atividades, 
como palestras, seminários, encontros e cursos, 
divulgando a tarefa e qualificando o trabalhador 
espírita, especialmente da área da família, infância 
e juventude.

Após esses 40 anos de realização da campanha, 
percebe-se que seu convite inicial “Evangelize: 
coopere com Jesus” é cada vez mais atual, e a 
Federação Espírita Brasileira, no lançamento 
das peças comemorativas (www.dij.febnet.org.
br), amplia esse chamado, definindo como tema 
central dos 40 anos a sublime assertiva do Mestre: 

FEB celebra 40 anos de Campanha 
Permanente de Evangelização

AÇÃO EVANGELIZADORA
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das Ures reuniram-se com a presidência da FEC, o vice-
presidente de União e Unificação e o de Administração 
e Finanças. Nesta edição a pauta privilegiou o diálogo 
federativo possibilitando debater temas como Liderança 
no Movimento Espírita, Planejamento Integrado Trienal, 
o programa de Capacitação Integrada do Trabalhador 
(Citaf), Diretrizes Nacionais do CFN-FEB, entre outros. 

Já os demais participantes foram encaminhados para 
as oficinas específicas, conforme sua área de atuação 
(Mediunidade, Atendimento Espiritual, Estudos, 
Assistência e Promoção Social e Família, Infância e 
Juventude). As oficinas propiciaram a internalização do 
conhecimento, por meio da explanação, dinâmicas de 
grupo, diálogo e troca de experiências. No final, houve 
uma atividade de integração para o grande grupo. 

Neste ano, os cinco eventos reuniram mais de 800 
participantes. Na região Leste, em Florianópolis, 
foram 127 pessoas. Já na região Sul, em Laguna, foram 
193 participantes. Em Porto União, região Norte, a 
participação foi de 157 espíritas. Em Lages, região Centro, 
tivemos a presença de 165 pessoas. Já a região Nordeste, 
contou com o maior número de participantes, 211. Agora, 
a expectativa é que, com a presença dos espíritas da região 
Oeste, em novembro, possamos fechar o ano com mais de 
mil trabalhadores participantes nas comissões.

Norteada pelas diretrizes de união e unificação 
presentes no livro “Brasil, coração do mundo, pátria 

do Evangelho”, de Humberto de Campos, a FEC realizou, 
no período de julho a setembro, cinco comissões regionais 
da FEC em Santa Catarina. A sexta e última reunião 
está agendada para 25 de novembro e vai congregar 
trabalhadores da 11ª, 12ª e 16ª UREs em Chapecó.

Visando o trabalho prévio do tema, cada Ure 
desenvolveu uma atividade artística integrando o tema 
“Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho” com 
a arte espírita, demonstrando a beleza da arte em suas 
múltiplas expressões. Estas apresentações sensibilizaram 
os participantes despertando a consciência quanto ao 
trabalho a ser feito na seara do mestre.

Na continuidade, foi realizada uma exposição sobre a 
obra “Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho”, 
pelo vice-presidente de União e Unificação da FEC, 
senhor Olenyr Teixeira. Em sua fala, ele comentou a bela 
missão do Brasil, como país escolhido para ser a pátria do 
evangelho, o planejamento realizado no mundo espiritual, 
a designação de grandes espíritos para a condução desse 
processo e o convite a todos para contribuírem para a 
concretização deste objetivo.

Após a exposição, os dirigentes das Casas Espíritas e 

Comissões Regionais 2017
UNIÃO E UNIF ICAÇÃO

http://fec.org.br
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Seguindo os passos do insigne codificador Allan 
Kardec, parte do simples para o complexo, 

para proporcionar ao trabalhador da seara espírita 
o conhecimento e a segurança na condução das 
atividades nas Casas Espíritas, preservando os 
princípios da Doutrina dos Espíritos.

Em 2017 foram realizadas, até o início de outubro, 
reuniões nas seis macrorregiões, contando com 
a participação de 202 trabalhadores espíritas. Os 
principais objetivos dessas reuniões foram reunir 
e ampliar as equipes de caravaneiros com foco na 
nova proposta metodológica. Outro importante 
objetivo atingido foi, através da roda de conversa, o 
entendimento do que é o CITAF e onde pretendemos 
chegar com a execução de suas etapas.

