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Nos dirigimos aos caros irmãos e companheiros de 
jornada desta nobre instituição que integra a Família 

Espírita Catarinense, para saudá-los fraternalmente em nome 
da equipe Diretiva da FEC.

Desejamos com este gesto, imitar nossos antecessores, que 
ao longo de mais de sete décadas, em virtude das dificuldades 
da época, mantiveram e fortaleceram os vínculos institu-
cionais e a união dos corações dos espíritas catarinenses, 
principalmente através de cartas. 

Em tempos de tanta evolução tecnológica e de corações 
tão distantes, inspirados particularmente em nosso irmão 
Osvaldo Melo, fundador da nossa Federativa e autor da 
singular obra “Epístolas aos Espíritas”, escolhemos este meio 
para propor aos caros irmãos que aproximemos nossos 
corações e estreitemos vínculos, aspirando unir as nossas 
mãos para juntos fazermos o melhor para o Espiritismo em 
Santa Catarina.

Temos divulgado em nossos veículos de comunicação 
social (site, fanpage e outros meios) as atividades programadas 
em conjunto com as Uniões Regionais Espíritas, objetivando 
atender as demandas que nos chegam dos nossos associados. 
Estamos iniciando um trabalho efetivo de integração com 
as UREs, e várias mudanças estão sendo realizadas visando 
à união efetiva de todos, instituições e espíritas, para tra-
balharmos juntos unindo esforços para alcançar os nobres 
objetivos do Espiritismo em nossa sociedade.

Visando a eficiência e efetividade das atividades que são 
realizadas para subsidiar as Casas Espíritas, optamos por 
atender separadamente três das principais demandas, que 
vinham sendo atendidas em um único evento denominado 
“Macrorregional”: 

a) Capacitação Continuada dos trabalhadores: através 
do Programa CITAF no Evento “Encontro de Áreas”;  

b) Planejamento Integrado e Gestão de Atividades e 
Programas, através do diálogo federativo entre os Dirigentes 
e Coordenadores das Casas Espíritas, da URE e da FEC: no 
evento “Comissão Regional”. 

c) Encontro Estadual de Dirigentes Espíritas, com perio-
dicidade trienal, neste ano com a participação de Jorge Godi-
nho, Presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB) e 
do Conselho Federativo Nacional (CFN), para dialogarmos 
em torno de Liderança, desafios do Centro Espírita no Ter-
ceiro Milênio, bem como, ouvir sugestões e propostas para 
aprimorar a estrutura federativa e planejamento integrado 
das ações futuras.  

EDITORIAL

Carta aos irmãos de ideal
Desejamos desse modo, solicitar encarecidamente aos 

caros irmãos Dirigentes e Trabalhadores que participem das 
atividades federativas que estão sendo programadas para 
que, através do diálogo fraterno, possamos juntos avaliar, 
planejar e escolher as ações que desejamos e unidos alcan-
çarmos os ideais que abraçamos. O detalhamento desses 
eventos encontra-se descrito nas  próximas páginas desta 
edição d’O Federativo, carinhosamente preparada por uma 
dedicada equipe de voluntários do departamento de comu-
nicação da FEC.

Reiteramos nosso apelo aos corações amigos, para que 
possamos nos encontrar anualmente nos eventos federativos, 
espaços idealizados com o objetivo de possibilitar o diálogo 
presencial  entre todos os integrantes da Família Espírita 
Catarinense. Compartilhamos do anseio comum de poder-
mos nos aproximar para fortalecermos vínculos e aprimorar 
a comunicação regular institucional e fraterna entre irmãos. 
As distâncias geográficas não devem ser entrave para que ao 
menos uma vez ao ano, nos encontremos presencialmente, 
e, com assiduidade possível, permutemos  informações e  
experiências exitosas através deste e de outros meios de 
comunicação.

Encerramos compartilhando oportuna mensagem que 
nos inspira e estimula a trabalhar pela União de todos os 
integrantes da Família Espírita Catarinense: 

 “Reunir num só núcleo, pela harmonia e pelo enten-
dimento todos os núcleos espíritas, estabelecer entre todos 
os que militam no profícuo labor espiritual a verdadeira 
harmonia, que deve reinar entre os que estão à frente do 
grande movimento regenerador que se opera no Planeta: 
tal empreendimento, tão proveitoso trabalho de organiza-
ção se faz mister e, por que não dizer?  Urgente!” 

Osvaldo Melo – Epístola 14ª – 
“Epístolas aos Espíritas”, Editora FEC. 

Reiterando votos de plena paz, abraçamos fraternalmente 
todos os irmãos que, nas duas dimensões da Vida, trabalham 
nesta instituição em nome de Jesus, com Amor e por Amor.

Fraternalmente,

Esther Fregossi, 
Presidente da FEC
Gestão 2017-2019

“Trabalho, Solidariedade e Tolerância”
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Não há muito, quando a Dra. Zilda Arns se encontrava reencarnada, o 
nosso Movimento Você e a Paz, considerando os valores grandiosos da 

Pastoral da Criança, do soro caseiro, que prossegue salvando número incontável 
de crianças no mundo, e portadora de outros valiosos títulos de amor e abnegação 
pela humanidade, concedeu-lhe o troféu que é reservado às pessoas e Entidades que 
trabalham pela paz. Posteriormente, a eminente cidadã, estando no Haiti, exata-
mente quando ocorreu o terremoto lamentável, foi vítima do desmoronamento da 
catedral e desencarnou de maneira dolorosa, que sensibilizou o mundo civilizado. 

No último dia 13, embora estando cirurgiado de duas hérnias de disco e do 
nervo ciático, que me afligiram por onze meses, ainda no período de convalescença, 
segui a Florianópolis para participar de uma exposição apresentada na Assembleia 
Legislativa do Estado sobre os Pacificadores, na qual se encontra o meu nome.

Em solenidade muito bela e comovente, fui homenageado com a Medalha Zilda 
Arns, com que o Estado celebra a grandeza da sua filha extraordinária, ao lado 
de outras distinções. No discurso de agradecimento, solicitei ao Sr. Governador, 
presente ao ato, permissão para transferir a honra que me era concedida a Allan 
Kardec, codificador do Espiritismo, como normalmente o faço, repetindo o ato em 
relação às demais condecorações.

O que me traz a estas lembranças é a ocorrência abençoada de haver sido 
um dos muitos que a homenagearam em nome da Paz, agora recebendo da sua 
memória o estímulo para o prosseguimento da luta, com destemor e abnegação, 
porque o sentido psicológico existencial é servir e amar. Admirador e seguidor de 
mulheres e homens notáveis que ofereceram e ainda ofertam a sua cooperação 
em favor da construção de uma sociedade feliz e pacífica, constatei pela enésima 
vez a vantagem de laborar com parte mínima que seja em favor do próximo e da 
sociedade como um todo.

Sempre compreendi que o mal prospera por ser filho espúrio do egotismo e porque 
os bons mantêm-se silenciosos e quase indiferentes às tragédias morais que assolam 
a Humanidade. Não basta deixar-se de fazer o bem, o que é, em realidade um 
grande mal. Muitos indivíduos pensam que o seu silêncio é suficiente para 
fazer barreira ao vozerio de desespero da multidão, e equivocam-se. 
É importante trabalhar pessoalmente em favor da ética moral, do 
trabalho, da família, dos valores que constituem uma sociedade 
rica de bênçãos. Graças 
ao movimento de alguns, 
vemos o mundo prosperar, 
o crime ser desmascarado, a 
falsa aparência tombar por 
terra e apresentar o crimi-
noso disfarçado, que é um 
câncer devastador do grupo 
social. 

Fazer o bem
 é dever de 
todos.

Ocorrências Formosas
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Para celebrar seus 73 anos de existência, comemorados 
em abril, a  Federação Espírita Catarinense trouxe a 

Florianópolis a exposição “Os Pacificadores”. A mostra enal-
teceu os nomes de sete personalidades que entraram para 
a história por suas ações em defesa da paz e da igualdade 
social no mundo. 

A Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (Alesc), sediou a exposição 
entre os dias 13 de abril e 02 de maio de 2018. A abertura, 
realizada no dia 13, reuniu lideranças espíritas e políticas do 
estado. O governador Eduardo Pinho Moreira, participou 
do evento, juntamente com a primeira-dama, Nicole Torret 
Rocha Moreira. Os deputados Aldo Schneider, presidente da 
Alesc, Ada de Luca e Gelson Merisio também participaram 
da solenidade, realizada no auditório Antonieta de Barros.

