
         
Registramos, com alegria, que a Assembleia Geral das entidades filiadas à Federação Espírita Catari-
nense, reunida no dia 11 de setembro com o expressivo quorum de 123 presenças (praticamente 
80% do quadro associativo), referendou, com a quase totalidade de aprovações, o novo Estatuto 
Social da nossa Instituição.
Como tudo progride, em todas as situações e lugares, os Estatutos – que são as leis internas dos gru-
pamentos e entidades civis – devem passar por idêntico processo de mudanças para melhor, pois, 
consoante ao conteúdo da resposta à questão 797 de “O Livro dos Espíritos”, esse fator ocorre “pela 
força das coisas”.
Pouco antes, o Codificador houve por bem escrever que os nossos direitos e deveres devem, sim, 
ser regulados pelas leis humanas; mas, com o surgimento de novas necessidades, torna-se indispen-
sável a modificação desses documentos, porque instáveis serão essas leis até o momento em que 
refletirão o completo conteúdo das leis divinas. (Q. 795 e Nota).
Roguemos a Deus que nos conduza cada vez mais próximos a essa situação.
Também anotamos neste periódico a realização de seis Encontros Macrorregionais, nas cidades de 
São José, Araranguá, Mafra, Joinville, Rio do Sul e Chapecó, nos quais foi constatada a presença apro-
ximada de 1.400 trabalhadores, representando cerca de uma centena de Casas Espíritas do nosso 
Estado.
Esses Encontros – além das oficinas de trabalho específicas – tiveram como cerne o livro “Voltei”, de 
Irmão Jacob, psicografado por FCX, proporcionando, a todos os participantes, profundas reflexões 
em torno das atribuições e responsabilidades que nos cabem durante a vida física, vivenciando o 
Amor, exemplificado por Jesus.
Nos últimos meses, também tivemos, na FEC, um intenso rol de atividades, dentre as quais salienta-
mos o Encontro Inter Regional Nordeste, realizado em Itajaí e que contou com a colaboração de 
Suely Caldas Schubert, Sandra Della Pola e Myriam Mazotti Dusi, cujas colocações em muito nos 
enriqueceram.
Ressaltem-se, identicamente: A realização de mais uma etapa do CITAF (Capacitação Integrada para 
Trabalhadores da Ação Federativa), com ótimos resultados; a criação da TV FEC, com o programa 
“Em Direção”; e as ações da Distribuidora de Livros, a qual busca, cada vez mais, a excelência do 
atendimento.
Trabalho de equipe, em benefício da família espírita catarinense.          

O FEDERATIVO
Informativo virtual da Federação Espírita Catarinense Ano 27 - 50

outubro 2016

Editorial

Nesta obra, em que se aliam medicina, psicologia e Evangelho, terás encontro marcado 
com o amor que contagia e desperta o ser divino — que és — a partir de uma leitura dos 
símbolos morais presentes na vida e na obra dos personagens do Evangelho tocados pelo 
Mestre Jesus. 
Prepara-te, pois este é um caminho de autotransformação pelo poder do amor. 

Visite nossa loja virtual e adquira o seu exemplar
www.lojafec.com.br

Auto Amor - Andrei Moreira
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     Campanha Nacional de Valorização da Vida – Setembro Amarelo

No mês setembro por conta da campanha nacional de Valorização da Vida, promovida pela 
Federação Espírita Brasileira, a executiva da FEC em conjunto com o Movimento Federativo 
Estadual, desenvolveu ampla campanha de informação para a prevenção do Suicídio, dentre 
elas a veiculação de vídeo de Sandra Ventura com mais de 1.800 visualizações (disponíveis 
no canal do youtube da FEC em www.youtube.com/user/TVFECSC) e publicações no face-
book (www.facebook.com/fec.federacaoespiritacatarinense).  
Ao todo mais de 70.000 pessoas foram alcançadas pelas campanhas da FEC em setembro. 
Tal sucesso somente foi possível graças ao alto envolvimento dos confrades espíritas e simpa-
tizantes, que, apoiando as publicações, fazem a divulgação das mesmas em suas redes, am-
pliando consideravelmente a difusão do Espiritismo. 
A FEC agradece a todos que abraçando as causas humanitárias, disponibilizam o seu tempo 
e as suas redes em favor da VIDA.