Vale ressaltar que a nova metodologia trabalha com 

o princípio da construção coletiva, apropriada para a 
condução de trabalhos com adultos. “Os conteúdos 
trabalhados são os mesmos, mas essa visão possibilita 
que todos os participantes, por meio de dinâmicas, 
possam expressar seus sentimentos e ideias de 
colaboração para o trabalho, unindo esforços em prol 
dos objetivos do Espiritismo nas Terras do Cruzeiro”, 
explica o coordenador estadual do Citaf, Sérgio Bento.

A atividade estadual do CITAF é a IMERSÃO 
e foi realizada em 15 de julho, no município de 
Itajaí. Foi um importante encontro para consolidar 
a necessidade de reflexão sobre a capacitação 
continuada, no entendimento de que o progresso 
amplia a nossa capacidade de compreender. Ainda 
na IMERSÃO tivemos a aprovação da inclusão de 
duas novas áreas de estudo para a etapa 4 do CITAF: 
A Gestão e o Evangelho Redivivo.

CITAF realiza encontros nas 
seis macrorregionais de SC

UNIÃO E UNIF ICAÇÃO

A Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa (Citaf) 
é um programa de formação e capacitação continuada da FEC

 Dinâmicas permitem que os participantes expressem seus sentimentos e ideias de colaboração
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Com a participação de 74 caravaneiros e lideranças 
de todo o Estado, a atividade dinâmica “Escravos 
de Jó”, possibilitou uma apurada reflexão sobre os 
desafios do trabalho em equipe na Seara Espírita.

Desafios para 2018

Para 2018 os desafios são grandes, pois precisaremos 
atuar em duas frentes em todo o Estado: uma para 
executar as etapas 1, 2 e 3 onde elas ainda não foram 
realizadas e, outra para realizar novamente nas Casas 
Espíritas que já executaram essas mesmas etapas, 
para novos seareiros.

Observamos que o CITAF é um programa que, 
muito mais que buscar apenas a capacitação, busca 
a união dos trabalhadores, por utilizar metodologias 
participativas e construtivas, que oportunizam a ação 
e a reflexão do seareiro na construção dos conceitos, 
planos, metas e diretrizes, por muitas mãos. Buscar 
sempre estreitar e fortalecer os laços de união e 
fraternidade, bem como o comprometimento e a 
dedicação do trabalhador, culminando na felicidade 
pelo trabalho bem compreendido, bem sentido e bem 
executado.

Fica o convite a todos os trabalhadores para 
conhecerem o CITAF, participar de suas atividades 
e fazer parte desse trabalho de União e Unificação do 
Movimento Espírita Catarinense. Entre em contato 
com a coordenação estadual, pelo email citaf@fec.
org.br.

https://goo.gl/zp4qkc
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Cinco cursos simultâneos, em diferentes 
cidades do Estado, preparam facilitadores 

espíritas que já atuam, ou que pretendem atuar 
na coordenação de grupos de estudo. O Curso de 
Formação e Capacitação de Monitores Espíritas 
Novo Milênio é oferecido, desta vez, no modelo 
de Ensino à Distância (EaD) semipresencial. 
Há turmas em Blumenau, Indaial, Rio do Sul e 
Itajaí.

Nesta entrevista, o vice-presidente de Educação 
e Difusão da FEC, Luiz Antonio Brescovites 
(foto), fala sobre o modelo de capacitação e 
sobre a importância de qualificar quem exerce 
essa função nas Casas Espíritas.

O Federativo: Em que esta versão do EaD difere 
dos modelos anteriores?
Luiz: A Metodologia Ead utiliza os princípios 
do ensino à distância, no qual o participante se 
instrui pelo material que lhe é fornecido, através 
do autoestudo, com acompanhamento de tutores, 
utilizando mídias de fácil acesso, que no nosso caso 
é a internet. Neste curso em especial, utilizamos o 

formato semipresencial. Os participantes estudam em 
casa, de acordo com sua disponibilidade de tempo e 
agenda e reúnem-se presencialmente para realização 
de uma atividade de fixação de conhecimento, que 
chamamos de culminância. São vários encontros, com 
dinâmicas de grupo, que permitem a socialização do 
conhecimento e o trabalho em equipe. Dessa forma 
promovemos um aprendizado ativo e participativo.

A ideia de disponibilizar simultaneamente em 
diversas regiões do Estado foi estratégica?
Sendo realizado à distância, qualquer instituição 
pode promover o curso, basta que haja o 
interesse e a disponibilidade de pessoal que fará 
o acompanhamento das aulas presenciais, que é 
a equipe que chamamos de tutores. Já realizamos 
esse curso em todas regiões de Santa Catarina, 
foram mais de 20 turmas finalizadas. Com essa 
metodologia podemos atender as demandas de 
todo o estado, inúmeras turmas simultaneamente. 
Quando uma URE ou Centro Espírita deseja 
montar uma nova turma, a equipe da FEC prepara 
os tutores e fornece todo o apoio para que a própria 
instituição aplique o curso.
 