O orador espírita Divaldo Franco, um dos homenageados 
pela mostra, fez a palestra de abertura da exposição. Divaldo 
fundou na Bahia a Mansão do Caminho, obra social que 
atende crianças e adultos em situação de vulnerabilidade 
social. Ele ainda criou, há 20 anos, o Movimento “Você e a 
Paz”, hoje realizado em 60 Países.

Assembleia Legislativa de SC sedia 
a exposição “Os Pacificadores”

HOMENAGEM

A exposição foi produzida por meio de uma parceria entre 
a Federação Espírita Brasileira (FEB) e a Federação Espírita 
Catarinense (FEC). Além de Divaldo, outras seis personalida-
des foram protagonistas da mostra, composta pelas biografias, 
imagens e frases marcantes de cada um dos personagens. São 
eles: o líder espiritual e pacifista Gandhi; Nelson Mandela, que 
se envolveu na oposição ao regime do apartheid; o médico 
Albert Schweitzer, que se dedicou a trabalhos assistenciais 
na África; Martin Luther King, atuante líder na luta contra a 
discriminação racial; Madre Teresa, reconhecida pelos traba-
lhos desenvolvidos junto aos doentes de Calcutá, na Índia e 
Chico Xavier, conhecido por desenvolver diversos trabalhos 
de filantropia e um dos maiores médiuns brasileiros. 

Independente do país, cultura e religião essas persona-
lidades marcaram a história por representar o permanente 
sonho de construção de um mundo melhor. Para a presidente 
da FEC, Esther Fregossi, os sete nomes são apóstolos da paz 
universal, “que usaram da inteligência e brandura como 
arma para lutar pelos direitos de seus povos, elevaram suas 
existências compartilhando o ideal de irmandade e união 
entre a humanidade”.

Mostra homenageou sete personalidades que atuaram na defesa da paz no mundo

Divaldo Franco, ladeado pela presidente da FEC, Esther Fregossi e pelas seguintes autoridades: 
o presidente da Alesc, Aldo Schneider, o deputado Gelson Merisio e o governador Eduardo Pinho Moreira
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Os 18 banneres que compõem a mos-
tra estão à disposição das 16 Uniões 
Regionais Espíritas que tiverem inte-
resse em levar a exposição para locais 
de visitação pública, tais como galerias, 
bibliotecas e outros espaços disponí-
veis no interior de Santa Catarina. 
Entre em contato com a assessoria de 
comunicação da FEC, para saber mais 
informações: imprensa@fec.org.br. 

“Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9)

“Eu tenho um sonho. O 
sonho de ver meus filhos 
julgados pelo caráter, e não 
pela cor da pele.”
Martin Luther King

“O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as 
pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes 
sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns 
aos outros.”
Chico Xavier

“Sonho com o dia em que todos 
levantar-se-ão e compreenderão 
que foram feitos para viverem como 
irmãos.”
Nelson Mandela

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.”
Mahatma Ghandi

“Não usemos bombas nem 
armas para conquistar o 
mundo. Usemos o amor e 
a compaixão. A paz começa 
com um sorriso.”
Madre Teresa de Calcutá

Só são verdadeiramente felizes aqueles que 
procuram ser úteis aos outros.
Albert Schweitzer

“Ama e dulcifica-te, porquanto, somente 
o amor propicia a luz do entendimento e o 
repouso da paz.”
Divaldo Franco

Material disponível para as UREs:
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Liderança e gestão constituem grandes desafios no 
meio espírita. O dirigente espírita não encontra 

nos conceitos materialistas tradicionais referências 
positivas para coordenar instituições e pessoas.  

Com o intuito de compartilhar subsídios de como 
gerir e exercer o verdadeiro papel de liderança volun-
tária no espiritismo, a FEC promove as Comissões 
Regionais 2018, com o tema “Liderança com Jesus”. A 
proposta é ofertar aos participantes uma oportunidade 
de diálogo fraterno com foco principal na visão admi-
nistrativa e de gestão (institucional e de pessoas). Para 
a presidente da Federação Espírita Catarinense, Esther 
Fregossi, é imperioso qualificar nosso trabalho como 
dirigentes em todas as instâncias federativas, com base 
em premissas e competências preconizadas por Jesus.

As Comissões Regionais são reuniões anuais da Dire-
toria Executiva da FEC com as Diretorias e Coordena-
dores da Áreas das URE’s e das Instituições Espíritas, 
para debate de diretrizes, objetivos e ações e plane-
jamento integrado de atividades e programas. Cada 
evento é realizado em um dia inteiro (sábado), sendo 
composto de atividades conjuntas (plenária) e ativida-
des setoriais, tratando de forma aprofundada de temas 

FEC realiza seis Comissões 
Regionais no segundo semestre

QUALIF ICAÇÃO

relacionados a: Gestão e Planejamento (Presidentes), 
Mediunidade e Atendimento Espiritual, Assistência 
e Promoção Social Espírita, Família, Evangelização 
da Infância e da Juventude, Estudos, Comunicação 
Social e Artes.  

De acordo com vice-presidente de União e Unifica-
ção da FEC, Olenyr Teixeira, o objetivo principal das 
comissões regionais é congregar os dirigentes espíritas 
de Santa Catarina em cada uma das macrorregiões para 
“dialogar, avaliar e planejar de forma integrada as ações 
administrativas e de gestão federativa alinhadas com 
os princípios descritos nos documentos norteadores 
nacionais, compartilhando elementos para a quali-
ficação do trabalhador e das atividades dos Centros 
Espíritas”. 

Neste ano, a obra sugerida para nortear os debates 
será “Epístolas aos Espíritas”, de Osvaldo Melo, publi-
cada pela FEC em 2013. As mensagens que compõem 
a obra relembram as lições do Evangelho, convidan-
do-nos à necessária renovação de atitudes, palavras 
e pensamentos, na busca das conquistas espirituais.

Veja logo ao lado as datas, os horários, agende-se e 
mobilize sua região para as atividades programadas:

           O dirigente espírita 

não encontra nos conceitos 

materialistas tradicionais 

referências positivas para  

coordenar instituições e 

pessoas.

“

“
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Data Macrorregião Cidade – Sede UREs

21/jul Leste Grande Florianópolis 1ª e 14ª

28/jul Sul Criciúma 3ª, 9ª e 15ª

18/ago Norte Caçador 7ª, 8ª, e 10ª

15/set Centro Rio do Sul 2ª e 5ª

22/set Oeste Chapecó 11ª, 12ª e 16ª

29/set Nordeste Itajaí 4ª, 6ª e 13ª

09h00: Reunião em Plenária: 
▶ Abertura Presidência da FEC
▶ Apresentações Artísticas pelas UREs 
    sobre as “Epístolas aos Espíritas” (*)
10h00: Intervalo 
(lanche na plenária)
10h15: Reunião em Plenária
▶ Diálogo Federativo 
(Debate sobre Liderança com Jesus - CITAF)
12h00: Almoço
13h30: Reuniões Setoriais de Planejamento 
▶ Reunião de Dirigentes; 
▶ Reunião da Área da Família;
▶ Reunião da Infância; 
▶ Reunião da Juventude;
▶ Reunião da Mediunidade e At. Espiritual;
▶ Reunião da Assistência  e Promoção Social;
▶ Reunião de Estudos, Comunicação Social e Artes.
15h30: Intervalo (Lanches nas Salas)
15h45: Continuação das Reuniões Setoriais
17h00: Reunião em Plenária
▶ Painel de Debates (**)

18h20: Avaliação e encerramento
18h30: Confraternização

(*) Cada Macrorregião utilizando arte (música, teatro, etc.) 
idealizará apresentação coletiva ou individual (por URE),  
do tema abordado pela Epístola indicada. Poderão corre-
lacionar a Epístola sugerida com outra(s) Epístola(s) da 
mesma obra, bem como com as Obras da Codificação e 
Subsidiárias.

(**) Este espaço se destina à atividade organizada pelas 
UREs, aproveitando a presença da Direx FEC, a fim de 
possibilitar esclarecimentos e orientações federativas não 
abordadas nas atividades anteriores. Poderá ser um painel 
de debates, um pinga-fogo ou outra atividade que pos-
sibilite ampliar as abordagens, aprofundar os diálo-
gos e favorecer a aproximação fraternal. A pauta 
deve ser previamente organizada pelas UREs 
com as Casas Espíritas da macrorregião.

Informações e inscrições no site da 
FEC: www.fec.org.br

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

http://www.fec.org.br/index.php/cars/item/934-amigos-da-fec
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Rede de Assistência Social Espírita:
Proposta de trabalho integrado

A proposta de trabalho integrado pretende atuar como 
instrumento de fortalecimento, integração e divulga-

ção dos trabalhos de Assistência e Promoção Social Espírita 
(APSE), desenvolvidos pelas instituições espíritas vinculadas 
à Federação Espírita Catarinense (FEC).

