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C

aros (as) irmãos (ãs); Nesta primeira edição
d’O Federativo após a posse da nova diretoria
executiva da FEC, desejamos reforçar que nosso
objetivo primordial é dar continuidade ao trabalho
de fortalecimento da estrutura federativa e de união
dos espíritas iniciado pelas gestões anteriores.
Escolhemos como lema da nova equipe a tríade:
“Trabalho, Solidariedade e Tolerância”, já que,
segundo Emmanuel: “Trabalhando, melhoramos a
nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o
mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida”.
Sempre alinhados com o Plano Nacional de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro (CFN-FEB),
priorizaremos: O estudo regular e continuado da
Doutrina Espírita com ênfase nas Obras Básicas
da Codificação; o aprimoramento continuado do
trabalhador espírita em SC e a União dos Espíritas
e o trabalho em prol da Unificação. Almejamos
fomentar o diálogo constante a fim de definirmos
de forma coletiva programas e planos de ação que
contribuam efetivamente para que as Instituições
Espíritas possam cumprir com o seu papel junto à
sociedade.
O estreitamento de laços institucionais e a ampliação
e fortalecimento das relações dos membros da Família
Espírita Catarinense (FEC), constituem os principais
desafios federativos. Inicialmente, necessitamos
fortalecer as relações entre os elementos que compõem
a estrutura federativa organizada para juntos
trabalharmos pela sua ampliação. Segundo o IBGE
(2010), no território catarinense aproximadamente
1,6% da população se declarou espírita. Esse dado
nos remete a um público espírita muito superior
àquele que rotineiramente alcançamos em nossas
atividades e eventos. É imprescindível que nos
organizemos a fim de ampliar de forma planejada a
atual estrutura, abrindo novas frentes de trabalho.
Necessitamos planejar uma expansão e distribuição
mais equitativa das instituições, pois hoje temos
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cidades que concentram grande número de Casas
Espíritas e regiões no estado onde há cidades que
o Espiritismo formalmente não chegou. Com base
em dados técnicos - demográficos e geográficos - e
nos dados que estamos levantando através do Censo
em andamento, pretendemos estimular a elaboração
coletiva de um Projeto de Reestruturação e Expansão
do Movimento Espírita em Santa Catarina.
Envolvemo-nos na rotina e nas crescentes
demandas das instituições e não nos detemos para
aferir as dimensões transcendentes do trabalho
que realizamos nas Casas Espíritas. A atual fase
de transição espiritual em que nos encontramos,
representa um momento especial para refletirmos
sobre nosso protagonismo institucional e pessoal
neste processo renovador. Precisamos difundir,
estudar e debater mais a respeito do Projeto
Divino de Regeneração da Humanidade através do
Espiritismo. É imprescindível que nós, os espíritas,
compreendamos que somos elementos-meio deste
projeto, e que o nosso trabalho reclama união e
esforços integrados que transcendem os limites
físicos das Instituições Espíritas.
A consecução desse Projeto Superior é
responsabilidade individual que produzirá resultados
a partir da conscientização da necessidade de
empreendermos esforços coletivos. Imperioso aferir
que as ações dos Centros Espíritas têm fundamental
importância nesse contexto, o momento porém,
reclama alinhamento, ação ordenada e planejada
e esforço conjunto. É fundamental assim, que
dialoguemos a fim de avaliarmos se os objetivos que
norteiam nossas ações estão efetivamente alinhados
com o Projeto Divino e particularmente, se estamos
cumprindo com o nosso papel perante o público
interno e com a sociedade.
Esther Fregossi
Presidente da Federação Espírita Catarinense
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MACRORREGIONAIS 2017
Obra de Humberto de Campos vai nortear
as reuniões macrorregionais deste ano

A

nualmente, a Federação Espírita Catarinense
(FEC) realiza seis reuniões das Comissões
Regionais e Macrorregionais, que reúnem
trabalhadores, dirigentes das casas espíritas e das
Uniões Regionais Espíritas do Estado (UREs).

uma atividade de cunho artístico relacionada ao
tema central do evento. A atividade escolhida pode
ser apresentada em forma de teatro, vídeo, canto,
utilizando um tempo máximo de 10 minutos.