Temos falta de facilitadores espíritas em SC? De 
que maneira o curso pode ajudar?
A proposta do Ead foi implementada no ano de 2009, 
justamente para atender as demandas de formação e 
capacitação de Monitores Espíritas. Existia naquela 
época e acredito que hoje existe muito mais carência 
de pessoas preparadas para serem facilitadores de 
grupos de estudos. O curso ajuda no sentido de 
trazer um conjunto de informações que permite ao 
participante ter uma visão geral e ampla do trabalho 
da monitoria espírita. Possui conteúdo teórico, com 

FEC promove capacitação de 
monitores espíritas
Com o uso de metodologia Ead, diferentes cidades preparam facilitadores 
que já atuam, ou que pretendem atuar na coordenação de grupos de estudo
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bastante informação técnica, utilizando vídeo-aulas, 
inclusive com introdução ao conhecimento didático.
 
O número de interessados tem aumentado? A que 
isso se deve?
Sim. Tem existido um interesse cada vez maior. 
Acredito que isso se deve justamente pela metodologia 
em que o curso é aplicado. A partir do momento que 
são formados os tutores em uma Casa Espírita ou 
até mesmo em uma região, várias turmas podem 
ser formadas, sempre que houver esta demanda, 
sem a necessidade de grandes deslocamentos e sem 
custos adicionais. A instituição fica com uma certa 
autonomia na formação de monitores.
 
Por que a qualificação é importante?
Antigamente dizíamos que as pessoas vinham em 
busca do Espiritismo pela dor ou pelo amor. Hoje, 
cada vez mais, temos pessoas que adentram as 
instituições espíritas em busca de conhecimento, no 
desejo de atender aos seus anseios pessoais. Na ânsia 
do conhecimento. Como em qualquer atividade, 
precisamos estar preparados para a tarefa que 
assumimos. Nesse sentido, o Curso de Formação e 
Capacitação de Monitores tem como principal objetivo 
o despertar da consciência para o papel da monitoria 
como educadores de alma, que muito além de levar o 

conteúdo doutrinário, leva os indivíduos à reflexão e, 
por conseguinte à sua transformação moral. Podemos 
dizer que nosso papel enquanto monitores de estudos 
espíritas, é sermos trabalhadores da Seara do Cristo.

* UREs ou centros espíritas interessados em realizar 
o curso podem entrar em contato com a vice-
presidência pelo e-mail: vp.educacao@fec.org.br

 Os encontros presenciais, chamados de culminância, permitem a socialização
 do conhecimento e o trabalho em equipe por meio de dinâmicas
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Presidente da FEC participa de 
Congresso Espírita na Colômbia

A Federação Espírita Catarinense (FEC) esteve 
representada no 4º Congresso Espírita Sul-

americano, realizado entre os dias 14 e 16 de 
outubro, em Bogotá, na Colômbia. A presidente 
da FEC, Esther Fregossi, participou do evento, 
realizado pelo Conselho Espírita Internacional 
(CEI), CEI Sul-americano, Federação 
Espírita Colombiana e Federação Espírita da 
Cundinamarca. A temática central do evento foi 
a comemoração dos 160 anos de publicação de “O 
livro dos Espíritos”.

Para um público de aproximadamente 800 pessoas 
de 22 países, o orador Divaldo Franco abriu 

oficialmente as atividades. Foram realizadas 50 
palestras em língua espanhola ao longo dos três 
dias do evento. 

Integrando a equipe de conferencistas da 
Federação Espírita Brasileira (FEB), Esther 
realizou uma palestra no dia 15, com o tema “El 
proceso reencarnatorio: puerta hacia la redencion”.

Além do país sede e do Brasil, havia conferencistas 
de nações como Chile, Equador, Guatemala, 
França, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, 
Uruguay, México, Peru, Paraguai, Panamá e 
Venezuela.

INTERNACIONAL

 Presidente da FEC acompanhada por 
 membros da Federação Espírita Uruguaia

 Divaldo realiza discurso de abertura, em Bogotá 

mailto:vendas%40fec.org.br?subject=DVD%20Divaldo%20Franco%20em%20Santa%20Catarina


11

Em 1949 (Pacto Áureo), foi criado o Conselho 
Federativo Nacional (CFN) como órgão de 

Unificação e da Organização Federativa da Federação 
Espírita Brasileira, atuando como representante do 
Movimento Espírita Brasileiro. É a instância máxima 
do Movimento Federativo Nacional.