O entendimento do trabalho integrado, em rede, como 
proposto nesse projeto é fundamentado na obra Orientações 
ao Centro Espírita/FEB: “Os Centros Espíritas de uma mesma 
localidade devem compartilhar informações e serviços, auxi-
liando-se mutuamente, podendo organizar as atividades do 
Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita de forma 
articulada e complementar”. (OCE, cap. VIII, item 4-I.)

Nesse contexto, a RASE tem como objetivo o comparti-
lhamento de: 
- serviços/projetos e integração entre as Instituições Espíritas 
das áreas de abrangência de cada uma das UREs de SC; 
- projetos já implantados e experiências, de modo a reduzir 
possíveis problemas e acelerar prazos de implantação; 
- doações, alimentos, itens de vestuário, materiais, equipa-
mentos.

Além disso, como explica o vice-presidente de Assistência 
e Promoção Social da FEC, Jean Michel, a proposta oferece 
oportunidades de exercício da caridade e de trabalho aos 
frequentadores e voluntários das instituições vinculadas às 
UREs: “A proposta maior da RASE é a integração dos traba-
lhos da APSE em nosso estado, através da aproximação dos 
voluntários, Instituições e usuários”, detalha.

Participação na rede

Todas as instituições espíritas federadas podem participar 
da RASE. Para isso, basta acessar o aplicativo webfec-ce, no 
endereço www.webfec.org.br/cfn, que estará disponível a par-
tir de julho de 2018. Após o acesso, que se dá através de senha 
privativa, basta selecionar o botão RASE, no menu principal 
da ferramenta. As instruções de uso estão na ferramenta de 
suporte (help on-line). Quaisquer dúvidas e dificuldades no 
uso da ferramenta, pedimos que encaminhem e-mail para: 
webfec@fec.org.br. 

As instituições espíritas deverão informar as pessoas res-
ponsáveis pelas atividades da APSE e efetuar o cadastramento 

dos serviços que realiza, informando frequência, público a 
que destina, vagas disponíveis, dias e horários de atendimento.

Cabe destacar que o acesso ao PORTAL RASE será feito 
pelos usuários das Instituições participantes, que terão acesso 
às informações disponibilizadas. Assim, através da RASE, 
as Instituições Espíritas oferecerão seus serviços e atendi-
mentos assistenciais a todos os participantes, mediante um 
cadastro prévio.

Para o compartilhamento de projetos e doações, estão 
disponíveis no PORTAL RASE dois bancos de dados: o Banco 
de Projetos e o Banco de Doações.

No BANCO DE PROJETOS, as Instituições poderão dis-
ponibilizar seus projetos já em andamento, de modo a servir 
de orientação para a implantação de novos projetos, inclusive 
poderão enviar arquivos eletrônicos, permitindo que outras 
instituições tenham acesso a esses documentos.

Já o BANCO DE DOAÇÕES é uma área para troca de 
informação de doações disponíveis entre as instituições que 
integram uma União Regional. Nesse banco será possível 
disponibilizar e solicitar doação de alguma necessidade que 
tenha para sua instituição ou seus usuários.

A apresentação e capacitação para o uso da RASE serão 
feitas nos Encontros de Áreas e nas Comissões Regionais, 
programadas no calendário da FEC de 2018. Serão capaci-
tados os coordenadores da APSE das UREs para alimentar 
o portal com as informações das instituições pertencentes 
a sua URE.

Compartilhar. Esse é o verbo que define a Rede de Assistência Social Espírita (RASE). 

8 PROMOÇÃO SOCIAL
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Por Marcia Paranhos

A importância da evangelização da criança é 
inegável, por ser a infância de hoje o elemento 

social do futuro. Segundo Joanna de Ângelis, os pais, 
também na condição de orientadores, devem ter a 
preocupação de oferecer aos seus filhos, além dos 
meios para a manutenção da vida, a diretriz para 
uma vida digna, encaminhando-os para as Escolas 
de Evangelização dos Centros Espíritas.

Com o objetivo de auxiliar na tarefa de evangelizar 
os espíritos que iniciam uma nova experiência, foi 
que Cíntia Vieira Soares, lançou no início deste ano 
seu mais recente livro - A Gênese do Bebê: ciência e 
espiritualidade na educação. Cíntia é coordenadora 
das Comissões Regionais junto à vice-presidência de 
Unificação da Federação Espírita de Goiás e reco-
nhecida por suas atividades na área da Evangelização 
de Bebês.

O conteúdo aprofunda a discussão sobre a interface 
entre ciência e espiritualidade, abordando a educação 
a partir de reflexões sobre o bebê, suas aprendizagens, 
relações e interações, com base nos ensinamentos da 
doutrina espírita.

O último capítulo do livro é dedicado à divulgação 
das experiências de evangelização de bebês no Brasil e 
no mundo. Nesse sentido, a vice-presidência de Família, 
Infância e Juventude da FEC e as diretorias dessa área 
nas Uniões Regionais realizaram no fim de 2017 um 
levantamento das atividades de evangelização de bebês 
existentes em nosso estado. 

O coordenador do departamento de Infância da 
FEC, Marco Krüeger, registra a alegria de ver as expe-
riências de SC presentes na obra: “Houve um esforço 
conjunto das equipes da FEC e das Ures para que todas 
as informações fossem encaminhadas para a autora e 
incluídas em cerca de duas páginas do livro”. De acordo 
com Marco, até o fim do ano passado, nosso estado 
registrou a existência de 28 grupos de evangelização, 
com a participação de 223 bebês. Essa tarefa é realizada 
em 21 centros espíritas, de 14 cidades pertencentes às 
seguintes UREs: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 15.

Evangelização de bebês em Santa 
Catarina é destaque em livro

Grupo de evangelização “Sementinhas de Luz”, no Centro Espírita 
Luz e Caridade, em Florianópolis, na região da 1ª URE

COMO ADQUIRIR:

A obra “A gênese do bebê” pode ser adquirida 
sob encomenda na livraria da FEC, no valor 
de R$ 44,90, pelo telefone (48) 3348-0808 ou 
e-mail: comercial@fec.org.br.



O FEDERATIVO - JUNHO DE 2018

10 EVENTOS

A FEC programou a realização de três Conferências 
Espíritas no território catarinense ao longo de 

2018. Duas delas já foram concretizadas: No polo Sul-
-Leste, ocorrida no dia 14 de abril, no Centro de Eventos 
Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis e no polo 
Centro-Oeste, realizada na Sociedade Esportiva e Recrea-
tiva (SER) da Sadia, em Concórdia. 

As duas conferências contaram ou com o apoio da 
Associação Médico-Espírita Brasileira (AME) e da Asso-
ciação de Magistrados Espíritas (Abrame), por meio da 
desembargadora Salete Sommariva. O tema central nos 
três eventos gira em torno de “A Gênese”, obra básica do 
Espiritismo que em 2018 completa 150 anos de lançamento.

A próxima edição do evento será realizada no polo 
Norte-Nordeste, na cidade de Joinville (dias 23 e 24/11). 
Já estão confirmados os seguintes painelistas: o jornalista 
André Trigueiro (RJ) , o psicólogo Cezar Braga Said (RJ), 
o coordenador nacional da Área da Mediunidade (CFN/
FEB) Jacobson Santana Trovão, a professora universitá-
ria Sandra Borba (RN) e a advogada Sandra Della Pola 
(FERGS-RS). A programação completa e link de inscri-
ções estarão em breve disponíveis no site: www.fec.org.br

Evento na capital reúne mais de 1500 pessoas

A Conferência Espírita de Santa Catarina realizada 
em Florianópolis reservou momentos de muita emoção 
e consolo às cerca de 1500 pessoas inscritas. 

Na conferência de abertura, Divaldo Franco discor-
reu sobre “A Gênese da Alma”, apresentando um estudo 
sobre a cosmologia, a formação do Universo e do Planeta 
Terra, bem como dos seres nela viventes. Elucidando e 
facilitando a compreensão, o orador apresentou as enri-
quecedoras informações contidas na obra “A Caminho da 
Luz”, de Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. O 
incansável trabalhador do Cristo, em seus quase 91 anos 
de idade, atendeu mais uma agenda de trabalho, protago-
nizando um enriquecedor trabalho com jovens, em uma 
sala reservada. Respondendo perguntas, ele explicou que 
o espiritismo é uma doutrina consoladora, por libertar a 
criatura humana de seus atavismos e vícios. Participaram 
ainda do evento os seguintes oradores: Sandra Della Pola, 
do RS, que abordou os seguintes temas: “Faz Deus mila-
gres?” e “Aplicabilidade dos conteúdos de ‘A Gênese’ em 

FEC realiza Conferências Espíritas 
em Florianópolis e em Concórdia
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Debate entre os três painelistas foi mediado pela professora Carmen Lúcia Waltrick
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nossas vidas”. Representante da Associação Brasileira de 
Magistrados Espíritas (ABRAME –SP), o juiz Alessandro 
Vieira de Paula palestrou sobre os fluidos e sua abordagem 
na Revista Espírita e ainda sobre a Transição Planetária. 
O médico cardiologista Ricardo Santos, representante da 
Associação Médico-Espírita (AME - Alagoas), discorreu 
sobre as curas de Jesus, a partir de uma visão científica 
e espiritual e ainda sobre o Evangelho como o roteiro 
para a saúde absoluta. Na programação do período da 
tarde foi realizada ainda uma mesa-redonda com os três 
painelistas acima nominados. O debate foi conduzido 
pela professora universitária Carmen Lúcia Waltrick. 

