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Editorial
Com a alegria do dever cumprido, neste fevereiro de 2016, podemos entregar em mãos o número 48 de O
Federativo aos Conselheiros, Presidentes das 16 Uniões Regionais Espíritas. Destas mãos e pelas vias da rede mundial
de computadores outras centenas de olhos poderão ver este pequeno informativo que traz as novidades de nossas
realizações e projetos em desenvolvimento.
Entre todos, um objetivo em comum: “bem servir o movimento espírita catarinense”, pois servindo a ele se
está fazendo cumprir a promessa do Cristo que garantiu, por seus altos desígnios, a realização da Vontade do Pai
sobre a Terra.
Completando este editorial, transcrevemos as palavras do Sr. Olenyr Teixeira, proferidas na ocasião do Fórum
Estadual de Entidades Espíritas Filiadas, realizado no último novembro e cujos objetivos de confraternização em prol
da União e Unicação foram alcançados.
Disse nosso presidente na ocasião:
“Podemos dividir o movimento espírita brasileiro em duas grandes fases.Chamemos a primeira fase de APA e a
segunda DPA, ou seja, Antes do Pacto Áureo e Depois do Pacto Áureo.
Realmente, o movimento espírita, particularmente no Brasil teve essas duas fases perfeitamente delimitados.
O que ocorria antes, (embora saibamos que alguns Estados já tivessem sua federação), de modo geral, eram Centro
Espiritas na sua plenitude. Gerenciavam o movimento, mas se organizavam como Centro Espiritas.
A partir do Pacto Áureo, de 05 de outubro de 1949, o Movimento Espirita Brasileiro tomou outro rumo. E quem
estava secretariando a reunião que norteou esse movimento era exatamente o nosso companheiro Osvaldo Ferreira
de Melo, ex-presidente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo aqui de Florianópolis,fundador e
primeiro presidente da Federação espírita Catarinense.
A Federação Espírita Catarinense surgiu portanto um pouco antes do Pacto Áureo, quatro anos antes e ainda tinha as
mesmas características que tantas outras nos demais estados.
A partir de 2010 houve uma alteração total no estatuto da nossa federação e esse documento norteou de
forma diversa a atividade federativa (...). O que é a Federação Espírita Catarinense e o que ela representa perante
o Movimento Espírita Nacional?
É uma instituição espírita acima de tudo, mas é uma associação de âmbito religioso e sendo associação, conta com
associados, assim sendo, o órgão máximo desta federativa é a Assembleia Geral dos associados. Portanto,
vocês que são as casas espíritas associadas da Federação Espírita Catarinense tem,quando reunidas, a palavra nal
num órgão chamado Assembleia Geral . Essa Assembleia Geral, importantíssima no caso da Federação Espírita
Catarinense, traz resultados e consequências bastante vibrantes para o movimento espírita do nosso estado.
Não é mais o presidente ou um grupo pequeno de pessoas que decidem destinos federativos, mas todos os Centros
Espíritas liados à Federação. Reunidos estes centros tem uma força muito maior que uma diretoria executiva ou um
conselho federativo. (...) Temos mais de cem mil espíritas em todo o estado, segundo o censo do IBGE de 2010. Nós
temos que alcançar esses cem mil espíritas para que eles sejam efetivamente trabalhadores do Cristo na face da terra.
E aqui em Santa Catarina contamos com cada um de vocês.
Aquilo que for traçado como diretriz neste Fórum, certamente, auxiliará em muito o envolvimento destes outros
companheiros que não estão presentes, que não fazem parte de casas espíritas, que estão isolados no mundo, que
funcionam ainda como APA, (antes do Pacto Áureo).
Precisamos trazê-los para o Movimento e fazer com que realmente eles sejam contribuintes ecazes do conjunto
Federativo.”
Olenyr Teixeira, em 14 de novembro de 2015.
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WEBFEC – Sistema de Integração de Informações

