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Texto: Olenyr Teixeira

Alguém, certa feita, escreveu, usando forma
um tanto poética:

“Eu sou o ontem. Eu te deixei para sempre.
Sou o último de uma sucessão de dias que fica‐
ram atrás de ti como rastros de areia, perdidos
na imensidão dos tempos...”

Lembramo-nos sempre desse texto, cujo autor
ignoramos, todas as vezes que vemos iniciar-se um
novo dia. Mas certamente não podemos concordar
integralmente com seu conteúdo, pois o ontem nun‐
ca se perde. As experiências que ele nos trouxe – e
nos traz sempre – são dádivas divinas, oportunida‐
des de progresso que jamais devemos desdenhar.
Assim também consideramos quando surge um

Novo Ano em nosso calendário. Estamos agora no
segundo mês de 2019 e visualizamos os trabalhos e
os passos que demos no ano recém findo. Em fun‐
ção de termos escolhido, antes da nossa atual en‐
carnação, adentrar no Movimento Espírita
Catarinense, como seus trabalhadores, nossos
olhos se voltaram para as atividades que desenvol‐
vemos naquele período de doze meses.
Dezenas de eventos foram realizados em nosso

Estado, sob a égide da Federação: Conferências,
Comissões Regionais, Encontros de Áreas, Reuni‐
ões, entre outros.
A avaliação desses eventos é imprescindível,

sendo nosso dever encontrar neles os pontos positi‐
vos ou as falhas resultantes das nossas imperfei‐
ções, situação comum para os Espíritos ainda em
processo evolutivo, como somos. E assim fizemos.
Alegremente, em nossa análise, verificamos que
alcançamos êxito em todas as atividades realiza‐
das, embora possam ser melhoradas – o que fare‐
mos nas ações previstas para o ano ora em curso. E
os eventuais lapsos do passado são as experiências
que as tornarão melhores.
Mas, para tal, necessário é o trabalho conjunto,

compartilhado por todos e em todas as regiões,

alcançando os mais diversos pontos do Estado, com
vistas a um objetivo comum. Exatamente como
escreveu o Espírito de Verdade, em conhecida men‐
sagem inserida no capítulo 20 de “O Evangelho Se‐
gundo o Espiritismo”:

“Trabalhemos juntos e unamos os nossos es‐
forços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encon‐
tre acabada a obra...”

Essa preciosa expressão declara-nos, em outras
palavras, que temos de estar unidos e unificados no
mesmo ideal. Unidos como Espíritas, trabalhadores
da Seara do Cristo; e unificados nos propósitos de
preservar a Doutrina, em sua pureza e esplendor.
Joanna de Ângelis, em preciosa página colocada

no livro “Após a Tempestade” – e intitulada “Os
Novos Obreiros do Senhor” chama-nos a atenção
para esse imediato dever, pois que tivemos encar‐
nações com experiências malogradas em nosso
passado e, diante disso, praticamente rogamos,
para que o Senhor nos concedesse nova oportuni‐
dade junto ao Movimento Espírita.
E aqui estamos. 2019 está apenas no começo e as

condições para nossa redenção vão desdobrar-se ao
longo dos meses.
Trabalhar juntos (união) e dentro dos mesmos

objetivos (unificação). O exame das ocorrências
passadas no “ontem” (que jamais se perdem na
escuridão), ao mesmo tempo que nos transmitem
alegria pelo sucesso, dão-nos crescente responsabi‐
lidade para o que agendamos ao longo dos meses
que estão por vir.
Lembremos que, no texto que citamos, do “Espíri‐

to de Verdade”, suas últimas palavras foram:
“Deus procede, neste momento, ao censo dos

seus servidores fiéis e já marcou com o dedo
aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a
fim de que não usurpem o salário dos servidores
animosos, pois aos que não recuarem diante de
suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais
difíceis na grande obra da regeneração pelo
Espiritismo.”

Oportunidade de Redenção
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Texto: Fabiana Tobias

Durante a realização da última reunião do Conselho Fede‐
rativo Nacional (CFN), em novembro de 2018, foram apro‐

vados os documentos de Orientação para o Atendimento
Espiritual no Centro Espírita e de Orientação à Área de
Estudo do Espiritismo. Ambos os documentos são frutos de
uma construção coletiva com a participação das federativas dos
estados ao longo de alguns anos, com o intuito de apresentar
diretrizes e princípios doutrinários para nortear o desenvolvi‐
mento dessas atividades no Centro Espírita.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL

O documento de Orientação para o Atendimento Espiritual no
Centro Espírita busca auxiliar as instituições na implantação
desta área, que abrange as atividades de recepção, atendimento
fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho, implantação do
evangelho no lar, irradiação mental e atendimento pelo passe,
como um conjunto de tarefas inter-relacionadas que apresen‐
tam características e interfaces naturais.

ÁREA DE ESTUDO

Já o documento de Orientação à Área de Estudo do Espiritismo
busca subsidiar o Movimento Espírita na criação dessa área,
bem como, na implantação e manutenção dos grupos de estudos
que promovam a unidade de princípios espíritas, sedimentados
nas obras básicas à luz do Evangelho de Jesus.

Esses documentos, assim como de outras áreas, já estão
disponibilizados no portal da FEC, no link: http://bit.ly/DocsOrien‐
tação

CFN aprova
documentos de
orientação

BIBLIOTECA DE CONCÓRDIA
RECEBE LIVROS EM BRAILLE

ENCONTRO DO EVANGELHO
REDIVIVO REALIZADO EM SC

PROJETO OFERECE CONFORTO
A DETENTOS DO ESTADO

CENSO ESPÍRITA SERÁ
LEVADO A TODO O BRASIL

JOINVILLE SEDIA ENCONTRO SOBRE
ATENDIMENTO ESPIRITUAL

ENTREVISTA: OS DESAFIOS
DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL

A SUSTENTABILIDADE
DO MOVIMENTO ESPÍRITA

ACOMPANHE O CALENDÁRIO
DE EVENTOS 2019
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Biblioteca de Concórdia recebe
livros espíritas em Braille

INCLUSÃO04

Texto: Fabiana Tobias

A mpliar o acesso a obras da Doutrina Espíri‐
ta para pessoas com deficiência visual.