Participação da 
FEC no CFN

O CFN se reúne ordinariamente, uma vez por ano, contando 
com a participação dos presidentes e representantes das 
Entidades Federativas de todo o Brasil, sendo presidido 
pelo Presidente da FEB. Neste ano, a reunião realizar-se-á 
em Brasília, de 10 a 12 de novembro, e terá a participação 
da equipe da Federação Espírita Catarinense.

Estão elencados na pauta do Conselho, diversos assuntos 
que serão apresentados, discutidos e conjuntamente 
deliberados pelas Federativas, dentre eles: Programas O 
Evangelho Redivivo e Mediunidade na Infância, Congresso 
Espírita Brasileiro de 2020; Projeto de Sustentabilidade 
financeira das Instituições Espíritas; mudança nas 
diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 
para o período 2018-2022;  Apresentação do documento 
de Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita; 
Apresentação do Projeto de Levantamento de Informações 
Federativas  - Censo Espírita, que está sendo coordenado 
por equipe da FEC e Feparaná, além de outros assuntos 
relevantes ao Movimento Espírita Nacional.

O Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus 
(EMEJ), também conhecido como Miudinho, 

é uma metodologia para o estudo do Novo Testamento 
à Luz da Doutrina Espírita, que consiste em analisar, 
minuciosamente, cada versículo do Novo Testamento 
para extrair, da letra, a mensagem sublime de Jesus. 
O EMEJ faz parte do Programa EVANGELHO 
REDIVIVO, da FEB e é já é adotado pela União 
Espírita Mineira (UEM) desde 1997, objetivando 
sensibilizar os espíritas para a necessidade do estudo 
aprofundado da Boa Nova.

A FEC irá implementar o EMEJ como programa 
institucional, visando o estudo continuado e 
aprofundado do Evangelho de Jesus com vistas à 
reforma íntima dos trabalhadores. Para isso, iremos 
realizar, em parceria com a UEM, uma oficina de 
capacitação nos dias 02 e 03 dezembro de 2017. De 
acordo com a presidente da FEC, Esther Fregossi, 
a capacitação tem como objetivo a formação de 

F IQUE POR DENTRO

FEC realiza oficina sobre estudo do Evangelho

OFICINA

multiplicadores nas UREs a fim de implementar o 
estudo nas Casas que desejarem. Acompanhe em 
breve novas informações no site da FEC (As vagas 
serão limitadas por URE).
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fundamental das Associações Médico-Espíritas 
nesse esclarecimento: O organismo, o corpo 
material tem funções, fisiologia e mecanismos de 
ação. Fica mais fácil compreender como você pode 
atuar no processo obsessivo conhecendo como ele se 
manifesta. Sabendo que tem os neurotransmissores 
cerebrais, que eles têm que estar em equilíbrio, você 
facilita essa compreensão.

Marta Antunes, responsável pela segunda etapa da 
reflexão, falou sobre as desarmonias mentais que 
favorecem as obsessões, e lembrou especialmente 
das obsessões entre espíritos encarnados e das 
auto-obsessões, que não apenas prejudicam o 
indivíduo, mas também interferem na qualidade 
de seu trabalho na seara espírita. Resgatou as 
recomendações de prece e prática do bem, para 
que estejamos equilibrados e disponíveis às boas 
influências. Me parece muito importante um 
espaço de discussão como esse porque as pessoas 
não se dão conta, falta refletir. Não só o trabalhador 
da mediunidade, mas o trabalhador espírita em 
geral. Esse processo de domínio de uma pessoa 
sobre a outra ocorre o tempo todo. Nós precisamos 
tomar esse cuidado e vigiar nosso comportamento, 
alertou.

Campo Alegre, no Planalto Norte, foi o 
cenário para uma tarde de reflexões sobre 

mediunidade, transtornos mentais e obsessão, no 
Encontro dos Trabalhadores da mediunidade de 
Santa Catarina - Etramesc 2017, realizado no dia 7 
de outubro. O painel de discussões foi comandado 
por Márcia Leon, membro da Associação Médico-
Espírita do Brasil (AME), Marta Antunes, vice-
presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB) 
e Jacobson Santana, coordenador nacional da 
Área da Mediunidade.