A etapa de encerramento do evento contou com a 
participação do Coral Vozes de Santa Catarina, com cerca 
de 150 cantores regidos pelo maestro Robson Medeiros. 
As belíssimas apresentações encantaram o público, que 
respondeu com calorosas salvas de palmas. Em sua confe-
rência de encerramento, Divaldo Franco abordou o tema 
“A Plenitude da Vida”. A narrativa retratou a ação da lei 
de causa e efeito, o arrependimento e o emprego do amor 
como solução para as dificuldades da vida. 

Painéis com três oradores em Concórdia 

O evento na cidade de Concórdia contou com a par-
ticipação de cerca de 300 pessoas no SER Sadia. Foram 
realizados oito painéis com os seguintes oradores con-
vidados: Vicente Pessoa (AME-Goiás), Ricardo Santos 
(AME-Alagoas) e Sandra Della Pola (Fergs).

O médico infectologista Vicente Pessoa participou de 
três painéis com os seguintes temas: “Há Muitas Mora-

das na Casa do Pai” – A Origem do Universo e da Vida, 
As Curas de Jesus – O que dizem A Gênese e a Ciência 
Moderna? e Interação Espírito – Corpo, o que  aprende-
mos com a Imunologia. Já o cardiologista Ricardo Santos 
fez suas falas abordando os temas: Deus e a Ciência, O 
Caráter da Revelação Espírita e Evangelho – Roteiro 
para a Saúde Absoluta. A advogada gaúcha Sandra Della 
Pola explanou a obra A Gênese em três abordagens: São 
Chegados os Tempos, O bem e o mal e Entrega-te a Deus.

Todos os painéis foram gravados e estão à disposição 
para venda em DVD na Distribuidora da FEC. 

Diálogo com jovens espíritas

Em uma iniciativa inédita, a Federação Espírita Catari-
nense destinou um espaço nas duas edições já realizadas 
da Conferência Espírita de SC para jovens de 12 a 24 anos 
do Estado baterem um papo com os conferencistas em 
um espaço privativo. Em ambos os eventos, o momento 
foi organizado pela equipe da vice-presidência da Famí-
lia, Infância e Juventude, com apoio as Ures locais. Na 
opinião da vice-presidente, Magna Luz, a programação 
paralela foi muito bem aproveitada pelos 76 jovens que 
participaram das duas conferências: “Com perguntas 
muito pertinentes  ao momento atual, tivemos espaços 
de grande aprendizado e interação entre gerações em 
um clima de respeito aos expositores pelas experiências 
e conhecimentos compartilhados”, avaliou. A expectativa 
é realizar a programação para jovens também na última 
edição da Conferência, que será em Joinville, no mês 
de novembro de 2018.

Foto: Albano Aquino

Coral Vozes de Santa Catarina emocionou o público com repertório popular
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ENTREVISTA

O papel do centro espírita no 
fortalecimento da família
Nesta edição d’O Federativo entrevistamos a vice-presidente da área de Família, Infância 
e Juventude (VPFIJ) da FEC, Magna Luz. Ela nos fala sobre dois grandes desafios atuais 
dos centros espíritas: a inclusão de pessoas idosas e com deficiência e a implantação 
de ações para orientar e consolar, de forma integrada, a família que chega às casas.

O Federativo: Dizemos que o Centro espírita é um lugar 
para todos, mas observamos que o público que frequenta as 
palestras ou que participa dos estudos é formado basicamente 
por adultos. Por exemplo, são poucas as ações de acolhimento 
aos idosos e pessoas com deficiência. O que está faltando para 
o Centro Espírita ser realmente um espaço plural; um grande 
lar para todos? 

Magna: “Ide e evangelizai a toda gente” (Mc, 16:15). Nessa 
assertiva fica evidenciada a ampla e irrestrita atuação de todo 
trabalhador de Jesus perante a humanidade, sem restrições de 
qualquer natureza. A mensagem do Cristo é para todos! Então, 
creio que está faltando refletir sobre a proposta do Mestre e avaliar 
se o Centro Espírita (CE) tem sido realmente um local de difusão 
do Consolador Prometido por excelência, ou se não está sendo 
excludente. Muitas vezes, a estrutura não oferece acessibilidade 
a cadeirantes e pessoas com dificuldades motoras, como idosos. 
Temos também pessoas com deficiência auditiva, visual e men-
tal, que necessitam de condições específicas de acessibilidade. É 
necessário repensar os espaços físicos e de formação para que 

se tornem inclusivos a essa enorme parcela da população que 
está fora das casas espíritas. Há uma legislação que normatiza 
as condições para os espaços públicos receberem os portadores 
de deficiências e também idosos, nesse sentido deve haver um 
esforço para os CEs se adequarem, mesmo com a sabida dificul-
dade financeira de nossas instituições. Além disso, é necessário 
qualificar os trabalhadores para esse fim e criar estratégias de 
acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação desse público. 
Penso que, enquanto não conseguirmos atender a esse contingente 
nos centros espíritas, não estaremos cumprindo integralmente 
com a proposta de evangelização irrestrita de Jesus, mas esta-
remos fazendo a caridade pela metade. O desafio não é fácil, 
mas é imprescindível e urgente que seja encarado de frente e 
sem temor, considerando que sempre contaremos com o apoio 
da espiritualidade benfeitora para a expansão da mensagem do 
Cristo, especialmente a esta parcela sofrida e marcada não só pela 
deficiência, mas pelo preconceito e esquecimento da sociedade.

O Federativo: Nosso Estado tem exemplos de ações de 
acolhimento a pessoas com deficiências e idosos?

Magna: “No decorrer de 2017 estivemos em todas as regiões do 
Estado participando de encontros da família e de outros eventos 
federativos, e não ficamos sabendo de nenhuma instituição que 
desenvolva alguma proposta inclusiva para pessoas com defi-
ciências. Em vista disso, a VPFIJ criou um projeto de inclusão 
para surdos que foi divulgada às UREs e também no Conselho 
Federativo Estadual. No entanto, até o momento, nenhuma URE 
ou CE se interessou pelo projeto. Quanto aos idosos, também não 
identificamos nenhuma atividade específica para esse público. 
Observamos que, de forma geral, quando em condição razoável 
de saúde, estão participando de grupos de estudos, em atividades 
de tratamento espiritual, artesanato, costura e outras atividades 
assistenciais.  Mas, nos preocupamos com os que apresentam 
dificuldades de mobilidade, de visão, audição, aos quais o CE 
não proporciona condições para seu atendimento.

O Federativo: De que forma o conhecimento do Espiritismo 
pode colaborar para fortalecimento dos laços familiares?
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Magna: “O Espiritismo faculta à criatura humana o conhe-
cimento da sua preexistência a esta reencarnação e da ligação 
anterior das almas que se reencontram em processos de reajus-
tamento entre si ou de fortalecimento da afeição já existente. 
Os laços familiares não se fazem ao sabor do acaso, mas há 
um compromisso moral assumido reciprocamente visando o 
progresso de todos. Quando um membro da família é tocado 
pela lógica que o conhecimento dessa realidade lhe traz, ele se 
empenhará em melhorar-se a fim de que nas lutas difíceis e nos 
momentos graves, assim como nos momentos mais simples do 
cotidiano, prevaleça a harmonia e o entendimento no grupo 
familiar. Também saberá renunciar ao seu interesse pessoal em 
benefício dos demais familiares e, essa conduta evangelizada irá 
servir de exemplo e influenciará os demais membros a seguirem 
por esse caminho. Esse processo culmina em um entendimento 
recíproco, desfazendo antigas mágoas e transformando pelo 
laço indelével do amor a família consanguínea na sua família 
espiritual.

O Federativo: Você considera que o centro espírita tem 
conseguido êxito nas suas finalidades de acolher, consolar, 
esclarecer e orientar a família?