Essa proposta de inclusão foi promovida pela 11ª
União Regional Espírita (URE) em dezembro de
2018. Em conjunto com a Sociedade Espírita An‐
dré Luiz (SEAL), a URE realizou a doação de livros
espíritas em Braille para a Biblioteca Pública Mu‐
nicipal Júlio da Costa Neves, situada em Concór‐
dia.
A ideia surgiu em uma pesquisa na internet, em

que o Vice-Presidente da 11ª URE, Aldir Roberto
Perozin, encontrou o site da Sociedade Pró-Livro-
Espírita em Braille – SPLEB (endereço:
http://www.spleb.org.br). Nesse site, Perozin per‐
cebeu a oportunidade de ofertar o consolo da
doutrina espírita para os deficientes visuais de
sua cidade, por meio do acesso aos livros espíritas
em Braille.
A SPLEB é uma associação sem fins lucrativos,

de utilidade pública, fundada em 1953, com sede
no Rio de Janeiro. Com o objetivo de propiciar aos
cegos de todo o país e do exterior o estudo da
Doutrina Espírita, a instituição envia gratuita‐
mente livros em Braille, pelos Correios, a todos os
interessados.
Neste intuito, Perozin fez a solicitação dos

livros em setembro de 2018, inicialmente para a
biblioteca da SEAL. Em dezembro, os livros chega‐
ram, e considerando o volume dos livros e a im‐
portância dos mesmos, decidiram realizar a
doação para a Biblioteca Municipal da cidade,
atingindo assim um alcance maior de público.
No ato da doação estiveram presentes Bruno

Dariva, gestor do Centro Cultural, Joaquim Pedro
Bicca, Presidente da 11ª URE, Aldir Roberto Pero‐
zin, Vice-Presidente da 11ª URE e Anete Batistella,
Presidente da SEAL.
Entre os livros doados estão exemplares de O

que é o Espiritismo?, O Livro dos Espíritos, O
Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, A Gênese,
Obras Póstumas, Nosso Lar e Fonte Viva.
De acordo com o Censo do IBGE 2010, Santa

Catarina possui mais de 180 mil pessoas cegas ou
com grande dificuldade de enxergar.

O QUE É BRAILLE?

Sistema de leitura e escrita tátil para cegos,
criado em 1829 pelo francês Louis Braille. É
formado por 63 símbolos em relevos e combi‐
nações de até seis pontos dispostos em uma
célula em duas colunas de três linhas cada.
Veja exemplo ilustrativo utilizando o lema
da atual gestão da FEC:

T R A B A L H O

S O L I D A R I E D A D E

T O L E R A N C I A

Dirigentes da 11ª URE, juntamente com o gestor
do Centro Cultural, durante a entrega dos livros

Obras foram encaminhadas gratuitamente por
instituição do RJ, após contato realizado pela URE
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Encontro do Evangelho Redivivo
teve 96 participantes

05EVANGELIZAÇÃO

AFEC realizou no mês de fevereiro, em Florianó‐
polis, o 2º Encontro Estadual do Evangelho

Redivivo. O evento foi coordenado pela convidada
Marta Antunes Moura, vice-presidente da Federação
Espírita Brasileira (FEB) e contou com a participação
de 99 pessoas, de 42 centros espíritas e de 27 municí‐
pios de todas as regiões de Santa Catarina.
O encontro teve como objetivo reunir dirigentes e

lideranças regionais para avaliar os projetos pilotos
do Programa, bem como conhecer outras metodologi‐
as para o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Na
parte expositiva, Marta abordou os princípios e fun‐
damentos do programa criado pela FEB e apresentou
os relatos das experiências nacionais. Em seguida,
aplicou a oficina para formação de multiplicadores
com uma breve exposição teórica. Nas atividades
práticas sobre o método foi feita a divisão em grupos,

que estudaram separadamente três trechos dos Evan‐
gelhos de Mateus, Marcos e Lucas.
Também houve espaço para relato de experiências

realizadas em Santa Catarina ao longo de 2018, com as
turmas piloto em centros espíritas das seguintes cida‐
des: Arroio Trinta, Baln. Camboriú, Concórdia, Florianó‐
polis, Lages, Laguna, Lontras, Jaraguá do Sul e Videira.
Ao final do encontro, realizado no Centro Espírita

Manoel Francisco da Luz, em Capoeiras, os participan‐
tes entregaram as fichas de avaliação, que demonstra‐
ram um índice de aprovação de 98,5%. Na visão da
presidente da FEC, Esther Fregossi, o evento foi bem-
sucedido, visto que contou com expressiva participa‐
ção de seareiros de 13 das 16 Ures do estado: “O êxito
de representatividade foi mérito dos presidentes de
URE, que não mediram esforços para sensibilizar
representantes regionais”, finaliza.