A presidente da Federação Espírita Catarinense, 
Esther Fregossi, iniciou os trabalhos  
acompanhada pelos 328 trabalhadores e 
estudantes da mediunidade que participaram do 
encontro. Esther passou a palavra a Márcia Leon, 
que falou sobre o funcionamento do cérebro, 
suas conexões, e os transtornos mentais que são 
resultado da necessidade do Espírito.

Márcia destacou a importância para o Movimento 
Espírita de conhecer as questões fisiológicas, para 
que os fenômenos mentais possam ser melhor 
compreendidos - especialmente aqueles que são 
ligados às obsessões. E comentou sobre o papel 

Foto: André Ostrufka

Etramesc 2017 reúne trabalhadores 
da mediunidade no Planalto Norte

EDUCAÇÃO MEDIÚNICA
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A conclusão ficou a cargo de Jacobson Santana, 
que falou sobre todo o trabalho da Espiritualidade 
para que o transe mediúnico seja possível, e a 
responsabilidade que o médium tem em garantir 
que essa conexão seja aproveitada da melhor 
maneira possível.

O coordenador nacional da Área da Mediunidade 
destacou a importância da educação do 
médium e de sua reforma íntima. Ressaltou 
que o médium educado não é apenas aquele 
que sabe se portar durante o transe, mas o que 
busca a transformação interior e a mudança 
do olhar que se tem para a vida. O indivíduo 
educado é aquele que se aceita médium, que 
sabe as consequências da própria mediunidade, 
e que principalmente aceita a disciplina. O que 
segue a disciplina interior, de autocontrole, 
valorização do próximo, de entendimento da vida, 
de aceitação dos compromissos que assumiu. Faz 
parte a habitualidade, a perseverança na atitude 
mediúnica, na prática. Mas a mediunidade é o 
reflexo daquilo que se é. Então o importante é que 
o médium se transforme, se modifique. A partir 
daí ele se torna educado e um instrumento dócil na 
mão dos bons espíritos. 

Foto: André Ostrufka

 328 trabalhadores da mediunidade prestigiaram o encontro em Campo Alegre, SC

Irmãos da Família Espírita Catarinense
Trabalhadores na área da Mediunidade!
Que a Mensagem do Cristo ilumine nossas consciências!
Devotados ao bem e trilhando com lucidez as veredas 
mediúnicas, estamos entrelaçados mentalmente na 
seara do Mestre, imensa de possibilidades e carente de 
tarefeiros habilitados e comprometidos.
Cada médium é um instrumento na grande orquestra, 
tendo Jesus como maestro.
Quanto mais afinado o instrumento, melhor nota 
produz...
Vivemos a era da transição planetária, vinculados 
uns aos outros para construir novos painéis mentais e 
sentimentos de solidariedade e fraternidade.
Fortalecer o ideal de servir na caridade que liberta, no 
íntimo, na família, no Centro Espírita e na sociedade é 
fundamental para superar as memórias cristalizadas 
em passados escabrosos.
Deus é justo e a cada um dará segundo as suas obras.
Espiritualizar-se, melhorando a frequência e a sintonia 
mental deve ser a meta maior na encarnação.
Abraçamos a todos, com a energia do amor, desejosos 
que sejais bem sucedidos na tarefa mediúnica, sob a 
égide de Jesus.

Helio Abreu
Membro da equipe espiritual do ETRAMESC

* Mensagem recebida pelo médium Altaides Veiga durante a 
realização do Etramesc, em Campo Alegre/SC.
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Com ciência e aprovação 
prévia do Conselho 

Federativo Estadual (CFE), 
realizado em Joinville, em 
junho, deflagramos no dia 24 

de agosto de 2017 a campanha 
de sustentabilidade financeira intitulada “Amigos da FEC”. 
A campanha foi criada pelo setor de comunicação da 
Federação Espírita Catarinense e foi lançada ao público 
durante o roteiro de Divaldo Franco em Santa Catarina: 
Florianópolis, dia 24, Lages, dia 25 e Chapecó, dia 26.

O objetivo é dar sustentabilidade ao Movimento Federativo 
e proporcionar redução gradativa no valor da anuidade 
paga pelas entidades associadas à FEC por meio de 
arrecadação oriunda de convênio com a CELESC. 

A ampla divulgação dessa campanha por todos os 
integrantes da Família Espírita Catarinense é, portanto, 
crucial, uma vez que os objetivos traçados dependem 
exclusivamente do número de pessoas que autorizarem 
o débito em conta na fatura da CELESC.