Magna: “Reconhecemos esforços das lideranças e trabalha-
dores para qualificar e organizar o CE para cumprir com suas 
finalidades. Entretanto, não temos visto empenho em se pensar 
no atendimento à família de forma integrada.  As atividades 
estão focadas no indivíduo e não se pensa nele como ente de um 
núcleo familiar – que na sua maioria também está precisando 
de ajuda. Para se começar a atender de forma mais qualificada 
a família é necessário que as diferentes áreas conversem mais 
entre si, reconheçam elementos de interconexão e busquem 
efetivar ações conjuntas, criando outros espaços que valorizem 
a presença de toda a família no CE. 

O Federativo: Está em fase de elaboração um documento 
nacional de orientação para a estruturação da área da família 
no Centro Espírita. Você poderia nos falar um pouco sobre 
este documento?

Magna: “Por ser a área da família recente na nossa Fede-
rativa, sabemos que há por parte das UREs e CEs uma grande 
expectativa com relação a este documento. No entanto, quanto 
ao encaminhamento do documento que está sendo produzido, 
tivemos notícias pelo coordenador nacional da área, Marco Leite, 
de que, no momento, há uma minuta pronta passando pela 
apreciação de todas comissões regionais de 2018, a fim de que 
receba as contribuições de todas as federativas e, considerando 
as singularidades de cada uma se consiga unificar uma proposta 
para o Brasil.  Pretende-se que no período de um a dois anos 
o documento esteja disponível para o movimento espírita.

Interessados em projetos da área da Família, Infância e 
Juventude podem entrar em contato com a vice-presidên-
cia pelo e-mail: vp.familia.infancia.juventude@fec.org.br

Quando um membro 

da família é tocado pelo 

conhecimento espírita ele se 

empenha em melhorar-se 

a fim de que prevaleça a 

harmonia e o entendimento 

no grupo familiar

“

“
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Equipe da FEC participa da reunião da 
Comissão Regional Sul, em São Paulo
Realizado entre 20 e 22 de abril, encontro reuniu dirigentes e trabalhadores das 
federativas dos três estados do Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais

A diretoria e as equipes das vice-presidências da FEC 
participaram da reunião da Comissão Regional 

Sul CFN/FEB (CRSul), realizada no Instituto Espírita de 
Educação, em São Paulo (SP), entre os dias 20 e 22 de abril 
de 2018.  O encontro, organizado pela União das Sociedades 
Espíritas de SP (USE-SP), reuniu dirigentes e trabalhadores 
de diversas áreas das federativas dos três estados do Sul, 
além de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. 

Foi em clima de alegria pelo reencontro com o irmãos de 
outros estados que transcorreram os trabalhos da CRSul, 
cujas contribuições vão se somar àquelas oferecidas nas 
Comissões Regionais Nordeste (realizada em março pas-
sado, em Maceió), Centro (realizada em maio, em Vitória) 
e Norte (realizada em junho, em Belém).

Ao longo dos três dias foram realizadas reuniões de tra-
balho com dirigentes e representantes das seguintes áreas: 
estudos, mediunidade, atendimento fraterno, assistência 
social, comunicação, família, infância e juventude.

Os vice-presidentes de União e Unificação, Olenyr Tei-
xeira, e de Administração e Finanças, Wilmar Manske, 
participaram da reunião de dirigentes. A presidente da 
FEC, Esther Fregossi, teve que se ausentar, em função da 
recente desencarnação de seu pai, em Balneário Cambo-
riú. Um dos temas debatidos nessa reunião foi a filosofia 
do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), 

especialmente sobre o público alvo das apostilas. Ficou 
definido que serão separados os subsídios (conteúdos) do 
material pedagógico do curso, ou seja, haverá uma apostila 
específica para os participantes e outro para os facilitadores 
(monitores). Outros assuntos discutidos foram: o programa 
de formação de lideranças e estratégias de implantação da 
diretriz número 8, do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro (2018-2022), intitulada “O livro espírita”, 
entre outras questões.

Edição bilíngue de A Gênese 

Na reunião, a vice-presidente de União e Unificação 
da Federação Espírita Brasileira (FEB), Marta Antunes, 
anunciou para este ano o lançamento de uma edição bilín-
gue de A Gênese – Os Milagres e as Predições Segundo 
o Espiritismo, como parte das comemorações da obra 
sesquicentenária de Allan Kardec. De acordo com Marta, a 
tradução de Evandro Noleto Bezerra, já em fase de revisão, 
baseia-se na quarta edição de A Gênese, que se encontra 
na Biblioteca de Obras Raras da FEB. 

Dentro da pauta prevista para a Área de Estudos do 
Espiritismo, foi definida a finalização do documento de 
Orientação à Área de Estudos do Espiritismo. Após as con-
tribuições de todas as Federativas, nas Comissões Regionais 

14 ENCONTRO FEDERATIVO

Dirigentes das federativas dos estados do sul (PR, MS, RJ, SP, SC e RS) 
e da FEB na mesa de abertura do evento
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de 2018, esse documento passará por uma revisão final 
e será submetido à aprovação do Conselho Federativo 
Nacional (CFN), que acontece em novembro, em Brasília. 
Além disso, foram feitos relatos de representantes de todas 
as Federativas sobre as comemorações de 35 anos do ESDE, 
celebrados em 2018, entre outros assuntos. 

A equipe da vice-presidência de Família, Infância e 
Juventude (VPFIJ) participou de debates que incluíram 
a importância da perspectiva inclusiva na evangelização 
espírita, possibilitando que os centros espíritas estejam 
preparados para acolher crianças com autismo, com defi-
ciência visual, surdos, entre outros. 

Foi iniciado o diálogo com a área da Mediunidade, 
visando a construção de um manual de orientação sobre 
os desafios da mediunidade na juventude, buscando um 
maior entendimento sobre a inclusão do jovem nessa área.

 
1º Encontro Nacional de 

Evangelizadores Espíritas

Outro tema debatido na reunião setorial foi a realização 
do 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas de 
Infância e Juventude (ENEEIJ), de 14 a 16 de setembro 
de 2018, no Espírito Santo. Promovido pelo CFN/FEB, 
organizado pela Área Nacional de Infância e Juventude do 
CFN/FEB, o evento conta com a colaboração das 27 Fede-
rativas Estaduais. A proposta da setorial é que os estados 
organizem grupos com os evangelizadores que não possam 
participar do evento presencialmente, possibilitando que 
assistam em conjunto a transmissão ao vivo do evento.

Uma das principais discussões da Área da Mediunidade e 
Atendimento Espiritual foi a revisão do projeto “Orientação 
ao dirigente e dialogador em 
reunião mediúnica”, que deve 
passar pela aprovação das 
demais comissões regionais.  
Houve ainda espaço para tro-
cas de experiências exitosas 
por parte dos representantes 
dos estados nas duas áreas, 
entre outros temas.

Na reunião setorial da 
Área da Assistência e Promo-
ção Social Espírita (APSE), 
integrantes das federativas 
presentes relataram as ativi-
dades desenvolvidas ao longo 
de 2017. Foi feita  a apresen-
tação da versão impressa do 

documento  “Orientação à Assistência e Promoção Social 
Espírita” e um debate sobre as estratégias de divulgação, 
com a participação efetiva da área de Comunicação Social 
Espírita. O documento, com 86 páginas, já está disponível 
para compra na loja virtual da FEB (http://www.febeditora.
com.br) ou para download gratuito pelo link: http://bit.
ly/2sCgym3

A Área de Comunicação Social Espírita discutiu detalhes 
da futura rede nacional integrando núcleos de produção nas 
27 federativas, na qual os conteúdos gerados, bem como 
as peças de comunicação social, serão chancelados com a 
marca FebMídia. A área debateu ainda a necessidade de 
atualizações na última versão do Manual de Comunicação 
Social Espírita. Essas ações, incluindo a capacitação de 
trabalhadores, já estão sendo postas em prática entre as 
Federativas da CRSul, cada qual oferecendo sua expertise 
para o êxito dos projetos. 

No encerramento, realizado na manhã de domingo, dia 
22, foi realizada a animada dinâmica “Caverna de Platão”, 
em alusão à famosa alegoria do filósofo grego. Conduzida 
pelo presidente da Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul (Fergs), Gabriel Salum, a dinâmica possibilitou que os 
representantes de todas as áreas “saíssem de suas cavernas” 
e entrassem em contato com as demais, trocando relatos 
sobre os sentimentos que permearam os encontros seto-
riais e ainda os assuntos debatidos  e resultados de ações 
e projetos.