Evento contou com a participação da vice-presidente da FEB

Evento teve expressiva participação de trabalhadores de diversas regiões de SC - Foto: Ana Paula Flores



O FEDERATIVO - FEVEREIRO DE 2019

Texto e fotos: Ana Paula Flores

Em uma tarde de extremo calor, dois voluntá‐
rios espíritas reúnem-se para uma desafiadora

tarefa: oferecer consolo aos apenados da Penitenciá‐
ria de Florianópolis. É quarta-feira, dia de atendi‐
mento no COT (Central de Observação e Triagem),
unidade que recebe detentos que estão aguardando
sentença do juiz, mas que por falta de espaço, acaba
recebendo presos já condenados. São cinco galerias,
cada uma ocupada por cerca de 25 pessoas.
Os apenados cumprem pena de reclusão em con‐

têineres com pouca ventilação. Praticamente todos
estão sem camiseta, por conta do calor, mas ao verem
Paulo e Carlos se aproximarem, a primeira reação é
colocar a camiseta alaranjada, que identifica os de‐
tentos sob a tutela do Estado.
A conversa toda acontece em uma posição pouco

confortável, com os voluntários inclinados, olhando
para baixo, entre a grade dupla do fosso aberto no
teto do contêiner. Paulo e Carlos se dividem pelas
galerias e iniciaram a tarefa se apresentando e per‐
guntando se alguns deles têm interesse em ouvir.
Alguns ouvintes permanecem, outros saem. A fala de
ambos varia, mas o método é semelhante: questionar
e despertar o interesse daqueles homens pelo Espiri‐
tismo. Qual a utilidade da dor e sofrimento? Qual o
objetivo de estarmos na Terra?
“Nossa proposta é debater o dia a dia dentro dos

ensinamentos de Jesus. Trazer Jesus para perto de
nós”, explica Carlos Aldir Rabello, voluntário do

projeto há mais de 30 anos, a
um grupo de presos da primei‐
ra galeria visitada. Já na segun‐
da galeria, Carlos se apresenta
e um dos presos ajuda no con‐
vite aos colegas: “Aí rapaziada,
a palavra de Deus aí!”. De acor‐
do com Carlos, o maior objeti‐
vo do projeto é divulgar o
sentido dos valores morais da
vida, sem transformar nenhum
deles em espíritas.
Paulo Ferreira de Oliveira,

voluntário há mais de dez
anos, destaca que os temas que mais geram pergun‐
tas dos apenados referem-se a sono e sonhos. Um as‐
sunto recorrente também é o mecanismo da
reencarnação e a diferença entre esse conceito e a
ressurreição. Outro conceito questionado nas unida‐
des é a liberdade: “Para eles, a liberdade está ligada
somente a um “alvará”, ou seja, sair da cadeia. Traba‐
lhamos com eles que a verdadeira liberdade é aquela
atrelada à responsabilidade”, descreve Paulo.

POR DENTRO DA INICIATIVA

O Atendimento Espiritual em Unidades Prisionais
(AEUP) é um projeto do Departamento de Assistência
e Promoção Social, da 1ª União Regional Espírita
(URE/FEC), que tem como proposta principal levar o
Evangelho Redivivo aos irmãos privados de liberda‐
de da Grande Florianópolis, por meio de visitas sema‐
nais a 11 unidades do sistema prisional da região.
As visitas procuram contemplar momentos para

“acolher, consolar, esclarecer e orientar”, através de
uma conversa e escuta fraternas. A participação de
voluntários é bem vinda, desde que o interessado
esteja atuando em uma Casa Espírita, participe do
treinamento sobre Normas e Procedimentos e tenha
relativa compreensão da Doutrina Espírita, sobretu‐
do “As Penas Futuras segundo o Espiritismo”, que
integra o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno.
Todos os voluntários do projeto reúnem-se uma

vez por mês na Associação Espírita Fé e Caridade, no
centro de Florianópolis, para debates e estudos sobre

Projetos oferecem conforto espiritual a detentos de
unidades prisionais de três regiões do estado

"Estava na prisão e viestes a mim"¹

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE06

Carlos dialoga com os presos da Central de Observação e Triagem



PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

A lista de unidades prisionais e os
horários de atendimento estão dis‐
poníveis no site da 1ª União Regio‐
nal Espírita. A equipe do AEUP se
coloca à disposição para visitar ca‐

sas espíritas com trabalhadores interessados em
participar da atividade. Para mais informações:
www.ure1.com.br/p/aeup.html

as situações enfrentadas nos atendimentos.
Além de ser realizado em nove unidades prisionais

da Ilha de Santa Catarina, o projeto é realizado ainda
na Colônia Penal de Palhoça e no Complexo Peniten‐
ciário de São Pedro de Alcântara. A atividade, assim
como de outras denominações, se apoia no artigo 24
da Lei de Execução Penal (nº 7210, de 1984), que
prevê assistência religiosa com um dos direitos dos
detentos.

HISTÓRIA

O AEUP foi criado oficialmente em fevereiro de
2003, mas a divulgação da Doutrina Espírita para os
irmãos que se encontram em Unidades Prisionais é
uma atividade que remonta à década de 40, em Flori‐
anópolis e região. Do que se conhece, havia o “Grupo
Espírita Discípulos de Jesus”, posteriormente deno‐
minado “União Espírita Discípulos de Jesus”, que
realizava visitas à Penitenciária da capital para divul‐
gação da Doutrina. Essa tarefa foi reaberta pela Asso‐
ciação Espírita Fé e Caridade, em 1979.

APOIO DO PODER PÚBLICO

Para poderem acessar as áreas restritas do comple‐
xo, os voluntários do projeto AEUP são cadastrados
na Gerência de Saúde, Ensino e Promoção social do
complexo. O setor apoia as ações de várias denomina‐
ções religiosas que atuam nas unidades prisionais:
“Há três coisas que deixam a cadeia calma: religião,
trabalho e estudo”, destaca o agente penitenciário
Glayson da Cunha Nazário.
A gerência aindamantém uma pequena biblioteca,

com títulos diversos, que incluem dezenas de cópias
doadas de O livros dos espíritos, O evangelho segun‐
do o Espiritismo e outras obras com conteúdo espírita
e espiritualista. Para ter acesso, o apenado precisa
solicitar a obra aos voluntários da URE. Após o pedi‐
do, um agente penitenciário separa as obras, faz o

cadastro e as entrega aos presos.