A previsão do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de quase 60 mil novos casos em 2016. 
A informação como medida preventiva, esclarecendo sobre os cuidados e procedimentos 
diários a serem observados, podem evitar que estes números se tornem uma realidade. 
A FEB – Federação Espírita Brasileira, desde os primeiros dias de outubro já mantém a campa-
nha de esclarecimento; neste alinhamento a FEC – Federação Espírita Catarinense também 
realiza periodicamente, pelas mídias sociais, a veiculação de lembretes e esclarecimentos 
sempre oportunos para a prevenção e diagnóstico do Câncer de Mama. 
Entretanto, somente poderemos maximizar o efeito das campanhas com a participação da 
comunidade.  Atualmente o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que 
nós Espíritas somos 2% da população brasileira, isto significa que temos muito trabalho a 
fazer. Se cada Irmão/Confrade estender a campanha aos seus familiares, amigos e conheci-
dos poderemos alcançar muito mais pessoas, levando o esclarecimento oportuno e salvando 
muitas vidas.
Livro dos Espíritos – Questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a 
Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: Não; é preciso fazer o bem no limite das 
próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do 
bem que deixou de fazer.

É uma obra que estimula o leitor a identificar, compreender e a lidar com suas emoções de 
um modo criativo e mais consciente.
Entre reprimir as emoções ou ser possuído por elas, o autor nos ensina a arte de cultivá-las, 
para que medo, raiva, tristeza e alegria, como potências da alma, trabalhem a favor de nossa 
evolução moral.

Visite nossa loja virtual e adquira o seu exemplar
www.lojafec.com.br

Campanha Nacional de Valorização da Vida – Outubro Rosa
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Macrorregionais 2016
Verdadeiro sucesso do movimento espírita catarinense foram os encontros macrorregionais e as 
comissões regionais ocorridas de julho a outubro de 2016 em Santa Catarina.
Em janeiro, quando a equipe da VPA visitou cada uma das 16 Uniões Regionais Espíritas, dentre 
outros pontos de pauta, foi discutida a importância da presença e participação dos centros espíritas 
e diretoria das URE’s nos eventos estaduais e, inclusive, nas macrorregionais. 
Ao final de cada encontro, de maneira fraternal e divertida, perguntávamos quantos ônibus iriam 
partir da região para o encontro macrorregional; diretamente desafiávamos os presidentes de cen-
tros espíritas a levar no mínimo cinco trabalhadores de suas searas. 
Desafio e provocações postas e, hoje, pode-se dizer, totalmente atendidos. 
Tanto a equipe executiva da FEC fretou quatro ônibus para o evento como também o fizeram mais 
de 50% das URE’s. E foi assim que a expectativa já bastante presunçosa de se alcançar 800 partici-
pantes no total de todas as seis macrorregionais foi superado facilmente.
Na região Leste de maneira surpreendente 250 companheiros da 1ª e 14ª URE se fizeram presentes 
no evento; no Sul (3ª, 9ª e 15ª URE), igualmente duas centenas de participantes foi constatada facil-
mente.
No norte do Estado, apesar do sábado chuvoso e frio, em Mafra confrades da 7ª, 8ª e 10ª URE se 
confraternizaram enchendo as salas das oficinas e o encontro dos presidentes de centros espíritas; 
no centro (2ª e 5ª URE) mais uma vez foi batida a marca de duas centenas e em Joinville, região nor-
deste (4ª, 6ª e 13ª URE), se ultrapassou os 300 participantes.
Fechando com chave de ouro em Chapecó, Oeste (11ª, 12ª e 16ª URE) 230 espíritas confraterniza-
ram e trocaram experiências ricas de vivência evangélica e estudo espírita. Totalizamos, então, 1378 
participantes nos seis encontros.
Cada URE trouxe para o momento culminante das macrorregionais encenações diversas, mini pales-
tras, vídeos e reflexões profundas sobre o conteúdo do livro Voltei de Irmão Jacob, chancelando a 
capacidade de trabalho em equipe e conhecimento doutrinário que cada uma desenvolve.
Enfim, se alguém ainda duvidava do objetivo elevado deste evento no calendário espírita estadual 
todas as questões se dissiparam e nas avaliações ficaram registrados os agradecimentos e sugestões 
para ainda maiores e melhores encontros nos anos vindouros.
Veja relatórios detalhados em http://fec.org.br/index.php/a-federacao/vice-presidencias/ad-
ministracao1/294-3-comissoes-regionais-e-macrorregionais