A Federação Espírita Catarinense está desenvolvendo um programa de computador que tem como
propósito a centralização e integração das informações federativas do Movimento Espírita Catarinense.
Trata-se da implementação de software que utiliza um banco de dados unicado, reunindo e
compartilhando informações de forma segura e ágil entre os integrantes do Movimento (pessoas,
centros espíritas, Uniões Regionais Espíritas e a FEC).
Utilizando os recursos da internet, toda vez que uma informação é inserida no banco de dados, passa
a estar disponível para todos aqueles que tem acesso, nas mais variadas instâncias do Movimento.
A partir desta unicação, gradativamente estão sendo desenvolvidas ferramentas que permitem que
haja a interação entre o banco de dados e os elementos que fazem a geração das informações.
Em 2015 foi disponibilizada ferramenta que permite que as Uniões Regionais Espíritas – UREs,
possam atualizar as informações dos Centros Espíritas de sua área de atuação.
No decorrer do ano passado foi implementado ferramenta de inscrições on-line que permite que que
os participantes dos eventos da FEC possam efetuar o seu cadastro e a geração de boletos on-line.
No início deste ano, durante a visita da Vice-Presidência de Administração às UREs de todo o estado
foi liberada ferramenta privativa, exclusiva aos associados da FEC, para consulta e atualização de dados,
bem como download de documentos diversos, além de outros recursos.
No decorrer deste semestre será disponibilizada ferramenta para realização dos pedidos on-line da
Distribuidora da FEC.
Novos tempos, novos recursos.
Com isso a FEC busca modernizar seus processos internos, permitindo agilidade e transparência de
suas informações.