ATENDIMENTO EM ITAJAÍ E BLUMENAU

A 13ª URE conta com uma iniciativa semelhante no
Complexo Penitenciário de Itajaí. A tarefa é realizada
quinzenalmente por meio de rodas de conversa colo‐
cando assuntos diversos sob a ótica do Espiritismo.
De acordo com o presidente da URE, Roberto Tapada,
há momentos em que os voluntários são procurados
individualmente para o diálogo fraterno. O trabalho
é realizado há quase um ano e busca novos voluntá‐
rios. Atualmente, três seareiros atuam no projeto.
Já em Blumenau, o atendimento ao Presídio Regio‐

nal e à Penitenciária Industrial é realizado por meio
da participação da 4ª URE/FEC no Conselho da Comu‐
nidade da Comarca. O Conselho, além da fiscalização
estabelecida na Lei de Execução Penal, das media‐
ções e autorizações nos projetos das instituições prisi‐
onais que visam a ressocialização, realiza ações
sociais em datas como a Páscoa e o Natal, que buscam
resgatar a esperança e contribuir para um mundo
mais justo, digno e humano para todos quando
retornarem ao convívio social. No Natal de 2018, fo‐
ram atendidas cerca de 1600 pessoas, entre internos
e agentes de segurança - que receberam umpacote de
doces e a mensagem evangélica, por meio de diálogo
fraterno nas alas e celas. De acordo com o vice-presi‐
dente de Assistência e Promoção Social (VPAPS), Jean
Michel, ações como essas demonstram o compromis‐
so do Movimento Espírita catarinense em participar
efetivamente, em conjunto com a sociedade organi‐
zada, seguindo os princípios espíritas. “A participa‐
ção de espíritas em Conselhos e em atividades em
unidades prisionais deve ser incentivada, pois está
em consonância com a Diretriz nº 9 do Plano de Tra‐
balho para o Movimento Espírita Brasileiro (CFN‐
/FEB), a participação na sociedade”, finaliza.

¹ Evangelho de Mateus (25:36), conforme O Novo Testamento, edi-
ção da FEB, 2013.

07

Obras espíritas estão disponíveis na biblioteca do complexo
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Censo Espírita chega em março
a instituições de todo o País

OProjeto de Levanta‐
mento de Informações

Federativas do CFN / FEB, em
Santa Catarina chamado CEN‐
SO ESPÍRITA SC, será disponi‐
bilizado aos Centros Espíritas
de todo o Brasil a partir de
março de 2019.
Nessa plataforma as insti‐

tuições espíritas podem atua‐
lizar os seus dados e
responder ao formulário es‐
pecífico de suas atividades,
fornecendo subsídios e infor‐
mações para que o Movimen‐
to Espírita organizado,
através das Federativas esta‐
duais e seus Órgãos de Unifi‐
cação, possa conhecer suas
realidades regionais e dimen‐
sionar o planejamento das atividades e ações.
Quando um Centro Espírita atualiza os seus dados

cadastrais, individualmente, através do acesso pri‐
vativo, permite que suas informações sejam atuali‐
zadas de forma integrada para as Uniões Regionais
e para a sua Federativa. Da mesma forma, os núme‐
ros do Censo são totalizados nas Regionais, nas Fe‐
derativas e disponibilizados para o Movimento
Nacional.
Estamos mantendo registros de todas as respostas

coletadas, para que se forme cumulativamente uma
massa de dados, que futuramente possa fornecer
informações qualitativas e quantitativas acerca do
Movimento Espírita.

EDIÇÃO 2019 DO CENSO

Santa Catarina já está na terceira edição desse
projeto. Nos anos de 2017 e 2018 tivemos a partici‐
pação de cerca de 55 % das Instituições Filiadas à
FEC. É um valor muito representativo o que nos
permite analisar os números respondidos e projetar
estatisticamente as informações das instituições que
não participaram. De acordo com o vice-presidente
de Educação e Difusão, Luis Antonio Brescovites,
essa participação está aquém do que desejamos:

“Nossa meta é ficar entre 75 e 80 % de participação,
o que nos daria segurança na utilização dessas in‐
formações”.
Temos percebido, por meio de diversos depoi‐

mentos ao redor do Estado, que muitas instituições
inicialmente resistentes à participação no processo
de levantamento de informações, devido à natural
dificuldade de construir uma rotina de coleta e
registro de dados, hoje mantêm durante todo o ano
o registro dessas informações e as têm utilizado
como ferramenta de apoio na gestão das atividades
administrativas e finalísticas da Casa Espírita.
Omesmo se aplica no caso da FEC, onde os dados

brutos das respostas foram divulgados para todas
as Vice-Presidências, que os repassaram aos seus
departamentos e setores. Todas as áreas do Movi‐
mento Espírita Catarinense utilizam essas informa‐
ções para o planejamento de suas ações e
atividades, pois passam a ter em mãos os números
que mostram as diversas realidades regionais do
Espiritismo em SC.

PARTICIPE! COLABORE!