* Ana Paula Flores, 
com informações das VPs e do 

“Dirigente Espírita”, informativo da USE-SP.
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Os espíritos respondem... 
Nas comemorações dos 35 anos do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), a 
coordenação nacional da Área de Estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional 
da Federação Espírita Brasileira (FEB) consultou o médium Divaldo Franco sobre a possibi-
lidade de entrevistar os espíritos Bezerra de Menezes, Angel Aguarod, Francisco Thiesen 
e Cecília Rocha, para que dessem algumas orientações e diretrizes relativas, particular-
mente, ao ESDE e, de forma geral, ao estudo do Espiritismo promovido pelo Movimento 
Espírita. A entrevista foi publicada, originalmente, no Reformador, da FEB, em abril de 2018.

Entrevista com 
Bezerra de Menezes:

AEE – Como a Espirituali-
dade Superior analisa o ESDE 
no momento em que completa 
os seus 35 anos de ação?

Bezerra – Graças ao trabalho 
profícuo do ESDE, a divulgação 
correta e acessível da Doutrina 

Espírita vem encontrando maior ressonância nas mentes e nos 
sentimentos. A metodologia aplicada facilita a compreensão dos 
nobres postulados doutrinários, ao mesmo tempo que os amplia, 
utilizando-se da contribuição de dedicados pesquisadores e estu-
diosos fiéis, que oferecem esclarecimentos bem fundamentados 
para a sua fixação mental e comportamental. Tem sido um exce-
lente instrumento pedagógico para a divulgação do Espiritismo.

AEE – Como o senhor avalia o momento e as possibilidades 
do estudo do Espiritismo no Brasil e no mundo?

Bezerra – Este é um momento grave na história da Humani-
dade. Anteriormente, a filosofia materialista retirou das mentes, 
que se lhe aderiram, o endereço de Deus. Na atualidade, além 
dessa, o ser humano perdeu o endereço de si mesmo e encon-
tra-se aturdido, sem saber para onde ir e como comportar-se. 
A ética do sentido existencial desapareceu no jogo das paixões 
primárias e o imediatismo do prazer, especialmente sensual, 
vem-se tornando excessivo e desintegrador dos objetivos básicos 
da existência, enquanto faculta o comprometimento com as 
obsessões espirituais e os comportamentos extravagantes, quando 
não criminosos... Estes dias fazem-nos recordar aqueles quando 
o Senhor Jesus veio ter conosco na Terra, a fim de oferecer-nos 
as diretrizes incomparáveis para uma existência feliz, conforme 
se encontram exaradas em o Novo Testamento. Desse modo, 

multiplicam-se as possibilidades do estudo do Espiritismo em 
toda parte, especialmente no Brasil, considerando-se a sua missão 
histórica. A dor que aturde, o desespero que aflige e a angústia 
que consome, necessitam de urgente orientação, de esperança, 
de equilíbrio, baseados nos postulados do amor e na ação da 
caridade, mediante a transformação moral de cada um para 
melhor e a constante luta contra as suas más inclinações. Todos 
nós, espíritas, encarnados ou não, deveremos esforçar-nos para 
divulgar a Mensagem de libertação, vivendo-a integralmente.

AEE – Como proceder para que sigamos como trabalhadores 
fiéis ao compromisso assumido com o Cristo?

Bezerra – O incomparável Mestre ensinou-nos a regra básica: 
“Todos saberão que sois meus discípulos por muitos vos amardes”. 
O amor é o selo de mansidão que identifica o discípulo de Jesus 
e a caridade é a auréola que o envolve. Desse modo, a união de 
todos e a unificação das instituições devem constituir metas a 
serem alcançadas de imediato no serviço do Bem.

Entrevista com 
Angel Aguarod:

AEE – As orientações ofere-
cidas em suas mensagens pela 
mediunidade de Cecília Rocha 
nos anos de 1970 estão sendo 
atendidas pelo Movimento 
Espírita? O que falta?

Aguarod – Não padece 
dúvida que os trabalhadores de boa vontade estão se 
esforçando para atender às necessidades de iluminação 
e progresso que o Espiritismo oferece. Multiplicaram-se 
os dedicados divulgadores desde aquela época; foram 
realizados cursos eficientes, atendimentos a sociedades 
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espíritas desprovidas de facilidade para a aplicação 
do ESDE, informações seguras e vivência doutrinária. 
O que sugeriríamos diz respeito a maior exposição do 
nosso programa, elucidando os presidentes dos centros 
espíritas a adotarem o método facilitador, mediante con-
ferências especializadas e comentários frequentes sobre 
a sua eficiência. Ainda existem aqueles que reagem ao 
compromisso importante de preparar as novas gerações, 
a respeito do porvir da Humanidade, lembrando-se que 
o “Espiritismo será o futuro das religiões”, como asse-
veraram os Espíritos ao Codificador, e para que assim 
aconteça, é indispensável educar e instruir a todos.

AEE – O que o senhor tem a dizer aos trabalhadores 
da Área de Estudo do Espiritismo na atualidade?

Aguarod – O êxito de todo empreendimento decorre 
da maneira como é executado. Diremos aos queridos 
irmãos que laboram nessa área grandiosa de libertação 
de consciências e de vivência espírita-cristã, que perma-
neçam com entusiasmo, demonstrando a excelência dos 
postulados divulgados na própria conduta, conforme a 
viveram o insigne Codificador e os fiéis seguidores de 
todas as horas. O exemplo do divulgador do Espiritismo é 
portador de grande poder, porque arrasta as pessoas atraí-
das pelas palavras à vivência do que lhes é transmitido.

Entrevista com 
Francisco Thiesen:

AEE – Podemos considerar a 
organização da Área de Estu-
do do Espiritismo como uma 
evolução de todo um processo 
que exigiu amadurecimento 
do Movimento Espírita por 
meio das experiências realiza-

das com os programas voltados para a infância, juventude e 
adulto, neste último caso, em especial com o ESDE?
Thiesen – Somente quando o Movimento Espírita se encon-
trava consolidado, graças à seriedade dos centros e instituições 
espíritas, é que se tornou possível o surgimento do ESDE, con-
siderando-se a qualidade do seu programa e a revelação espi-
ritual transmitida por médiuns sérios e devotados, escritores e 
conferencistas fiéis à Codificação, confirmando na atualidade 
a obra incomparável de Allan Kardec. Tornaram-se para-
digmas esses laboriosos instrumentos do Alto, para a ampla 
divulgação do Espiritismo, ora reunidos em um programa 
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abrangente e disciplinado, que facilita o estudo e a vivência da 
Doutrina. Desse modo, foram beneficiados crianças, jovens e 
adultos, após superados pela psicopedagogia os antigos progra-
mas, que tiveram utilidade na sua época, havendo servido de 
base para o novo investimento, em constante evolução.

AEE – É acertada a estratégia de focar o Espiritismo como 
Consolador Prometido nas ações de preparação de trabalha-
dores para a Área de Estudo do Espiritismo?
Thiesen – Inegavelmente, sendo o Espiritismo o Consolador 
que Jesus prometeu, é indispensável que nesse fato legítimo se-
jam preparados os trabalhadores para a Área de Estudos do 
Espiritismo, vinculando-os irrevogavelmente ao insigne Mestre 
de Nazaré. Cristianizando-se, mais facilmente o indivíduo se 
tornará espiritista legítimo e dedicado.

AEE – Que diretrizes nos podem ser oferecidas no momento 
em que as opções de estudo se ampliam com a organização 
da Área de Estudo do Espiritismo pelo Conselho Federativo 
Nacional?
Thiesen – A unificação dos espíritas e suas instituições é um 
dos passos mais valiosos da compreensão e da fraternidade en-
tre todos. Deveremos lutar sem cessar para manter esse liame 
que demonstra a grandeza da Doutrina em nossas existências, 
de um ou do outro lado da Vida. Podemos e devemos discrepar 
de propostas apresentadas, quando necessário, pois o nosso é o 
regime democrático. Nunca, porém, dissentir, separar-nos ou 
deixar que o calor das expressões nos levem à desconsidera-
ção pessoal. A ampliação da Área de Estudo do Espiritis-
mo pelo CFN facultará o desenvolvimento da aplica-
ção do programa em todo o país, passo avançado 
para ser utilizado por outros países da Terra, 
conforme já vem acontecendo.
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Entrevista com 
Cecília Rocha:

AEE – Qual a sua visão, desde o 
Plano Espiritual, em relação ao 
ESDE e à organização da Área 
de Estudo do Espiritismo pelo 
CFN, com a possibilidade da 
multiplicação de programas de 

estudo voltados para o público adulto?
Cecília – Sempre me preocupei com uma programação que 
facilitasse ao público adulto estudar o Espiritismo. Quando 
residente em Porto Alegre, com um grupo de educadores, pen-
samos em uma programação específica para crianças, na Fe-
deração Espírita do Estado e, ante os resultados excelentes que 
foram colhidos, dediquei-me ao estudo de um outro, voltado 
para os adultos. Havia e ainda existe alguma dificuldade em 
muitas pessoas para penetrarem com segurança a codificação 
kardequiana. Posteriormente, em Brasília, vinculada à Fede-
ração Espírita Brasileira, pensei haver chegado o momento de 
propor, com um grupo de educadores, psicólogos e servidores 
sociais, o ESDE. Apesar de alguma resistência encontrada, 
como é natural, viajando pelo país e Exterior, pude constatar a 

acertada decisão, agora segura de que procedera do Mundo Es-
piritual. O ESDE facilita o entendimento da Doutrina Espírita, 
contribuindo seguramente com os textos que complementam as 
diretrizes estabelecidas, não somente elas, mas também a am-
pliação do conhecimento humano defluente do estudo sério e 
bem amplo apresentado. Hoje acompanho a sua divulgação e 
exulto com os resultados conseguidos na expectativa de frutos 
opimos para o futuro, por meio da cooperação eficiente do CFN.