Nesta edição

Visita as UREs

CONREJE 2016

Inter Retgional centro / Oeste

Web / FEC

CITAF

DECOM
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Biblioteca Lins de Vasconcelos
A Federação Espirita Catarinense esta reativando a biblioteca Lins de Vasconcelos que é uma Unidade
de Informação cujo objetivo é a divulgação da Doutrina Espírita e o acesso à pesquisa.
Foi iniciado um trabalho de reconhecimento e higienização das obras juntamente com as técnicas de
conservação e gerenciamento do acervo.
Para o processamento técnico do acervo (catalogação, classicação, etc.) foi instalado o software Biblivre.
Para o segundo semestre de 2016 planeja-se o uso da base de dados para criação do memorial de
imagens da Federação Espirita Catarinense.
A biblioteca além de uma unidade informação e conservação da memória do Movimento Espírita é um
espaço de aquisição de conhecimentos.
Comunicação Social
O DeCom – Departamento de Comunicação da FEC preparou uma surpresa para o Movimento Espírita Catarinense.
Agora os Centros Espíritas terão um lugar onde buscar subsídios para ampliar a divulgação da Doutrina!
Trata-se do Blog do DeCom
Espaço especialmente criado para disponibilização de informações, dicas, orientações sobre a utilização e implementação
dasmais modernas ferramentas de Comunicação para auxiliar as Casas a alçarem mais pessoas.
Vários companheiros nosso não tem a possibilidade de ir ao Centro Espírita, ou porque não tem a facilidade da
locomoção, ou porque estão submetidos a injunções que o impossibilitam de freqüentar e conhecer a doutrina.
Esclarecer e Consolar!
Por intermédio das modernas ferramentas da comunicação o Centro Espírita cumpre mais e melhor a sua função.
Eciência e ecácia!
Folders, cartazes, sites, blogs, fotologs, emails, listas de emails, grupos, murais, radioweb e uma innidade de ferramentas
estarão sendo exploradas no BLOG do DECOM.
Você, dirigente Espírita poderá tirar todas as suas dúvidas, propor questões, enviar sugestões, conhecer os companheiros
de outras Casas, UREs, Federativas, e saber sobre como outros companheiros resolveram suas diculdades ligadas a área
de comunicação social espírita.
Comunicação social - uma atividade essencial para ampliar o alcance da doutrina.
Você não tem voluntários capacitados?
O DeCom da FEC Capacita!
Você não tem nem um irmão com disponibilidade para colaborar?
O trabalhador do DeCom pode estar em qualquer parte do planeta, basta ter acesso a internet para poder atuar junto
ao Centro Espírita, divulgando a Doutrina.
Divulgue o Blog do DeCom!
A Doutrina agradece!
www.fec.org.br/dcom
·www.fec.org.br/decom
·www.fec.org.br/comunicacao
·Ah, claro. Não é novidade, mas vale lembrar. Como em qualquer atividade Espírita a participação é imprescindível!
Então vai lá e:
Visite: http://www.fec.org.br o site da FEC
Curte: www.facebook.com/fec.federacaoespiritacatarinense no facebook
Inscreva-se no canal: www.youtube.com/user/TVFECSC do youtube
Siga a FEC: plus.google.com/103751933114587002845 no Google+
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CITAF
“Dez homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que cem que não se entendam.”
Allan Kardec - “Obras Póstumas”
O CITAF é um programa desenvolvido pela Diretoria Executiva da Federação Espírita Catarinense, que
tem como principal objetivo a capacitação continuada dos trabalhadores,dirigentes e lideranças regionais
do Movimento Espírita Catarinense.
O programa está previsto em várias etapas e tem sido gradualmente implantado, tendo seu início na
integração dos planejamentos das áreas das Vice-Presidências nalísticas ainda 2014.
No início de 2015 foi realizado um Encontro de Dirigentes e Lideranças Federativas, onde buscou-se a
sensibilização dos presentes para o alinhamento das ações regionais com as ações do Movimento Estadual,
bem como, houve a disponibilização de subsídios para que as UREs pudessem desenvolver suas atividades
de união e unicação em suas distintas regiões.
No decorrer do ano outras etapas foram realizadas, onde buscou-se o desenvolvimento de atividades de
planejamento e integração de ações macrorregionais.
Durante a realização do Encontro de Imersão em Agosto.2015 foram disponibilizados os primeiros
conteúdos de capacitação a serem multiplicados nas regiões, cujas temáticas são:
“União e Unicação” e “ O Centro Espírita”.
Foram realizados os Planos de Ação para aplicação destes conteúdos em cada região, bem como a denição
das equipes que assumiram o posto de “Caravaneiros”, ou seja, aqueles que em caravana fariam a
multiplicação dos conteúdos em todo o estado.
Foi rmado pelos presentes o “Pacto Catarinense de Trabalho, Solidariedade e Fraternidade”.
No decorrer deste ano, os Centros Espíritas do todo o estado, estarão sendo convidados a capacitar os seus
trabalhadores com estas temáticas e preparar o terreno para que possam ser aplicados os conteúdos
técnicos das áreas, que deverão ser disponibilizados nas próximas etapas do Programa.