A proposta principal é que trabalhemos juntos para 
termos o maior número possível de contribuintes, 
espíritas ou simpatizantes, pessoas físicas ou jurídicas 
e, dessa forma, conseguirmos reduzir em 20% o valor 

da anuidade paga à FEC para o próximo ano e obtermos 
recursos para dar sustentabilidade ao movimento 
federativo. No CFE foi proposto que cada casa espírita 
consiga, no mínimo, 10 colaboradores, para que o 
desconto proposto seja possível.

Como forma de facilitar o engajamento das casas espíritas e 
o acesso ao material de divulgação da campanha, enviamos 
por meio dos presidentes das 16 Uniões Regionais Espíritas 
de nosso estado um kit com material para que cada 
presidente, ou pessoa por ele designada, se encarregue de 
distribuir nas casas espíritas que compõem a URE. Cada 
centro espírita receberá um cartaz referente à campanha, 
fichas de autorização e marcadores de página.

Amigo (a), presidente, colabore na divulgação da nossa 
campanha e abrace conosco a tarefa de alcançarmos 
as adesões necessárias em cada região, pois assim 
conseguiremos benefícios para todos os que integram o 
movimento espírita catarinense. As fichas assinadas devem 
ser entregues para a URE, que as encaminhará para a FEC, 
para o devido registro junto à CELESC.  

Elaboramos um vídeo de sensibilização da campanha, que 
pode ser passado antes ou depois das reuniões públicas ou 
de estudo das casas espíritas. Para assistir ao vídeo, basta 
acessar: https://goo.gl/aVyVt5

Campanha Amigos da FEC busca alcançar 
sustentabilidade financeira para a federativa estadual

Seja um amigo da FEC
COLABORAÇÃO

40
CASAS ESPÍRITAS

DESCONTO

%Visite nossa loja virtual www.lojafec.com.br
vendas@fec.org.br  - (48) 3348.0808

Os recursos oriundos das vendas são revertidos para o 
fortalecimento do Movimento Espírita Catarinense.

Compre seus livros na Distribuidora e Livraria da Federação Espírita Catarinense

Literatura Espírita

https://goo.gl/aVyVt5
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da Saúde, mostram que o índice de suicídios no Brasil 
aumentou 60% desde a década de 1960. 

E o que chama atenção dos especialistas é o 
crescimento da taxa de suicídios entre os jovens de 15 
a 29 anos. A última publicação do Mapa da Violência, 
este ano, mostrou que entre 2002 e 2014 o aumento 
foi de quase 10% para essa faixa etária. Em tempos 
de “jogos” como o Baleia Azul, que causou grande 
preocupação este ano, se faz necessária a produção e 
a veiculação de conteúdos que atinjam diretamente a 
juventude, por meio das redes sociais, por exemplo.

Para a presidente da FEC, Esther Fregossi, a campanha 
mostra que a vida é uma preciosidade: “Por meio de 
todos os materiais divulgados, a campanha mostra que 
somos muito mais do que um corpo, e não há sofrimento 
que justifique acabar com essa dádiva que é a vida. O 
sofrimento nos faz fortes, mais preparados. Confiemos 
nisso. A vida continua e o suicídio é uma ilusão”.

A Federação Espírita Catarinense (FEC) aderiu à 
campanha “Fé na Vida”, lançada em setembro, 

mês mundial da prevenção ao suicídio, pela Federação 
Espírita Brasileira (FEB).

Uma série de posts com mensagens de otimismo foi 
divulgada durante todo o mês, além da música “A vida 
é pra valer”, escrita pelo músico Alexandre Siqueira e 
gravada em Florianópolis, no estúdio da FEC, pelos 
músicos espíritas Simone, Crema e Vinícius. Além 
disso, jovens do Setor de Juventude da FEC gravaram 
dois vídeos de conscientização sobre a importância 
da vida e prevenção ao suicídio.Todo o material foi 
divulgado na página da FEC no Facebook e está 
disponível em nosso canal do Youtube. 

O trabalho de conscientização e prevenção ao suicídio 
tem sido um compromisso do Movimento Espírita. 
Dados do Mapa da Violência, publicados todo ano 
com base em números de mortalidade do Ministério 

Proposta é levar mensagens de 
valorização da vida, principalmente

 através das redes sociais

FEC integra 
campanha 

“Fé na Vida”

VALORIZAÇÃO DA VIDA



O FEDERATIVO - OUTUBRO 2017

16

de que as Ures e as casas que as integram precisam 
de uma leitura atenta da proposta completa para a 
compreensão da nova metodologia. Esse documento 
já foi encaminhado por e-mail para conhecimento 
dos dirigentes espíritas do nosso estado. 