AEE – Como a senhora observa, do Plano Espiritual, as mu-
danças ocorridas nestes 35 anos, nas estratégias de estudo do 
Espiritismo? Há alguma orientação mais específica para a 
atual Área de Estudo do Espiritismo?
Cecília – As mudanças ocorreram por necessidade de adaptação 
psicopedagógica, havendo sido muito valiosas, porque acompa-
nharam o desenvolvimento intelecto-moral, abrindo-se a novos 
campos do conhecimento e mantendo-se perfeitamente atuais.

AEE – O que a senhora orientaria aos facilitadores de grupos 
de estudo da atualidade?
Cecília – Eu solicitaria a esses admiráveis e dedicados traba-
lhadores da Doutrina de Jesus que se entreguem a esse mister 
com amor, estando vigilantes para as necessidades que os tem-
pos vierem a apresentar, tornando cada vez mais eficiente o 
programa iluminativo.

ESTUDO S ISTEMATIZADO
A

PO
IO

 P
U

B
LI

CI
TÁ

R
IO

:



19

Dirigentes de todo o estado estão reunidos de 15 a 
17 de junho, no Laguna Tourist Hotel, para o 2º 

ENCONTRO ESTADUAL DE DIRIGENTES ESPÍRITAS. 
A primeira edição ocorreu em 2015, em Florianópolis.

O evento conta com a participação especial de Jorge Godi-
nho, presidente da FEB e do Conselho Federativo Nacional 
(CFN), e tem como tema central: “LIDERANÇA COM 
JESUS – Desafios dos Líderes Espíritas do Terceiro Milênio”.

O encontro vai possibilitar o debate sobre os principais 
desafios da atualidade nos seguintes eixos temáticos: 
União-Unificação, Liderança, Comunicação Institucio-
nal, Recursos Humanos, Participação na Sociedade e 
Difusão-Divulgação.

A programação prioriza o diálogo e a troca de experiên-
cias a fim de que o grupo identifique os principais desafios 
de cada eixo temático e busque soluções. De acordo com a 
presidente da Fec, Esther Fregossi, será uma oportunidade 
de refletir sobre Liderança Espírita tendo como Modelo 
Jesus, sob a coordenação do coordenador do Movimento 
Espírita Nacional: “Primaremos pela objetividade e pelo 
congraçamento fraternal, no intuito de aproximar nossos 
corações e unir forças para alcançar os objetivos que nos 
unem no ideal que abraçamos”, finaliza .

Presidente da FEB participa de 
encontro com dirigentes em Laguna 

DESAFIOS
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Mais de 100 representantes de diversas Uniões Regio-
nais Espíritas (UREs) do estado participaram do 

Encontro de Arte Espírita de Santa Catarina, realizado em 
Blumenau, no dia 28 de abril de 2018.

O evento oportunizou troca de experiências entre dife-
rentes manifestações artísticas e contou com a presença do 
presidente da Associação Brasileira de Artistas Espíritas 
(ABRARTE), Edmundo Cezar, da presidente da Federação 
Espírita Catarinense, Esther Fregossi e do vice-presidente 
de Educação e Difusão, Luiz Antonio Maciel Brescovites. A 
exposição inicial foi feita por Edmundo, que abordou com 
maestria o tema “A importância da Arte no Espiritismo”. Na 
continuidade, foram realizadas oficinas de teatro, música, 

Itajaí recebe encontro de monitores de estudo

Blumenau sedia Encontro de Arte Espírita 

EVENTOS

dança, artes visuais e artes plásticas, que se estenderam 
durante todo o dia. Os resultados foram apresentados ao 
grande grupo, demonstrando todo potencial artístico que 
se pode explorar para difundir o espiritismo.

Além da cidade anfitriã, tivemos a presença de participan-
tes de Balneário Camboriú, Brusque, Camboriú, Campos 
Novos, Chapecó, Concórdia, Curitibanos, Florianópolis, 
Fraiburgo, Indaial, Itaiópolis, Itajaí, Joinville, Mafra, Nave-
gantes e Penha.

A presença de mais de 60% das UREs neste encontro 
demonstra o interesse das casas espíritas pelo tema, abrindo 
novas frentes de trabalho e a necessidade de capacitação dos 
interessados.

No clima de comemoração dos 35 anos do Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) será 

realizado o Encontro de Monitores do Estudo Sistemati-
zado de Santa Catarina 2018 (EMONESC). O evento tem 
por objetivo capacitar e integrar os monitores de estudos 
espíritas de Santa Catarina.

A demanda de pessoas interessadas em conhecer a 

doutrina dos espíritos tem aumentado significativamente, 
e para atender esse público é necessário criar meios de 
promover a capacitação de trabalhadores. Nesse intuito, 
pretende-se realizar no encontro três oficinas técnicas, 
de 1h45min cada, por meio de rodízio, possibilitando a 
participação em todas as oficinas, ampliando a troca de 
experiências e de novos conhecimentos.

Visando ainda reforçar a necessidade do aprendizado 
contínuo, será divulgado no Emonesc o “Curso de For-
mação e Capacitação de Monitores Novo Milênio”. Este 
curso utiliza o formato semipresencial do Ensino a Dis-
tância (EaD), possibilitando que as próprias Instituições 
Espíritas possam promover a formação dos seus monitores 
de estudos.

O Emonesc será realizado no Colégio Nilton Kucker, 
em Itajaí, no dia 30 de junho, e pretende reunir pelo 
menos 100 monitores, bem como abranger todas as UREs 
do estado. 

As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até 
27/06/2018. Não deixe de participar. Acesse o site da FEC 
(www.fec.org.br) e faça sua inscrição.
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Data: 25 de agosto de 2018

Local: Sociedade Recreativa Cultural Cidade 
luz, Avenida Expedicionário José Pedro 
Coelho, nº 339, Tubarão, CEP 88704-200

Horário: das 08h às 19h

A programação completa já está 
disponível online no site da Federação 
Espírita Catarinense: www.fec.org.br

FEC promove três encontros de áreas em 2018

A partir deste ano a FEC irá realizar o “Encontro de 
Áreas”, que visa atender as especificidades e deman-

das de capacitação de trabalhadores das áreas finalísticas do 
Movimento Espírita Catarinense de cada região. O evento 
busca capacitar trabalhadores com base nas diretrizes nacio-
nais, visando o alinhamento das ações de união e unificação.

Esta nova configuração de capacitação foi aprovada pelo 
Conselho Federativo Estadual (CFE) e está prevista no Calen-
dário de Atividades Trienal (2018-2020). Nessa proposta, em 
2018, o Encontro de Áreas será realizado nas regiões Centro, 
Oeste e Norte, e trará como tema “Espíritas! Amai-vos, eis o 
primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo”. Em 2019 
serão contempladas as outras três macrorregiões do estado.

O Encontro de Áreas envolverá apresentações artísticas, 
oficinas de capacitação e roda de conversa e abrangerá as 
áreas de mediunidade, atendimento fraterno, assistência 
social, evangelização infantil e de juventude. 

Capacitar trabalhadores com base nas diretrizes nacionais, 
visando o alinhamento das ações de união e unificação é um 
dos focos desse Encontro. De acordo com a presidente da 
FEC, Esther Fregossi, a federativa tem verificado ao longo do 
tempo a necessidade do trabalho integrado entre as diversas 
áreas: “Essa tarefa integrada em todas as Uniões Regionais 

permite que propósito final seja o mesmo para todos”.
Esperamos capacitar neste ano, até o final dos três encon-

tros, 300 trabalhadores e 100% das equipes das UREs envol-
vidas. Por isso, contamos com a participação dos presiden-
tes, dirigentes e trabalhadores espíritas das regiões abaixo 
mencionadas para que essa meta seja alcançada!