Entre em contato com a vice-presidência pelo e-
mail: vp.educacao@fec.org.br

RECENSEAMENTO

Informações sobre o Censo estão disponíveis no site da FEC



Conjesc 2019 vai abordar
“Relacionamento com Jesus”

09EVENTOS

Odepartamento de Juventude da FEC promove
durante o Carnaval deste ano a 35ª edição da

Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Cata‐
rina (Conjesc 2019).
O evento vai reunir centenas de jovens espíritas

(de 12 a 25 anos) de todo o estado na Escola Básica
Professora Herondina Medeiros Zeferino, em Flori‐
anópolis, de 2 a 4 de março de 2019.
Este tradicional encontro, que é realizado desde

1952, tem como objetivo reunir em ambiente de
fraternidade os jovens espíritas pertencentes aos
grupos de Juventude e Pré-Juventude das institui‐
ções espíritas de SC. O tema escolhido para este ano
é "Relacionamento com Jesus", e contará com estu‐
dos, vivências e oficinas que buscam motivar o

jovem a estreitar a relação de amizade com o Mes‐
tre por meio de exercício do bem.
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Federativo: O número de casos de tentativa
de suicídio tem preocupado os adeptos das
mais variadas denominações religiosas. Como
podemos enfrentar esse problema de saúde
pública sob a ótima evangélico-cristã, durante
a tarefa de atendimento espiritual no centro
espírita?

Eduardo Jonker: Essa questão merece uma
reflexão acerca de suas causas: pode haver en‐
frentamento de questões de gênero no seio fami‐
liar, em função do preconceito, frustração e per‐
das financeiras e de status social, culpa de toda
ordem; sem o respaldo do conhecimento espiritu‐
al e da fé o ser sucumbe diante dos desafios
reencarnatórios. Muitos buscam uma fuga dos
tormentos que enfrentam pelas vias do suicídio e
descobrem no plano espiritual a continuidade da
vida. Nesse contexto, a orientação fraterna base‐
ada no Evangelho oferta um caminho diferente,
que possibilita o tratamento emergencial do pro‐
blema, mas o mais importante é que permite o
entendimento do que ocorre e da ineficácia da

ação suicida. No atendimento fraterno aos inú‐
meros irmãos com essa problemática, o esclareci‐
mento e as terapêuticas auxiliares possibilitam o
fortalecimento do ser. A reação não é simples,
muitas vezes os processos depressivos têm gati‐
lhos emocionais que devem ser trabalhados de
dentro para fora.
Uma das principais regras do atendimento

fraterno é a empatia, a capacidade de se colocar
no lugar do outro sem julgamentos. O acolhimen‐
to acontece antes de tudo, pois estabelece uma
relação de confiança. Além disso, a orientação
sempre deve ser pautada pelos princípios da dou‐
trina espírita e não por nossas opiniões pessoais.
O exemplo do mestre Jesus nos convida ao

verdadeiro amor e naquele momento para aque‐
la pessoa podemos fazer a diferença e dar o nosso
contributo. Tivemos a oportunidade de acompa‐
nhar vários irmãos que chegaram à casa espírita
em complexas situações e com esforço, amor e
persistência se tornaram grandes trabalhadores,
inclusive ajudando outros na mesma situação em
que estiveram no passado.

Nesta entrevista, o vice-presidente
da área de Mediunidade e Atendi‐

mento Espiritual da FEC, Eduardo
Jonker, comenta temas relacionados à
complexa tarefa de atendimento espi‐
ritual. Suicídio, transtornos mentais e
o intercâmbio entre medicina e espiri‐
tualidade são assuntos abordados pelo
dirigente, à luz do documento de ori‐
entação da área, recentemente lança‐
do pela Federação Espírita Brasileira.

Atendimento Espiritual
Os desafios da atividade que propõe ações fraternas

e continuadas de acolhimento ao público



11

Quais são os maiores desafios a serem en‐
frentados pelo trabalhador da área do atendi‐
mento espiritual da casa espírita na atualida‐
de?

Um grande desafio está em estreitar laços entre
as equipes que se propõem a atuar nesta área tão
abrangente para que a engrenagem possa funcio‐
nar com fluidez. A harmonia e o entendimento da
tarefa são de fundamental importância. A comu‐
nicação interna com as demais áreas na com‐
preensão que somos órgãos de um mesmo corpo:
o Centro Espírita. Não é possível trabalhar sem
fundamentação doutriná‐
ria, buscando alinhamento
em todas as instâncias do
movimento federado: FEB,
FEC, Uniões Regionais e
Casas.
Outro desafio é nos colo‐

car como seres que, mes‐
mo a serviço da doutrina
do Cristo, somos vulnerá‐
veis e precisamos nos per‐
mitir buscar acolhimento e orientação fraterna.
Mais do que nunca os trabalhadores da área
enfrentam situações cada vez mais complexas. É
preciso capacitação, prática do evangelho e sinto‐
nia com a espiritualidade para atuar neste atendi‐
mento, que ocorre sob a supervisão da equipe
espiritual da casa. A Federação Espírita Brasileira
acaba de lançar o documento orientador para o
atendimento espiritual. A Federação Espírita Ca‐
tarinense realizará em abril de 2019 o primeiro
encontro dos trabalhadores da área do atendi‐
mento espiritual, como forma de trazer a orienta‐
ção da área nacional, a partir de uma visão médi‐
co-espírita.
Outro desafio para a área tem sido a estrutura‐

ção e implantação do atendimento espiritual em
suas totalidade nas casas espíritas e a criação do
estudo continuado para formação de trabalhado‐
res. Alguns dos requisitos para os trabalhadores
da área são: conhecimento doutrinário, vivência
do Evangelho, empatia e ética para lidar com as
pessoas que, durante o atendimento espiritual,
expõem seus tormentos e dores da alma.

Os transtornos mentais têm assumido um
protagonismo no rol de desequilíbrios do pú‐
blico que chega ao centro espírita por meio do
atendimento fraterno. Qual a recomendação
da área para os trabalhadores e dirigentes

espíritas?