O planejamento da FEC tem como base quatro 
premissas:
1. Temática única
2. Fortalecimento da descentralização
3. Eventos complementares
4. Flexibilidade

A Temática Única é uma diretriz que deve guiar os 
temas e atividades. Ela permite o desenvolvimento 
de conteúdos integrados entre áreas distintas e 
facilita a unificação dos planejamentos da diretoria 
executiva da FEC e das UREs.

A metodologia do Planejamento Integrado Trienal 
prevê a descentralização e o fortalecimento da 
ação das UREs nas atividades espíritas regionais. 
Isso foi pensado para ampliar o protagonismo das 
instâncias regionais e aproveitar as boas experiências 

Com a aprovação do novo Estatuto da Federação 
Espírita Catarinense (FEC), a atual diretoria 

executiva está buscando elaborar um planejamento 
que tenha como base três princípios: seja integrador, 
representativo e contemple uma visão de médio e 
longo prazo.

Para que o planejamento seja integrador, procuramos 
ampliar a proximidade entre as Instituições Filiadas e 
a FEC. Para alcançar a representatividade, buscamos 
a participação dos órgãos da esfera executiva e 
deliberativa. Para a elaboração de um planejamento 
de médio e longo prazo, precisamos de uma visão 
mais ampla, de forma que os temas e projetos 
extrapolem a visão temporal anual. Ao fazer isso, 
trazemos mais organização às diversas atividades 
de união e unificação do Espiritismo em Santa 
Catarina. Além disso, aperfeiçoamos a agenda de 
atividades, com a possibilidade de integrar esforços 
e conteúdos.

Dessa forma, a assessoria de planejamento da FEC 
criou o planejamento integrado trienal. Como se 
trata de uma mudança significativa, temos ciência 

Proposta da Federação Espírita Catarinense busca 
unir esforços e ampliar protagonismo das UREs

Planejamento Integrado da FEC

INTEGRAÇÃO ESPÍR ITA
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COLABORE E AJUDE A CONSTRUIR UM MOVIMENTO COOPERATIVO

Contribuição autorizada via conta de enegia elétrica.
Os formulários você encontra na sua casa espírita. 

Solicite.

as atividades do movimento espírita catarinense, 
tendo abrangência TRIENAL.

Já o Plano de Trabalho é a parte operacional 
do planejamento, que elenca as ações a serem 
desenvolvidas. Na verdade, teremos 17 Planos de 
Trabalho: o Plano de Trabalho das Vice-Presidências 
da FEC, com abrangência estadual e macrorregional; 
e os 16 Planos de Trabalho das UREs, com 
abrangência regional e local. O Plano também é 
trienal, mas pode passar por ajustes anuais, durante 
as reuniões de avaliação previstas no calendário. 

Para entender melhor a nova metodologia, 
sugerimos que os dirigentes das uniões regionais e 
das instituições filiadas façam uma leitura atenta do 
documento que foi enviado por e-mail. Promovam 
discussões nas reuniões de diretoria da URE e 
no CFR e se tiverem qualquer dúvida, entrem 
em contato com o assistente de planejamento da 
diretoria pelo e-mail: planejamento.coordenacao@
fec.org.br. O departamento de comunicação 
da FEC criou um vídeo que tem como objetivo 
auxiliar no debate e no entendimento dessa nova 
metodologia. Você pode acessá-lo no canal do 
YouTube da FEC.

Essa proposta busca a UNIÃO em torno das ideias 
e a UNIFICAÇÃO em torno das nossas ações. Isso 
só será possível se o planejamento for efetivamente 
abraçado por todas as instâncias do movimento 
federativo do nosso Estado. Contamos com sua 
participação!

dessas equipes. Uma das mudanças trazidas pelo 
planejamento integrado está no formato dos eventos 
previstos do Regimento. Eles terão dois formatos: 
Encontro Principal e Encontros Macrorregionais.

Os eventos principais das áreas têm caráter estadual 
e serão realizados de três em três anos. Eles são 
planejados e executados pelas vice-presidências. A 
ideia é que eles sejam o fechamento de uma série de 
eventos menores, realizados regionalmente. Esses 
eventos de caráter Macrorregional serão realizados 
nos anos em que não tivermos Eventos Principais.