Selo Allan Kardec
Na ocasião das macrorregionais houve momento festivo e de muita emoção para várias casas espíri-
tas que receberam das mãos do presidente da FEC, Sr. Olenyr Teixeira, e do presidente de sua URE 
o Selo Allan Kardec. 
Este selo comemorativo marca a condição da casa de possuir documentação em dia junto aos arqui-
vos da FEC. Desde 2015 começou-se a fazer pedido de envio da documentação faltante ou defasa-
da em quase 95% das pastas dos associados da Federação Espírita Catarinense. 
Apesar dos reiterados e-mails, cartas e telefonemas poucas casas se organizaram para enviar a 
documentação faltante ou atualizar os dados existentes. Porém, com o incentivo do Selo Allan 
Kardec os esforços se quintuplicaram e podemos hoje dizer que 50% dos arquivos da FEC, relativos 
às casas filiadas, encontram-se organizados.
O trabalho ainda não terminou, nossa meta é entregar um Selo para cada casa filiada, pois todas 
elas possuem condições para isto.
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No último dia 13 de agosto aconteceu a estreia do programa “Em Direção”, a sua nova fonte quinzenal 
de notícias sobre os últimos acontecimentos do Movimento Espírita Catarinense, Brasileiro e Mundial.
O programa, produzido pela TV-FEC, tem o formato de um jornal multimídia e conta com diversos 
quadros, o que possibilita até mesmo um revezamento das atrações, deixando tudo mais dinâmico. 
O principal deles, chamado “Você Sabia?”, consiste em uma entrevista sobre tema relevante abordado 
à luz da doutrina espírita, com perguntas e respostas objetivas, em linguagem clara e de fácil acesso ao 
público em geral. 
Nos primeiros programas já foram abordados temas como dia dos pais e evangelho no lar.
Outro momento de destaque do programa é o quadro “Você e o movimento”, destinado à apresenta-
ção das diversas casas espíritas filiadas, mostrando o histórico, funcionamento, obras assistenciais, ende-
reço, dias de palestras e estudos em grupo, divulgando, assim, todas as atividades por ela realizadas.
Além disso, a cada programa são apresentadas também: dicas de leitura, novidades do meio artístico e 
cultural, visão da juventude sobre temas espíritas, cobertura dos últimos eventos promovidos pela FEC 
(tais como as Macrorregionais, as Interregionais, etc.), agenda dos próximos eventos e cobertura das 
últimas caravanas do CITAF.
Essa primeira parte do programa tem duração aproximada de 30 minutos, sendo sempre seguida de 
uma palestra com temática espírita. 
O programa de estreia, por exemplo, contou com palestra inédita de Divaldo Franco, gravada em 
evento promovido pela FEC, e que ainda não estava disponível na internet.
Em suma, o lançamento do programa “Em Direção”, preparado com muito amor pela equipe da 
TV-FEC, tem como objetivo principal informar a comunidade sobre os aspectos relevantes da doutrina, 
aproximando-a ainda mais do movimento federativo, e contribuindo também com a divulgação dos 
preceitos espíritas, a fim de que continuemos todos seguindo em uma mesma direção, que é a direção 
do conhecimento, da fonte, do criador.
Portanto, agende-se: o programa vai ao ar quinzenalmente, às 9h30 de sábado, pelo canal 9 da FEB-TV 
(online), sendo disponibilizado em seguida no canal da TV-FEC no Youtube (onde já estão também os 
últimos programas gravados). 
A FEB-TV ainda reprisa o último episódio na quarta-feira seguinte às 15h, e também no sábado seguinte 
às 9h30.
Para não perder nenhum programa, inscreva-se no canal e curta a página da TV-FEC no facebook!
E se você ficou com vontade de ver algum tema específico no programa “Em Direção”, mande e-mail 
com sua sugestão para: tvfec@fec.org.br.

TVFEC - PROGRAMA EM DIREÇÃO
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Comissão Eleitoral sobre o Referendo da Alteração do Estatuto da FEC.
         
A Comissão Eleitoral iniciou o Processo Eleitoral do Referendo, com a publicação do Edital de Convoca-
ção no dia 02/08/2016, encaminhando via correios as 154 Entidades Espíritas filiadas à FEC no dia 
05/08/2016, juntamente com  ofício informativo sobre o Referendo, além de cópia das Resoluções Nor-
mativa nº.  001/2014 e Executiva nº. 001/2016;  e por e-mail aos 16 Presidentes de UR’s.  
No dia 10/08/2016 criou banner no site da FEC, anexando todas estas instruções.                                                                                                                                                     
O Processo Eleitoral, ocorreu no dia 11/09/2016, no período  compreendido entre  14:00hs às 
17:00hs, simultaneamente em todas as URE’s, através de Assembleia Geral Extraordinária do CFR.                                                                                                                            
Esta Comissão, após receber todos os documentos relativos ao Processo Eleitoral,  exarou através de 
ofício dirigido ao Presidente da FEC e do CFE, a homologação do Referendo com 123 votos válidos, 
sendo 118 votos pelo SIM e 05 votos pelo NÃO, obtendo um percentual de 77%.                                                                                                                                                                
A Comissão Eleitoral agradece o apoio da diretoria da FEC, dos Presidentes de URE’s  e das Entidades 
Espíritas.
Presidente: Irineu Celso Ludvig                                                                                               
Coordenador: Luciano Pudel Wagner                                                                                         
Membros: Gélcio Weis e Rogério Felisbino da Silva.
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INTER REGIONAIS 2016 - SEMINÁRIOS - PALESTRAS PÚBLICAS
O Trabalhador da Última Hora