O acolhimento, a orientação e o encaminha‐
mento para as atividades terapêuticas possibili‐
tam um grande avanço, mas é importante reco‐
mendar aos que sofrem de transtornos, depressão
e outros males que busquem também os recursos
da medicina e suas especialidades. O objetivo do
Espiritismo é a cura do espírito e isso se conquis‐
tará pela mudança de padrões mentais e compor‐
tamentais. Divaldo Franco, desde a década de 80,
vem falando domal do século, amodernidade e as
tecnologias possibilitaram uma avanço de facili‐

dades, mas a problemática
existencial do indivíduo
persiste, a necessidade do
perdão e, principalmente,
do autoperdão como tera‐
pia. Várias são as pessoas
que chegam encaminha‐
das por psiquiatras e psicó‐
logos, o que é muito positi‐
vo. Esse intercâmbio entre
medicina e espiritualidade

tem sido valioso no cuidado do homem enquanto
ser integral. A aproximação entre pessoas de cre‐
dos diferentes, sem preconceito, tem aumentado
a procura do acolhimento sem constrangimento
entre quem busca e quem acolhe, sinalizando
novos tempos.

Muitas pessoas confundem o atendimento
fraterno com o atendimento espiritual. Qual a
diferença?

Conforme nos explica o documento “Orienta‐
ção para o Atendimento Espiritual no Centro Es‐
pírita” (CFN/FEB), o atendimento espiritual é com‐
posto por um conjunto de ações fraternas e
continuadas de conformidade com o Evangelho, à
luz da Doutrina Espírita, oferecendo aos que fre‐
quentam a casa espírita na condição de atendi‐
dos ou atendentes, o apoio, o esclarecimento, o
consolo e a assistência moral e espiritual sob a
inspiração dos benfeitores espirituais.
Já atendimento fraterno é o acolhimento

pelo diálogo, permitindo que o acolhido te‐
nha a oportunidade de expor livremente,
em caráter privativo e sigiloso, suas difi‐
culdades e angústias, recebendo orien‐
tação com respeito e humildade
dentro dos princípios do Evange‐
lho à luz da Doutrina Espírita.

“O objetivo do Espiritismo é
a cura do espírito e isso se
conquistará pela mudança

de padrões mentais e
comportamentais”.
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A Sustentabilidade do
Movimento Espírita

Texto: Marcia Paranhos

Para a Federação Espírita Brasileira (FEB) é indis‐
cutível o papel atual que as publicações espíri‐

tas desempenham na disseminação do conhecimento
sobre a realidade espiritual e na economia. Nesse
sentido, uma comissão do Conselho Federativo Nacio‐
nal (CFN) debateu recentemente o papel do livro na
garantia da unidade doutrinária do Espiritismo, como
um eixo fundamental na Universalidade dos Ensinos
dos Espíritos e na criação das condições necessárias
para o progresso do pensamento espírita. A proposta
da comissão é aprofundar reflexões em torno da dire‐
triz nº 8 do Plano de Trabalho para o Movimento Es‐
pírita Brasileiro 2018-2022. Daí a necessidade de
diretrizes editoriais que orientem, a partir do consen‐
so e do estudo do Espiritismo, o que se deve publicar,
a quem incumbe tal tarefa, de que forma deve-se
realizá-la e com que propósitos.

O QUE DIZ A PROPOSTA

De acordo com os estudos da comissão, além de seu
aspecto econômico, o negócio do livro possui caráter
central na estruturação do pensamento espírita, por
viabilizar a unidade dos princípios doutrinários, defi‐
nidores do estudo, da vivência e da divulgação espíri‐
tas. A proposta é sistematizar ações que assegurem a

sustentabilidade ampla, por meio de parcerias que
possibilitem ao Movimento Espírita a criação de uma
rede de colaboração para a aplicação de políticas edi‐
toriais, comerciais e de marketing e a entrega de con‐
teúdos verdadeiramente espíritas.
Ao discutir a sustentabilidade no Movimento Es‐

pírita, é natural uma abordagem que tenha por pres‐
suposto o cumprimento da missão do Espiritismo
como alavanca de progresso moral para a humanida‐
de. Por isso, ao se considerar o desafio da sustentabili‐
dade econômica do Movimento Espírita brasileiro, é
importante reconhecer o papel que a literatura espíri‐
ta desempenha como instrumento central de divulga‐
ção, como fonte de recursos financeiros e como
catalizador da unidade de pensamento para a forma‐
ção de umamentalidade espírita fundamentada sobre
a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec.

NA PRÁTICA

Foi elaborado um documento norteador – que é o
conjunto de diretrizes para a Sustentabilidade - que
representa o esforço do CFN para a criação de políti‐
cas editoriais, comerciais e de marketing que possibi‐
litem a atuação em rede, e ainda, a geração da
sustentabilidade pormeio de parcerias doMovimento
Espírita, dinamizando a Rede CFN/FEB, priorizando a
difusão do Espiritismo através do livro e de outros
meios, resguardando os princípios doutrinários e
otimizando a gestão das instituições.

COMISSÃO EM SC

A Federação Espírita Catarinense, alinhada com
esse esforço nacional, também criou uma comissão
para debater o tema da Sustentabilidade em nível
estadual. O grupo foi formado durante a reunião do
último Conselho Federativo Estadual (CFE) de 2018, e
conta com membros indicados pela 1ª, 6ª, 12ª, 13ª e
14ª UREs, além de integrantes da diretoria executiva
da FEC.