 

Data Macrorregião Local 
A definir* Sábado  Centro - 2ª e 5ª UREs  Curitibanos 

14/jul Sábado  Oeste - 11ª, 12ª e 16ª UREs  São Miguel do Oeste 
11/ago Sábado  Norte - 7ª, 8ª e 10ª UREs  Mafra 

* Estava previsto para 26/05, mas foi cancelado devido à greve dos caminhoneiros. 
 
 

26/05/18 - sábado
Das 9h às 18h30

EEB Casemiro de Abreu
Rua Luiz Dacol, 63 Centro

Curitibanos - SC

DATA LOCAL

Inscreva-se pelo site da FEC: www.fec.org.br

Mediunidade
Atendimento
Espiritual Família Juventude Assistência

Social
Infância

PARTICIPE DAS OFICINAS

ENCONTRO
DE ÁREAS
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Tubarão realiza encontro 
estadual da Mediunidade

Com o objetivo de capacitar e Integrar os trabalhadores 
da área de Mediunidade de Santa Catarina, a FEC, 

com o apoio da 15ª URE, realiza o Encontro de trabalhadores 
da Mediunidade 2018 (Etramesc), no dia 25 de agosto, na 
cidade de Tubarão. 

O tema “Mediunidade - A função de cada um” será tratado 
por meio de painéis expositivos e estudos de casos, abordando 
a mediunidade e sua relação com transtornos mentais. 

Foram convidados para coordenar os estudos:  Marta Antu-
nes, vice-presidente de União e Unificação da FEB, Jacobson 
Santana Trovão, coordenador Nacional da Área da Mediu-
nidade (CFN/FEB) e Sandra Dela Polla, expositora da Fergs.

O vice-presidente de Mediunidade da FEC, Eduardo Jon-
ker, espera que o evento congregue os trabalhadores atuantes 
na área da mediunidade do estado, “propiciando a troca de 
experiências e a ampliação do conhecimento”, afirma.
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A obra descreve a história de lutas de 
pequenos agricultores da comu-

nidade de Poço Claro, no município de 
Itaiópolis, que construíram, há mais de 
100 anos, uma associação fraterna, uma 
escola e uma farmácia homeopática para 
atender os doentes.

O livro relata o desafio da construção 
do centro espírita, no início do século XX, 
durante o conflito da Guerra do Contes-
tado, em terras que pertenciam ao estado 
do Paraná.  A instituição foi fundada em 
13 de outubro de 1915, e era filiada à 
Federação Espírita do Paraná. Em 1952 
o centro filiou-se à Federação Espírita 
Catarinense, e configura-se como o 5º 
centro espírita mais antigo do Estado de 
Santa Catarina.

De acordo com Alesandro Jorge Pick-
cius, o projeto do livro nasceu no início de 
2016. Após o planejamento, pesquisas do 
material histórico, reuniões e conversas, o 
trabalho coletivo ganhou forma: “Surgiu 
com clareza a bela história da construção 
coletiva, da solidariedade de pequenos 
agricultores, da humildade, da fé e da espe-
rança em dias melhores”, finaliza.

Obra relata desafio da fundação de centro 
espírita durante a Guerra do Contestado 
A 7ª União Regional Espírita convida para o lançamento do Livro “Luz de 1915 - Fé e Esperança”, 
dia 27 de junho, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, a partir das 19 horas.

Literatura Espírita
Compre seus livros na Distribuidora e Livraria da Federação Espírita Catarinense

vendas@fec.org.br - (48) 3348.0808

Os recursos oriundos das vendas são revertidos para
o fortalecimento do Movimento Espírita Catarinense.  
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Calendário de Atividades 2018

Data Atividade Local Horário Abrangência

15 e 16/06/2018 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIRIGENTES ESPÍRITAS Laguna Tourist Hotel - Laguna 09:00 - 18:00 Estadual

17/06/2018 CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL - CFE Laguna Tourist Hotel - Laguna 09:00 - 13:00 Estadual

30/06/2018
ENCONTRO DE MONITORES DO ESTUDO 
SISTEMATIZADO DE SC - EMONESC

ESCOLA BÁSICA NILTON KUCKER Itajaí 08:00 - 18:00 Estadual

Data Atividade Local Horário Abrangência

07/07/2018 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

14/07/2018 ENCONTRO DAS ÁREAS - MACRORREGIÃO OESTE A DEFINIR - São Miguel do Oeste 09:00 - 19:00 Macrorregional

21/07/2018
COMISSÃO REGIONAL - MACRORREGIÃO LESTE + 
ATIVIDADE CITAF

A DEFINIR - Florianópolis 09:00 - 18:00 Macrorregional

28/07/2018 COMISSÃO REGIONAL SUL + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Criciúma 09:00 - 18:00 Macrorregional

Data Atividade Local Horário Abrangência

04/08/2018 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

11/08/2018 ENCONTRO DE ÁREAS - MACRORREGIÃO NORTE A DEFINIR - Mafra 08:00 - 18:00 Macrorregional

18/08/2018 COMISSÃO REGIONAL NORTE + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Caçador 09:00 - 18:00 Macrorregional

24/08/2018
ETRAMESC (ENCONTRO DOS TRABALHADORES 
DA MEDIUNIDADE)

Sociedade Recreativa Cultural 
Cidade Luz, Tubarão.

09:00 - 19:00 Inter-Regional

Data Atividade Local Horário Abrangência

01/09/2018 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - AMPLIADA SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

15/09/2018 COMISSÃO REGIONAL CENTRO + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Rio do Sul 08:00 - 18:00 Macrorregional

22/09/2018 COMISSÃO REGIONAL OESTE + ATIVIDADE DO CITAF A DEFINIR - Chapecó 09:00 - 18:00 Macrorregional

29/09/2018
COMISSÃO REGIONAL NORDESTE + 
ATIVIDADE DO CITAF

A DEFINIR - Itajaí 09:00 - 18:00 Macrorregional 

Data Atividade Local Horário Abrangência

06/10/2018 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

20/10/2018 CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL - CFE A DEFINIR - Concórdia 13:00 - 18:00 Estadual

20/10/2018
REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA FEC 
(DIREX FEC E DIREX URES)

A DEFINIR - Concórdia 09:00 - 12:00 Estadual

Data Atividade Local Horário Abrangência
09,10 e 

11/11/2018
CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL - CFN FEB - Brasília  - - - - - Nacional CFN/FEB

17/11/2018 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual 

23 e 24/11/2018
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 3:
NORTE / NORDESTE - PALESTRA / SEMINÁRIO

EXPOVILLE - Joinville 09:00 - 19:00 Inter-Regional

Data Atividade Local Horário Abrangência

DE
Z

01/12/2018
REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - 
AVALIAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO

SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

MACRORREGIONAL - Evento cuja abragência contempla uma macrorregião de SC (Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Leste e Sul)

ESTADUAL - Evento de abrangência estadual, promovido pela Federativa do estado correspondente.

INTER-REGIONAL - Evento que contempla região específica dentro do estado, promovido pela Federativa estadual.

REGIONAL - Evento que contempla as aividades promovidas por um Órgão de Unificação estadual. 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 2018 - Federação Espírita Catarinense
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Abrangência dos Encontros:
NACIONAL - Evento Nacional, promovido pelo CFN/FEB ou que contempla Federativas de uma Região do Brasil (Norte, Sul, Nordeste, Centro)
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imprensa@fec.org.br

www.fec.org.br

/fec.federacaoespiritacatarinense

/federacaoespiritacatarinense

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E TOLERÂNCIA
O trabalho edifica. 

A solidariedade aperfeiçoa. 
A tolerância eleva.

Trabalhando, melhoramos a nós mesmos.
Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo.

Tolerando-nos, engrandeceremos a vida.

Para trabalhar, com êxito, é necessário obedecer a lei.
Para solidarizar-nos, com proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo.

Para tolerar-nos, em sentido construtivo, é imprescindível amar.

Em vista disso, o Mestre Divino, há quase dois milênios, afirmou para o mundo: 
“Meu Pai trabalha, até hoje, e eu trabalho também.

Estarei convosco até o fim dos séculos. 
Amai-vos, uns aos outros, como eu vos amei.”

Trabalhemos, então, construindo.
Solidarizemo-nos, beneficiando.
Toleremo-nos, amando sempre.

(Do livro “Luz no Caminho”, pelo Espírito Emmanuel, Francisco C. Xavier, edição IDEAL)