Os encontros já estão agendados e acontecerão
As Comissões Regionais se tratam de reuniões da de acordo com o seguinte calendário, sempre nos
Diretoria Executiva da FEC em conjunto com os sábados, das 13h30 às 19h30:
dirigentes das UREs e dos centros, para apresentação
e discussão das diretrizes, objetivos e ações.
DATA: URE’s ENVOLVIDAS: URE ANFITRIÃ:
29.07 1ª e 14ª (L)
1ª Florianópolis
As Macrorregionais são encontros de capacitação
12.08 3ª, 9ª e 15ª (S)
3ª Laguna
que acontecem de forma simultânea às comissões,
02.09
7ª,
8ª
e
10ª
(N)
8ª
Porto União
para oferecer subsídios aos trabalhadores de cada
16.09 2ª e 5ª (Centro) 2ª Lages
região em cinco áreas de atuação (Mediunidade,
30.09 6ª, 13ª e 4ª (NE) 4ª Brusque
Atendimento Espiritual, Estudos, Assistência e
25.11 11ª, 12ª, 16ª (O) 12ª Chapecó
Promoção Social e Família, Infância e Juventude). O
foco principal desses encontros é a sensibilização, o
Acompanhe a programação:
estímulo e a capacitação do trabalhador espírita para
a realização das atividades espíritas com qualidade.
13:00-13:30 – Boas vindas e credenciamento do
público
Dessa forma, o objetivo de ambos é unir e unificar o
13:30-13:45 – Abertura geral
Movimento Espírita Catarinense a partir do diálogo
13:45-14:30 – Atividade das UREs (apresentaconstante e da troca de experiências e expectativas,
ção 10 minutos por URE)
projetando conjuntamente ações em prol da
14:30-14:45 – Exposição introdutória: “Brasil
consolidação do movimento espírita organizado.
Coração do Mundo e Pátria do Evangelho”
Neste ano, a proposta é sensibilizar os participantes
14:45-15:30 – Introdução ao CITAF
em relação ao seu compromisso com a vivência,
15:30-17:15 – Atividades Setoriais (Divisão dos
semeadura e difusão do Evangelho Redivivo nas
grupos)
terras do Cruzeiro. Por esse motivo, foi escolhido
como norteador dos debates o livro, do Espírito
17:15-17:45 – Intervalo
Humberto de Campos, “Brasil, coração do mundo,
pátria do Evangelho”.
17:45-18:45 – Atividade de Integração - Plenária
18:45-19:00 – Avaliação/Encerramento
Para isso, a FEC recomenda que as casas espíritas
promovam previamente seminários, grupos de
Em breve a Federação Espírita Catarinense irá
estudo ou ciclo de palestras com base no livro,
disponibilizar o formulário de inscrição no site:
conforme cronograma e condições próprias. Além
www.fec.org.br
disso, as Uniões Regionais Espíritas irão desenvolver
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FEC PROMOVE ENCONTRO DE MONITORES

O

s monitores de estudo sistematizado espírita
do estado já podem se inscrever para participar
do Encontro de Monitores do Estudo Sistematizado
de Santa Catarina 2017 (Emonesc). O evento é uma
realização da FEC e busca a formação continuada
dos tarefeiros da monitoria de estudos nas casas
espíritas.
O vice-presidente de Educação e Difusão da
FEC, Luiz Antonio Brescovites, explica que serão
realizadas quatro oficinas técnicas de 90 minutos
cada, onde todos participarão em sistema de
rodízio, da abordagem dos diversos conteúdos,
como dinâmicas de grupo e metodologia de
planejamento.
Para Luiz, além de proporcionar a troca de experiências e conhecimentos entre os trabalhadores
na área dos estudos de nosso estado, o evento se
justifica em função de uma demanda crescente: “É
cada vez mais necessária a formação e qualificação
de monitores de grupos de estudos espíritas que
estejam preparados para atender a crescente
demanda de pessoas interessadas em conhecer a
doutrina dos espíritos”, considera.
O evento será realizado na Sociedade Espírita Nova
Era, em Blumenau, no dia 24 de junho. Divulgue

em sua casa espírita! Para se inscrever, basta acessar
o site da FEC: www.fec.org.br

DICA DE LEITURA
D a n do se q uê nc i a ao t rab al ho de p e sq ui sa
iniciado no livro Em Nome de Kardec,
A d r iano Cal sone t raz i nfo rm aç õ e s i né di t as
sobre a história de Amélie-Gabrielle Boudet,
esposa de Allan Kardec. O encontro dos
dois, arquitetado pelos espíritos superiores,
resultou na consolidação dos pilares da
D o u t ri na E sp í ri t a.