Caso o seu Centro Espírita não tenha recebido a visita desta Caravana, ou não tenha sido convidado a
participar do CITAF, entre em contato com o Presidente de sua URE para maiores informações.
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Macrorregional 2016
Neste ano as macrorregionais irão inovar ainda mais em sua
organização, tudo para proporcionar um evento com mior conteúdo
doutrinário e mais dinâmico, contando com a participação das casas
de forma muito intensa.
Como ponto primordial desta empreitada está o livro Voltei, do Irmão
Jacob, publicado pela FEB e produzido através da psicograa de
Francisco Cândido Xavier. O livro conhecido de muitos relata a
trajetória de importante personagem da história da Federação Espírita
Brasileira e da própria indústria fonográca de nosso país. Porém, se
os dados biográcos podem nos chamar atenção ao autor do livro,
muito mais fundamental é sua mensagem. Foi inspirado nessa obra e
considerando as avaliações das macrorregionais dos anos anteriores e
dos comentários feitos pelos confrades durante a viagem realizada a
m de visitar as URE's no último janeiro que o novo projeto surgiu.
Seu objetivo é “Sensibilizar os presentes diante do compromisso de
adquirir pela abnegação e amor profundo à causa do Cristo sua luz
própria na senda evolutiva”, como o Irmão Jacob nos concita a fazer
em prol de nossa própria felicidade.
A dinâmica consiste na distribuição da obra “Voltei” para as URE's acompanhada de roteiro de trabalho
para desenvolvimento ao longo dos meses que antecede a macrorregional, ou seja, nada de ir ver;
todos estarão lá para participar, opinar e aprendar.
O referido roteiro se desdobra em várias partes: primeiramente cada URE receberá um dos temas:
mediunidade com Jesus; a prática do bem com amor; realidade da vida espiritual.
Em seguida, cada casa deverá fazer a leitura do livro com seus trabalhadores, elaborando perguntas e
respostas relativas à obra. Numa data determinada pela URE todas as casas se reunirão com suas
perguntas e definirão conjuntamente como irão fazer sua apresentação na macrorregional, que poderá
ser na forma de: a) apresentação de cartaz; b) jogral; c) miniexposição; d) vídeo; e) pinga-fogo para o
público responder; etc.
No dia da macrorregional, cada URE terá 30 minutos para realização sua apresentação, o que
permitirá a integração entre os trabalhadores e o estudo aprofundado da obra.
Coroando esse momento de aprendizado e união, o Sr. Jorge Godinho irá fazer uma breve introdução
da obra e o irmão Divaldo Pereira Franco o encerramento da macrorregional, ambos por meios
eletrônicos, mas nem por isso, menos emocionantes e instrutivos.
Para facilitar a dinâmica a Distribuidora da FEC irá doar um exemplar para cada URE e fazer uma
promoção de aquisição do livro Voltei para as Casas. Cada casa poderá adquirir ao preço de custos 5
exemplares para o estudo de seus trabalhadores.
Enfin, ao final de 2016, espera-se ter contado com 100% da presença das URE's nos encontros
realizados e ter de cada Casa Espírita no mínimo 10 trabalhadores, entre presidente e vice-presidente
das mesmas.
Vamos lá, organizar-se, ler e desfrutar de um momento de aprendizado, que será “divino”.
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CONREJE – ERJE /2016
Durante o feriado de carnaval jovens espíritas realizaram encontro para desenvolver atividades de
estudos, reflexão, dinâmicas, vivências, apresentações artísticas, além de criar e fortalecer laços de
amizade. O evento denominado Confraternização Regional de Juventudes Espíritas (CONREJE) e ERJE
Encontro Regional de Jovens Espíritas, contaram com o apoio da Federação Espírita Catarinense, foram
realizados no período de 6 a 8 de fevereiro, em três locais ao mesmo tempo: Florianópolis, Concórdia
e Joinville.
Em Florianópolis o encontro foi na Escola Herondina Medeiros Zeferino, com a participação de jovens
da 1ª e da 14ª União Regional Espírita (URE). O tema foi Céu e Inferno - Uma questão de escolha(s),
com a frase para reflexão - "Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro".
O encontro do Oeste, envolvendo as UREs 2ª, 10ª, 11ª, 12ª e 16ª ocorreu em Concórdia, na
Universidade do Contestado, com o tema “Assim na terra, como no céu”, visando ampliar a
consciência de que o céu e inferno íntimos decorrem das nossas próprias escolhas, como
consequência da Justiça Divina, incentivando à vivência de acordo com a Lei de Deus.
Em Joinville, os jovens das instituições Espíritas das regiões Norte e Nordeste, envolvendo as UREs 4ª,
6ª, 7ª, 8ª e 13ª, fizeram o encontro na Escola de Educação Básica Professora Jandira D'Ávila. O tema
do encontro foi o mesmo de Concórdia: “Assim na terra, como no céu”
Durante o evento, todos os participantes, mais de 400 jovens, evangelizadores, membros da equipe e
de apoio, se hospedaram no local do encontro.
Nos vídeos produzidos nesses encontros demonstram a imensa alegria dos jovens e demais
participantes que prometem repetir o evento.