Proposta da Federação Espírita Brasileira visa sistematizar
ações que assegurem o crescimento da literatura espírita

Distribuidora da FEC integra rede de colaboração nacional
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Desafios Inadiáveis
Texto: Esther Fregossi

Osvaldo Melo, fundador da Federação Espírita
Catarinense, signatário do Pacto Áureo e hoje

Dirigente Espiritual do Movimento Espírita Catari‐
nense, na sua obra literária “Epístola aos Espíritas”,
destaca a “Necessidade de Cristianização da Dou‐
trina Espírita” ¹.
Recentemente, o Benfeitor Espiritual Bezerra de

Menezes, dirigente espiritual doMovimento Nacional
de União e Unificação, corrobora essa diretriz, ao
dizer, através de Divaldo Franco, no recente Conselho
Federativo Nacional: “Espíritas, a vós vos cabe hoje
a tarefa da recristianização da Humanidade”.²
Estudar, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho

constituem desafios inadiáveis para os Espíritas da
atualidade. Por esta razão a FEB lançou o Programa
institucional EVANGELHO REDIVIVO, com o objeti‐
vo de promover o estudo reflexivo do Evangelho,
estimulando à vivência dos seus princípios. Trata-se
de excelente recurso para viabilizar os planos superi‐
ores estimulando-nos a viver em plenitude as diretri‐
zes que difundimos. Os projetos pilotos do Programa
da FEB estão sendo implantados em nível nacional e
Santa Catarina foi pioneira na sua implantação.
As profundas reflexões que citamos, inspiraram as

lideranças espíritas catarinenses a definir “Lideran‐
ça com Jesus” como tema central das atividades fede‐
rativas para 2018 e 2019.
Coletivamente, definimos também o que quere‐

mos e como faremos, dando importante passo para
alcançarmos a união desejada e através dela a inte‐
gração das ações federativas.
Foram definidas como prioridades institucionais as

seguintes diretrizes do Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro:
4.Adequação dos centros espíritas para o atendimen‐
to das suas finalidades;
6. União dos espíritas e unificação do movimento
espírita;
7. Formação continuada do trabalhador espírita;

8. Promoção do livro espírita como elemento essenci‐
al ao cumprimento da missão do Espiritismo.
Essas diretrizes norteiam as ações e atividades

federativas em SC. Para alcançar os objetivos federa‐
tivos, é imprescindível que todos os elementos que
integram do sistema (Instituições, órgãos de Unifica‐
ção e Administração Central), estejam conscientes
dos seus papéis para poderem, de forma eficiente,
definir e executar coletiva e solidariamente as
ações e atividades federativas.
Propusemos o diálogo integrado comomeio legíti‐

mo de definir as diretrizes, elaborar e executar
conjuntamente os Planos de Ação. Esse diálogo con‐
templa de forma ampla as lideranças espíritas de San‐
ta Catarina, quais sejam os dirigentes dos Órgãos de
Unificação (UREs) e os dirigentes das Instituições
Espíritas.
Importante ressaltar que as ações federativas da

FEC primam pelo diálogo e a construção coletiva das
ações, buscando atender as demandas específicas de
cada macrorregião.

Todos integramos o SISTEMA FEDERATIVO. Para
ser eficiente, um sistema necessita da participação
efetiva de todos os elementos que o integram. Cada
organismo do sistema temuma função e todos juntos
atuando em sinergia, trabalhamos para subsidiar,
orientar e fortalecer as Instituições Espíritas, a
fim de que cumpram suas nobres finalidades junto
à sociedade.
A Família Espírita Catarinense, comprometida com

a causa de cristianizar, se esforça em promover a
cristianização das relações humanas e institucionais,
cooperando com a Planificação Superior e cumprindo
com os compromissos assumidos junto ao Mestre,
que sinalizou: “Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.” – Jesus
(João, 13:34 e 35).
¹ MELO, Osvaldo. Epístola aos Espíritas, 1ª Edição, 2013. FEC.
Epístola 2ª, p. 16.
² Mensagem psicofônica do Espírito Bezerra de Menezes, recebida
por Divaldo Franco, no encerramento da Reunião Ordinária do CFN
(Brasília, 11/11/2018). Revisada pelo autor espiritual.

“Espíritas, a vós vos cabe hoje a tarefa
da recristianização da Humanidade”.

Bezerra de Menezes
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AGENDA14

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA FEC – 2019
Data Atividade Cidade Local

JA
N 19/01 – Sábado Reunião DIREX FEC

Data Atividade Cidade Local

FE
V

02/02 – Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Planejamento Florianópolis FEC

09/02 – Sábado Encontro do Evangelho Redivivo Florianópolis

23/02 – Sábado Florianópolis FEC

24/02 – Domingo Florianópolis FEC

Data Atividade Cidade Local

M
AR

02/03 – Sábado Confraternização da Juventude Espírita de SC – 3 DIAS Florianópolis

09/03 – Sábado RD - Reunião Diretoria FEC - Ampliada Florianópolis FEC

16/03 – Sábado Conferência Espírita do Paraná

Data Atividade Cidade Local

AB
R

06/04 - Sábado CRSul – CFN/FEB – Rio Grande do Sul – sex / sab / dom Porto Alegre

13/04 – Sábado Conferência Espírita de SC – POLO 2 – SUL / LESTE Tubarão

20/04 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

27/04 – Sábado Encontro Estadual da Área de Atendimento Espiritual Joinville

Data Atividade Cidade Local

M
AI 04/05 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

18/05 – Sábado Encontro de Áreas - Macrorregião SUL - URE´s 3ª, 9ª e 15ª Criciúma

Data Atividade Cidade Local

JU
N

01/06 – Sábado Conferência Espírita de SC - POLO 3 - NORTE/NORDESTE Itajaí

08/06 – Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada Florianópolis FEC

15/06 – Sábado Blumenau

29/06 – Sábado Comissão Regional Nordeste - URE´s - 4ª, 6ª e 13ª Joinville

Data Atividade Cidade Local

JU
L

06/07 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

13/07 - Sábado Encontro Estadual da Área de Assistência e Promoção Social Florianópolis