Caso alguma região já possua eventos no mesmo 
formato pode-se manter o já existente ou adaptá-lo 
para a necessidade do Calendário Trienal. Isso só é 
possível por que a última premissa do planejamento 
integrado é, justamente, a flexibilidade. O 
planejamento trienal busca respeitar as possibilidades 
de execução das regiões.

Para podermos implantar o Planejamento integrado 
da FEC, precisamos elaborar dois planos: o PLANO 
ESTRATÉGICO e o PLANO DE TRABALHO.

O Plano Estratégico é proposto pela Diretoria 
executiva com base nas sugestões do movimento 
federativo estadual e do sistema federativo nacional. 
Esse plano deve ser elaborado de forma conjunta 
pela diretoria da FEC e pelas UREs.

Sendo assim, o PLANO ESTRATÉGICO é o 
documento que traz diretrizes para nortear todas 

http://www.fec.org.br/index.php/cars/item/934-amigos-da-fec
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Feliz Hoje”, inspirado pela mais recente psicografia 
de Divaldo, assinada por Joanna de Angelis. Cerca 
de 2,5 mil pessoas lotaram o Centro Sul, na capital, 
para ouvi-lo falar sobre a felicidade que acompanha 
quem descobre um propósito para a vida, quem se 
dispõe a fazer o bem por alguém. “A lenda de que 
estamos na Terra para sofrer é um mito. Estamos 
na Terra para reparar”, disse, como um lembrete 
de que o bem que fizermos pelos nossos irmãos é 
levado em conta quando se trata dos débitos que 
colecionamos com a Lei Divina

Em Lages, no dia 26 de agosto, o Clube Caça e 

Divaldo Franco pronunciou a frase acima 
em Florianópolis, no primeiro dos três 

compromissos que cumpriu em Santa Catarina 
entre os dias 24 e 26 de agosto de 2017. Não haveria 
melhor maneira de compreender o sopro divino que 
o leva, aos 90 anos de idade, a percorrer  o mundo 
divulgando o Espiritismo, levando paz e esperança 
aos corações. As palavras do médium e conferencista 
emocionaram e encantaram milhares de catarinenses, 
com mensagens de conforto, bom ânimo e fé.

O roteiro, organizado pela Federação Espírita 
Catarinense (FEC), começou pelo seminário “Seja 

“Felicidade é a arte 
sublime de servir”

Foto: Guto Kuerten

DIVALDO EM SC
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 Presidente da FEC, Esther Fregossi, homenageia 
 Divaldo por sua passagem por Santa Catarina

“Quer salvar o mundo, 
comece a arrumar a 
própria cama. Torne-
se útil para si mesmo 
e para os que te estão 
próximos”

uma homenagem pelos 90 anos de vida e 70 de 
oratória espírita.

Toda a passagem de Divaldo Franco por Santa 
Catarina foi transmitida ao vivo pela FEC TV e 
pela WebRádio Fraternidade - o que multiplicou 
o número de ouvintes e telespectadores: foram 
registrados mais de 55 mil acessos no Brasil e em 
outros nove países do mundo.

As mensagens de amor e paz de Divaldo Franco 
permanecerão nos corações dos catarinenses. A 
ele, nossa gratidão pelos momentos sublimes de 
comunhão com a Espiritualidade superior.

Tiro recebeu 1,7 mil pessoas que acompanharam 
Divaldo em uma reflexão sobre mediunidade e 
amor. O médium lembrou que a paz mundial se 
constrói de dentro para fora, através do exercício 
da fraternidade. “Quer salvar o mundo, comece 
a arrumar a própria cama. Torne-se útil para 
si mesmo e para os que te estão próximos”, 
recomendou.

O último compromisso foi em Chapecó, na 
Arena Condá, o lar da Associação Chapecoense 
de Futebol. Divaldo conversou com familiares 
das vítimas do acidente que comoveu o planeta, 
gerando uma grande onda de solidariedade, e 
trouxe ao público que lotou o estádio a certeza da 
imortalidade da alma. Incentivou a todos aqueles 
que perderam entes queridos na tragédia que 
falem o quanto os amam, e os envolvam em um 
sentimento de gratidão.

Durante a passagem de Divaldo pelo Estado, 
ele atendeu diversos veículos de imprensa, 
autografou centenas de livros e posou para fotos. 
Em retribuição por toda a atenção e a boa vontade 
do querido Semeador de Estrelas, a quem devemos 
momentos sublimes de elevação espiritual, a 
Federação Espírita Catarinense o presenteou com 

Foto: Rosa Maria Fotografia
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