http://www.conreje.com.br/

Inter Regional Centro / Oeste
Em 12 a 14 de fevereiro de 2016 o centro-oeste catarinense estava em festa espiritual. Com as
presenças dos dedicados oradores espíritas Alberto Almeida, Suely Caldas Schubert e Edvaldo Roberto
de Oliveira, nas cidades de Chapecó, Concórdia e Lages os espíritas e simpatizantes do Espiritismo
puderam vivenciar momentos de muito aprendizado, reexão e convite ao aperfeiçoamento de suas
práticas nas casas espíritas e no cotidiano.
Sob o tema “Trabalhadores da última Hora” os três palestrantes realizaram conferências, seminários e,
nalizando no domingo à noite, um envolvente pinga-fogo, no qual a plateia, sedenta de informações
precisas sobre as dimensões cientícas e mediúnicas do conhecimento espírita, pode aproveitar da vasta
experiência e pesquisas da irmã Suely Schubert.
Na região oeste o público total dos eventos ultrapassou as mil e quinhentas pessoas.
Alberto Almeida, por sua vez, além de palestrar em Chapecó também esteve em Lages, realizando um
seminário sobre as questões da família sob o prisma do Espiritismo. Na capital do pinhão, o ilustre
paraense teve um público de mais de 350 pessoas.
Enm, o evento inter-regional centro-oeste foi um sucesso, alcançando seus objetivos de difusão da
doutrina espírita ao grande público e de capacitação dos trabalhadores por meio de conferencistas de
renome nacional.
Em 2017 outras cidades da mesma região serão contempladas com atividades semelhantes, aguardem e
participem.
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Visitas as UREs
De 17 a 27 de janeiro membros da equipe VPA visitaram as 16 URE's existentes em Santa Catarina, sendo em todas
recebida com grande contentamento e, após a reunião de trabalho, todos eram unânimes nos benefícios do trabalho
realizado para o processo de união e unicação do movimento espírita catarinense.
Dentre os assuntos abordados na reunião de trabalho, se destaca a exposição sobre planejamento integrado, quando foi
tratado sobre as realizações das reuniões de CFR e diretorias da URE e das Casas e ainda sobre: calendário de atividades
– importância do alinhamento e organização das datas; relatório de atividades – importância da coleta e da informação do
conteúdo para o adequado planejamento das atividades; uxo do planejamento da FEC. Esse momento que ocupava a
maior parte da reunião se constatou participação ativa dos presentes fazendo questões, discutindo modelos e propondo
sugestões.
Na continuidade com o grupo era apreciado do mapa da URE e sua abrangência territorial, analisando quantidade de
casas liadas e não liadas e a existência de grupos de estudos para a criação de novos núcleos espíritas. Mediante este
rastreamento foi reetido sobre a importância de a URE tomar a dianteira na formação de novas casas/núcleos para
assegurar a delidade doutrinária das mesmas. Foi também denido a data do último CFE (Outubro) para cada presidente
de URE entregar levantamento de todas as casas não liadas da região e adequação dos limites da URE. Nesse momento
os presentes se mostraram bastante interessados no levantamento e concordando com a importância da ação.
Num momento especial do encontro ocorria a distribuição das senhas para atualização cadastral das casas, com
explanação sobre o funcionamento do sistema webfec nesse aspecto. Igualmente eram distribuídas as pastas físicas das
Casas para apreciação de seu conteúdo e explanação sobre a necessidade de substituir os documentos já sem validade e
manter a pasta sempre atualizada. Curiosidade a or da pele, todos eram bastante interessados em conhecer o conteúdo
de suas pastas, sendo que muitos aproveitaram para copiar documentos que desconheciam e tem caráter histórico e
outros para esclarecer dúvidas relativas a composição dos documentos exigidos.
Ainda, falava-se sobre a Biblioteca Espírita Lins de Vasconcelos , do Departamento de Comunicação, sobre a TVFEC, o
Departamento de TI e a implantação dos e-mails institucionais para todas as URE's e casas liadas. Nestes momentos
muitas pessoas se pronunciaram a favor destas iniciativas e outros tiraram várias dúvidas esclarecidas.
Fechando o encontro fraterno era feita a leitura do item 3 do capítulo 19 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo,
seguida com oração de membro da equipe. Participação ativa dos presentes fazendo questões, discutindo modelos e
propondo sugestões.
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A Distribuidora de Livros da FEC vem trabalhando intensamente ao longo dos últimos anos na divulgação do
Espiritismo em nosso estado através da disponibilização de obras de alto cunho moral.
Esta garantia é dada pelo empenho de nosso Departamento do Livro que não mede esforços para colocar à
disposição de nossos Leitores Obras que agreguem conhecimento com um conteúdo valoroso e rico
doutrinariamente.O ano que passou foi repleto de eventos importantes ao nosso movimento e, como não
poderia ser diferente, nossa distribuidora esteve presente e todas as atividades Federativas, fomentando a
aquisição de nossos produtos, gerando conhecimento a nossos confrades e recursos valorosos a nossa
querida Federação Espírita, a m de auxiliar no desenvolvimento do Espiritismo em nosso estado.
Em especial, gostaríamos de agradecer a 9ª e a 13ª URE's e a todos membros de suas equipes, bem como,
às Casas Espíritas envolvidas na participação da Federação Espírita Catarinense nas feiras do Livro na Cidade
de Criciúma e Balneário Camboriú, a exemplo do que já ocorre em outras cidades de nosso estado,
respectivamente pelo apoio dado a Equipe da FEC na realização deste importante meio de divulgação de
nossa Doutrina.Este ano será repleto de eventos com nossa participação e esperamos atender a todas as
demandas de forma satisfatória trabalhando com muita responsabilidade e empenho, contem conosco.
Para Casas Espíritas ou URES que tiverem interesse em participar de Feiras de Livros ou abrirem suas
Livrarias, estamos à disposição através dos contatos abaixo:

"

Entre em contato conosco:
vendas@fec.org.br - Skype: vendasfec
Fone: (48) 3348.0808 Ramal: 23 - Cel: (48) 9923.7956

Todos os recursos oriundos das vendas são revertidos para o fortalecimento do Movimento Espírita Catarinense”
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EASESC 2016
O Encontro Estadual da Assistência Social Espírita carrega em seu nome sua própria natureza, isto é um
encontro. A simplicidade desta palavra “encontro” está carregada de um conjunto de aspectos muito
complexos que nos convidam a conhecer e participar.
A criação deste espaço de encontro tem um aspecto físico-organizacional que é a reunião de pessoas
anadas com as problemáticas societárias indicando a presença física e infra-estrutura para sua realização.
Outro aspecto, intelectivo, é a participação de sujeitos que pensam e se preocupam em dialogar
criticamente sobre as questões societárias que envolvem a violência e desigualdade, justiça, liberdade,
exploração, direitos, ou seja, como fundamentamos nossas posições diante de tantas adversidades? Enm, a
dimensão ético-moral, qual nossa postura e o que estamos fazendo erealizando enquanto espíritas diante
destas situações?
É este o desao que a temática “Assistência Social – religião e realidade” trazem para o encontro. Diante de
um mundo em transformação, qual é a realidade das casas espíritas e da assistência social espírita? A realidade
de nosso mundo de hoje, é levada em conta em nossas concepções e práticas de caridade?
Para este diálogo crítico e fundamentado convidamos dois espíritas que estudam, pesquisam e atuam na área
da assistência social e no campo das políticas públicas, Prof. Pedro Simões e Prof. Edvaldo Roberto de
Oliveira.
A relevância do tema, instiga a presença dos espíritas nesta sociedade em transformação e os caminhos e
resultados de nossos trabalhos assistenciais (materiais, intelectuais e morais).
O encontro deste ano será realizado em Tubarão no Centro Espírita Allan Kardec.
Informações e inscrições no portal: www.fec.org.br

Assistência Social - Religião e Realidade

12 de março - sábado
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Palestrantes:
Edvaldo Roberto de Oliveira (CEERJ)
Pedro Simões (UFSC / FEC)
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