Visite nossa loja virtual e adquira
seu exemplar! www.lojafec.com.br
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VICE-PRESIDENTE DA FEDERATIVA NACIONAL
PRESTIGIA ANIVERSÁRIO DE 72 ANOS DA FEC

A

Federação Espírita Catarinense comemorou,
no dia 24 de abril, 72 anos de fundação. Para
celebrar a data, a FEC promoveu uma palestra com a
vice-presidente de União e Unificação da Federação
Espírita Brasileira, Marta Antunes Moura.
O evento contou com a participação de diversos
dirigentes e seareiros espíritas da região.
Em sua fala, Marta abordou o histórico da federativa
catarinense, fundada por Osvaldo Melo. Ela destacou
ainda a efetiva participação do confrade catarinense
no Pacto Áureo, documento de unificação do
movimento espírita brasileiro celebrado em outubro
de 1949 e do qual Melo foi o secretário.
A FEC agradece a todos pela presença nesta data tão
significativa para a Família Espírita Catarinense!
Diversos dirigentes prestigiaram o evento de
aniversário da Federativa catarinense
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Encontro de Educadores Espíritas debate
qualidade na tarefa evangelizadora

A

vice-presidência de Família, Infância e
Juventude promoveu nos dias 20 e 27 de maio,
em Araranguá (Polo Litoral) e em Concórdia (Polo
Oeste), respectivamente, o Encontro de Educadores
Espíritas de Santa Catarina – ENEESC 2017. Neste ano
o tema abordado foi “Ação Evangelizadora Espírita:
as qualidades da tarefa”. O objetivo do evento foi
ampliar a visão a respeito da tarefa de evangelização
infantojuvenil, com base nos documentos de
orientação para a ação evangelizadora espírita da
infância e juventude, a fim de atender as diretrizes
do Plano Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro
2013-2017.
Com esse intuito e procurando abranger
evangelizadores das áreas de infância, juventude
e família de Santa Catarina foi estabelecida como
meta alcançar um total de 80 pessoas inscritas em
cada polo. No entanto, ambos os polos superaram
esse número. No Polo Litoral, houve um total de
86 participantes, com destaque para a 9ª URECriciúma, que sediou o evento, com 29 participantes,
seguidas da 1ª URE-Florianópolis e da 15ª URETubarão com 19 participantes cada. Já no Polo Oeste,
reuniram-se 116 participantes, com evidência para
a 11ª URE-Concórdia, que sediou o evento, com 29
participantes, seguida da 10ª URE-Caçador com 17
participantes e da 16ª URE-São Miguel do Oeste com

16 participantes.
O ENEESC de 2017 teve seus objetivos plenamente
alcançados, com os resultados positivos da avaliação
dos participantes e com a certeza de que os
conhecimentos construídos serão compartilhados e
aplicados no dia a dia de nossas ações evangelizadoras.
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FEC PARTICIPA DA REGIONAL SUL NO RIO
Uma equipe de dezenove voluntários da FEC participou
da reunião da Comissão Regional Sul 2017, realizada no
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), entre
os dias 05 e 07 de maio.
Miriam Dusi, da área de infância e juventude da FEB, fala
sobre a campanha de valorização à vida que está sendo
organizada pela Federativa nacional

O

encontro 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.
Membros da União Espírita Mineira e da Federação
Espírita Uruguaia também foram convidados a
participar do evento.
Foram realizadas reuniões de trabalho com dirigentes
e representantes das áreas (estudos, mediunidade,
atendimento fraterno, assistência social, comunicação,
família, infância e juventude).
Na opinião da presidente da FEC, Esther Fregossi,
durante o evento foram tratados assuntos relevantes

que terão grande impacto no Movimento Espírita
nacional: “Tivemos ricos momentos de reflexão e de
troca de experiências com os presidentes das federativas
de sete estados, da FEB, e do Uruguai”. Esther e os vicepresidentes de União e Unificação, Olenyr Teixeira,
e de Administração e Finanças, Wilmar Manske,
participaram da reunião de dirigentes, na qual foi
analisado o Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro para o período 2018-2022 e ainda foi
feita a atualização do opúsculo “Orientação ao Centro
Espírita”, além de outros documentos orientadores em
elaboração. Ainda foi apresentado por SC o projeto
para levantamento de informações federativas (Censo
de Atividades Espíritas.
Dentro da pauta prevista para a Área de Estudos do
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Espiritismo, foram apresentados os resultados do
Censo da Área de Estudos, realizado em 2016, com
efetiva participação da equipe da FEC. Além disso, foi
discutido a elaboração de um documento de orientação
ao estudo de obras básicas.
Já a equipe da vice-presidência de Família, Infância e
Juventude (VPFIJ) participou de debates que incluíram
ações de valorização da vida, diante do atual aumento
dos casos de suicídio no país. O grupo socializou as
ações realizadas em Santa Catarina sobre a campanha
dos “40 anos da Evangelização Espírita”, com destaque
para as palestras nas casas espíritas, realizadas por
integrantes do Setor de Juventude da FEC (SEJU).
Uma das principais discussões da Área da Mediunidade
no CR SUL foi a realização de pesquisas científicas
sobre os casos de mediunidade em crianças, com a
participação de integrantes da Associação MédicoEspírita Brasileira (AME Brasil). Esse projeto está em
andamento, com a coleta de dados em fase adiantada.
Já na área de Atendimento Espiritual a equipe avaliou
o documento “Orientação ao Atendimento Espiritual
no Centro Espírita”. Houve ainda espaço para trocas
de experiências exitosas por parte dos representantes
dos estados.
Na reunião setorial da Área da Assistência e Promoção
Social Espírita (APSE), integrantes das federativas
presentes relataram as atividades desenvolvidas ao
longo de 2016 e as propostas de trabalho para o
próximo ano. A vice-presidência da FEC apresentou