Chapecó Convidados
Alberto Almeida
Suely Caldas Schubert
Edvaldo Oliveira

Público
1.500
Pessoas

Concórdia Convidado

Convidado

Edvaldo Oliveira
Público

Público

Público

150
Pessoas

300
Pessoas

2.000
Pessoas

Lages

Criciúma

Alberto Almeida
Convidado

Alberto Almeida

Convidado
Divaldo Franco

Público
1.500
Pessoas

Florianópolis Convidados
Divaldo Franco
André Trigueiro
Jacobson Sant’Anna

Público
200

Pessoas

Itajaí Convidados
Suly Caldas Schubert
Sandra Della pola
Miriam Dusi

Fevereiro

Fevereiro

Abril

Abril

Setembro

Fevereiro

“
Realizamos nos dias 23 e 24 de setembro a terceira edição do Encontro Interregional de Trabalhadores 
Espíritas na região nordeste. 
Nesta oportunidade, contamos com a participação de Sandra Della Pola, Suely C. Schubert e Miriam 
Herrera Dusi.
O evento federativo denominado Encontro Inter-regional, foi idealizado com o objetivo de ampliar a 
difusão da Doutrina Espírita ao público em geral na região e oportunizar estudo, reflexão e estímulo a 
trabalhadores espíritas, contando com a participação de conferencistas de destaque no Brasil e no mundo. 
O Encontro possibilitaria ainda reunir e integrar trabalhadores das regiões visando fortalecer o movimento 
espírita regional e estadual.
Um aspecto positivo a destacar nesta atividade é a possibilidade de integração das equipes das UREs e da 
FEC na realização dos eventos. O planejamento e a execução dos eventos foi realizado de forma conjunta 
o que favoreceu o estreitamento de laços fraternos entre os trabalhadores das regiões com os dirigentes 
e colaboradores da FEC.
Os resultados alcançados foram avaliados como muito pontos positivos pelas UREs, ao todo foram alcan-
çadas mais de cinco mil pessoas. 
Ao concluir com êxito mais um projeto federativo, cabe-nos agradecer a todos os que colaboraram com a 
realização e divulgação dos eventos, em particular aos que prestigiaram as atividades e possibilitaram a 
concretização dos objetivos idealizados.            

As palestras proferidas neste evento estão disponíveis em DVD na nossa distribuidora.
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40
CASAS ESPÍRITAS

DESCONTO

%

Este livro, em linguagem simples e de fácil compreensão, oferece sugestões que 
auxiliam na implantação e manutenção de um trabalho mediúnico equilibrado 
e produtivo.
Apresenta experiências que facilitam a interlocução entre os dois planos da 
vida, oferecendo particularmente ao dialogador elementos para a compreen-
são e aperfeiçoamento da sua tarefade interação com Espíritos sofredores e 
obsessores.

R$ 35,00

Federação Espírita
Catarinense

40
CASAS ESPÍRITAS

DESCONTO

% R$ 26,00

Oferece subsídios aos evangelizadores e educadores espíritas na área do teatro, 
integrando-a, tanto quanto possível, com as demais áreas da arte em geral: a música, a 
dança, a literatura e as artes plásticas. 
A obra oferece sugestões para a criação de oficinas de teatro, bem como indicações de 
livros de história, contos, poesias, alguns romances espíritas, e muitas parábolas e 
ensinos de Jesus, que poderão ser trabalhados em esquetes ou em peças teatrais. 
Finalmente, sugere algumas peças que já foram apresentadas em diversas épocas, para 
servirem de subsídios aos educadores que tencionam trabalhar nessa área. Totalmente 
ilustrado com fotos.

Federação Espírita
Catarinense

A arte como ferramenta

Visite nossa loja virtual e adquira o seu exemplar
www.lojafec.com.br

vendas@fec.org.br - (48) 3348.0808     (48) 9923.7956

A Distribuidora de livros pertence à Federação Espirita Catarinense e tem como objetivo, além da divul-
gação da Doutrina Espírita através da venda de obras previamente avaliadas, ser fonte geradora de recur-
sos financeiros, cujo objetivo é ampliar a ação da Federação em todo o estado Catarinense.
Nossos principais clientes são as Casas Espíritas de Santa Catarina que sempre terão tratamento diferen-
ciado com descontos, proporcionando em suas livrarias o acesso direto do trabalhador espírita aos princi-
pais títulos publicados no Brasil e exterior.
A compra feita por estas Casas ajuda a manter as atividades da Federação e viabiliza a realização de even-
tos que trazem conhecimento e capacitação, além de envolver diretamente as Uniões Regionais em 
nosso Estado.
Entre em contato conosco ou nos faça uma visita e conheça todas as possibilidades para sua Casa Espírita 
revender, com descontos especiais, obras revisadas e recomendadas pelo nosso Departamento do Livro.                            

CONFIRA ESTAS SUGESTÕES