20/07 - Sábado Encontro de Áreas - Macrorregião LESTE - URE´s - 1ª e 14ª

27/07 - Sábado Comissão Regional Sul - URE´s - 3ª, 9ª e 15ª Imbituba

Data Atividade Cidade Local

AG
O

03/08 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

17/08 - Sábado Comissão Regional Norte - URE´s - 7ª, 8ª e 10ª Capinzal

24/08 - Sábado Encontro Estadual do Livro Espírita de SC Florianópolis

31/08 - Sábado Comissão Regional Centro - URE´s - 2ª e 5ª Lages

Data Atividade Cidade Local

SE
T

14/09 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada Florianópolis FEC

C.E.Manoel
Francisco da Luz

CFE - Conselho Federativo Estadual (EXTRAORDINÁRIO)
Público Alvo: DIREX FEC + CONSELHEIROS
CFE - Conselho Federativo Estadual
Público Alvo: DIREX FEC + CONSELHEIROS

EB Prof. Herondina
Medeiros Zeferino

Teatro da
Arena Multiuso

Centro de eventos
Expoville

CFE - Conselho Federativo Estadual + REDIRA
Público: DIREX FEC + CONSELHEIROS + COORD. ÁREA NORDESTE

Florianópolis
14a URE

Florianópolis

Expotrade

(EXTRAORDINÁRIO)

Curitiba
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA FEC – 2019
Data Atividade Cidade Local

JA
N 19/01 – Sábado Reunião DIREX FEC

Data Atividade Cidade Local

FE
V

02/02 – Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Planejamento Florianópolis FEC

09/02 – Sábado Encontro do Evangelho Redivivo Florianópolis

23/02 – Sábado Florianópolis FEC

24/02 – Domingo Florianópolis FEC

Data Atividade Cidade Local

M
AR

02/03 – Sábado Confraternização da Juventude Espírita de SC – 3 DIAS Florianópolis

09/03 – Sábado RD - Reunião Diretoria FEC - Ampliada Florianópolis FEC

16/03 – Sábado Conferência Espírita do Paraná

Data Atividade Cidade Local

AB
R

06/04 - Sábado CRSul – CFN/FEB – Rio Grande do Sul – sex / sab / dom Porto Alegre

13/04 – Sábado Conferência Espírita de SC – POLO 2 – SUL / LESTE Tubarão

20/04 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

27/04 – Sábado Encontro Estadual da Área de Atendimento Espiritual Joinville

Data Atividade Cidade Local

M
AI 04/05 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

18/05 – Sábado Encontro de Áreas - Macrorregião SUL - URE´s 3ª, 9ª e 15ª Criciúma

Data Atividade Cidade Local

JU
N

01/06 – Sábado Conferência Espírita de SC - POLO 3 - NORTE/NORDESTE Itajaí

08/06 – Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada Florianópolis FEC

15/06 – Sábado Blumenau

29/06 – Sábado Comissão Regional Nordeste - URE´s - 4ª, 6ª e 13ª Joinville

Data Atividade Cidade Local

JU
L

06/07 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

13/07 - Sábado Encontro Estadual da Área de Assistência e Promoção Social Florianópolis

20/07 - Sábado Encontro de Áreas - Macrorregião LESTE - URE´s - 1ª e 14ª

27/07 - Sábado Comissão Regional Sul - URE´s - 3ª, 9ª e 15ª Imbituba

Data Atividade Cidade Local

AG
O

03/08 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

17/08 - Sábado Comissão Regional Norte - URE´s - 7ª, 8ª e 10ª Capinzal

24/08 - Sábado Encontro Estadual do Livro Espírita de SC Florianópolis

31/08 - Sábado Comissão Regional Centro - URE´s - 2ª e 5ª Lages

Data Atividade Cidade Local

SE
T

14/09 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada Florianópolis FEC

C.E.Manoel
Francisco da Luz

CFE - Conselho Federativo Estadual (EXTRAORDINÁRIO)
Público Alvo: DIREX FEC + CONSELHEIROS
CFE - Conselho Federativo Estadual
Público Alvo: DIREX FEC + CONSELHEIROS

Teatro da
Arena Multiuso

CFE - Conselho Federativo Estadual + REDIRA
Público: DIREX FEC + CONSELHEIROS + COORD. ÁREA NORDESTE

Florianópolis
14a URE

Florianópolis

AG
O

03/08 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

17/08 - Sábado Comissão Regional Norte - URE´s - 7ª, 8ª e 10ª Capinzal

24/08 - Sábado Encontro Estadual do Livro Espírita de SC Florianópolis

31/08 - Sábado Comissão Regional Centro - URE´s - 2ª e 5ª Lages

Data Atividade Cidade Local

SE
T

14/09 - Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada Florianópolis FEC

21/09 - Sábado Comissão Regional Leste - URE´s - 1ª e 14ª

28/09 - Sábado Comissão Regional Oeste - URE´s - 11ª, 12ª e 16ª Concórdia

Data Atividade Cidade Local

O
U
T

05/10 - sábado RD - Reunião DIREX FEC Florianópolis FEC

19/10 - sábado Porto União

26/10 - sábado Conferência Espírita de SC – POLO 1 – CENTRO/OESTE Chapecó

Data Atividade Cidade Local

N
O
V

09/11 – Sábado CFN - Em Brasília - dias 08-09 e 10/11 Brasília

23/11 – Sábado Encontro de Áreas - Macrorregião NORDESTE URE´s 4ª,6ª e 13ª Blumenau

30/11 – Sábado ELEIÇÕES PARA DIREX-FEC Nas URE´s

Data Atividade Cidade Local

DE
Z 07/12 – Sábado RD - Reunião DIREX FEC - Ampliada – Avaliação/Confraternização Florianópolis FEC

Florianópolis
1a URE

CFE - Conselho Federativo Estadual + REDIRA
Público : DIREX FEC + CONSELHEIROS + COORD. ÁREA NORTE