Visita do grupo à sede histórica da
Federação Espírita Brasileira

as atividades de articulação interna e externa propostas,
com destaque para a RASE (Rede de Assistência Social
Espírita), um instrumento de fortalecimento, integração
e divulgação dos trabalhos assistenciais desenvolvidos
pelas instituições espíritas de SC. O documento de
Orientação nacional para a APSE também foi objeto de
discussão e deve estar disponível até dezembro de 2018.
Já na área da Comunicação Social Espírita (ACSE),
os coordenadores estaduais discutiram, entre outros
assuntos, a implantação do “Programa de Trabalho
para ACSE 2018-2028 - A Comunicação Espírita para
a Nova Era”. Ainda elencaram as ações de divulgação
promovidas em cada estado em alusão aos 160 anos de
O Livro dos Espíritos, celebrados em 18 de abril.
Os participantes da Comissão Regional Sul fizeram
ainda uma visita à sede histórica da Federação Espírita
Brasileira (FEB), inaugurada em 1911 e situada no
centro do Rio de Janeiro.
No encerramento, realizado na manhã de domingo,
dia 07, o presidente da Federação Espírita Brasileira,
Jorge Godinho, comentou sobre a importância do
evento e da união e unificação dos trabalhadores para
a cristianização do movimento espírita brasileiro. Um
dos momentos mais emocionantes foi a leitura, feita
por Godinho, de uma comunicação do ex-presidente
da FEB, Nestor Masotti, recebida durante a reunião
dos dirigentes, em que ele demonstra sua gratidão e
felicidade por apoiar espiritualmente a realização do
evento.
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FIQU E POR D E NT RO
DIVALDO FRANCO FAZ ROTEIRO
DE PALESTRAS EM SC

CENSO ESPÍRITA 2017

O

orador espírita Divaldo Pereira Franco estará em Santa
Catarina nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2017, a convite
da Federação Espírita Catarinense (FEC).
O roteiro começa na noite de 24 de agosto, quinta-feira,
quando ele realiza um minisseminário em Florianópolis, com
o tema “SEJA FELIZ HOJE!”, título do mais recente livro da
autora espiritual Joanna de Angelis.
Na sexta-feira, dia 25, ele estará em Lages para uma
conferência pública com entrada franca.
Já no sábado, dia 26, o médium estará em Chapecó, realizando
palestra na Arena Condá. A palestra ainda fará parte do
calendário oficial do aniversário de 100 anos de Chapecó,
celebrado no dia 25 de agosto. A conferência de Divaldo na
cidade do Oeste Catarinense reveste-se de grande importância,
visto que será realizada em um local recentemente afetado
por uma tragédia coletiva de proporções internacionais.
Mais informações na secretaria da FEC: (048) 3348-0808. www.
fec.org.br. www.fb.com/fec.federacaoespiritacatarinense/
Veja a programação completa e inscreva-se!

C

om o intuito de melhor conhecer
a realidade do movimento espírita
catarinense, a FEC está desenvolvendo um
Relatório de Atividades Espíritas, o chamado
Censo Santa Catarina.
A proposta desse projeto, que passa a
ser realizado anualmente, é ampliar o
conhecimento, diagnóstico e planejamento
das ações federativas, sejam elas realizadas
na unidade básica do movimento espírita –
a casa espírita – ou nas regiões, por meio das
Uniões Regionais Espíritas.
Com esse projeto, a Federação espera que
todo o movimento espírita catarinense realize
melhor sua missão, conhecendo a realidade
estadual e planejando suas ações com maior
consciência das qualidades e potenciais.
Para atingir esse objetivo a FEC desenvolveu
um formulário eletrônico no qual as
instituições espíritas estão respondendo os
itens da coleta de dados diretamente em um
aplicativo na internet.
Se você é dirigente de uma instituição
espírita de Santa Catarina, acesse o site da
FEC para mais informações.

