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para eventos em Florianópolis 

e em Balneário Camboriú
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“Dez homens unidos por um pensamento comum 
são mais fortes do que cem que não se entendam” ¹ 

As REDES são avaliadas por distintos pesquisadores 
como padrão básico da vida recorrente no universo. 

No campo da biologia Margullis afirmava: “A vida na Terra 
é uma holarquia, uma rede factual aninhada de seres inter-
dependentes”. ²

O Movimento Espírita apresenta, nas suas ações coletivas 
e individuais, características de REDE, o que nos leva a aferir 
que essa estrutura de vanguarda foi idealizada por Ismael, 
designado por Jesus - segundo Humberto de Campos, na 
obra “Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho”- para 
transplantar a árvore do Evangelho em terras brasileiras. 

Importa considerar que essa estrutura de REDE pioneira 
e inovadora, historicamente antecede até mesmo a estrutura 
política do Brasil, uma vez que a proclamação da República se 
deu em 1889, cinco anos após a Federação Espírita Brasileira 
ter sido fundada, o que ocorreu em janeiro de 1884.

O Movimento Espírita assim, é uma REDE de instituições 
que se unem em torno de um ideal comum: Colocar a Dou-
trina Espírita ao alcance e a serviço de toda humanidade. Essa 
estrutura deve ter finalidades convergentes, na qual as unidades 
da rede, em regime de trabalho colaborativo, desenvolvam 
atividades articuladas e sinérgicas entre si, objetivando 
o estudo, a difusão e prática do Espiritismo, 
pautados na vivência das diretrizes con-
tidas no Evangelho de Jesus. 

Os indivíduos quando se asso-
ciam a Instituições Espíritas deve-
riam estar conscientes de que 
integram uma REDE e que 
esse fato impõe renova-
ção de posturas, pois, 
muitas vezes, perma-
necemos arraigados 
em hierarquias ver-
ticalizadas e vontades 
individuais, tão comuns 
na sociedade materialista. 

EDITORIAL

O movimento espírita e as 
suas características de rede

De outro lado, o ser coletivo que é a Instituição Espírita, ao 
se reconhecer como um integrante da REDE FEDERATIVA, 
buscará reorganizar o formato de trabalho constituído, que 
passa a ter uma pauta compartilhada e que deve reorientar 
os seus labores a fim de instituir relações horizontais e comu-
nicação eficaz. Esse conceito possibilita responsabilidades 
estabelecidas de forma partilhada e consciente, e pede dina-
mismo e integração, não mais visando metas individuais, mas 
objetivos comuns.

A organização em rede estabelece com um princípio básico 
a capacidade de reunir indivíduos e instituições de forma 
participativa, em torno de objetivos comuns. Nessa base obser-
varemos na operacionalização da gestão federativa os seus 
fundamentos, que são: Autonomia, União Fraterna, Dina-
mismo, Estruturas Flexíveis, Liberdade (Vontade preservada), 
Confiança recíproca, Colaboração mútua, Corresponsabilidade 
e Sustentabilidade. 

Importa considerar que essa REDE FEDERATIVA está 
a serviço do mestre Jesus. Como seus honrados integrantes 
necessitamos aprender a conjugar a tríade de Allan Kardec: 
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E TOLERÂNCIA, a fim de 
darmos cumprimento a nossa missão individual e coletiva.

¹ KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. Item 331.
² Margullis, Lynn & Sagan, Dorion. O que é a vida?

                                               RJ: Jorge Zahar, 2002, p. 104.
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Sustentabilidade por 
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É inegável que as Instituições Espíritas 
necessitam de meios financeiros para 

sua manutenção. Afinal, estamos vivendo em 
um mundo material e não existem possibi-
lidades de as Casas Espíritas sobreviverem 
sem tais recursos. Dessa forma, a comercia-
lização de livros e DVD’s, representa legí-
timo meio de otimização dos seus recursos.

Isso é muito bom, desde que os livros, 
CD’s e DVD’s sejam coerentes com a Dou-
trina, pois não haveria lógica em caso con-
trário. Na comercialização de livros e outras mídias 
o objetivo não pode ser unicamente financeiro, já que a 
difusão do Espiritismo e a sustentabilidade do Movimento Espírita 
por esse meio deveria ser a meta de todos nós.

Os recursos de que a FEC se utiliza para sua manutenção vêm, primei-
ramente, dos associados, que são os próprios centros espíritas de Santa 
Catarina, com a sua contribuição anual, estabelecida no estatuto; porém, 
como esses valores não suprem totalmente as necessidades, contamos com 
a Distribuidora, que oferece aos Centros Espíritas literatura e mídias espíritas 
como adequado recurso de sustentabilidade institucional. 

Os Centros Espíritas de Santa Catarina, portanto, têm no livro espírita, 
além da difusão do Espiritismo, uma generosa forma de auxílio financeiro. 
A Federação, embora permanecendo com um percentual diminuto nessas 
negociações, poderia cumprir de melhor maneira suas funções, consideran-
do-se a quantidade comercializada.

O que se nota, entretanto, é que as Casas Espíritas que já têm seus pontos 
de venda de livros, voltam-se para outras Distribuidoras, na ansiedade de 
receber um pequeno percentual a mais, quando deveriam colocar os interes-
ses da Doutrina e do Ideal acima dos materiais. Uma mínima diferença no 
desconto oferecido por Atacadistas que não são espíritas e não revertem os 
ganhos em benefício do Movimento Espírita, acaba motivando alguns centros 
a privilegiar essas empresas, em detrimento da Distribuidora Catarinense. 

A Distribuição de livros viabiliza a sustentabilidade legítima da FEC e das 
Instituições Espíritas, porém, pela falta de apoio e adesão dessas últimas, temos 
verificado deficiências no orçamento financeiro, a ponto de ter ameaçada a 
manutenção desse nobre serviço. 

Dessa forma, destacamos a importância de os dirigentes das mais de 150 casas 
espíritas de Santa Catarina utilizarem a distribuidora da FEC, auxiliando assim, 
a manutenção da sede federativa e de todas as tarefas de difusão da Doutrina 
Consoladora que são realizadas em prol do movimento espírita do nosso estado.

Comissões Regionais 2018 12

Sustentabilidade da FEC 13

Calendário de atividades 2018 14
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O ano de 2017 ficou marcado por muito traba-
lho e grandes conquistas para o Movimento 

Espírita Catarinense. O trabalho de coordenação 
da Capacitação Integrada do Trabalhador da Área 
Federativa (CITAF) proporcionou viagens por todo 
o estado e ao longo desse período construímos laços 
de amizade em todas as Uniões Regionais Espíritas 
(UREs) e pudemos constatar o grande avanço na 
unificação dos trabalhos espíritas.

Muitos fatores corroboram essa constatação. Pri-
meiro, a grande participação nas reuniões, tanto em 
número de confrades quanto na efetiva participa-
ção nas dinâmicas de grupo, que proporcionaram 
as reflexões necessárias à compreensão do papel de 
cada um no tocante a nossa reforma íntima, e como 
trabalhadores da Seara do Cristo. O segundo ponto 
é o comprometimento com a Doutrina dos Espíritos 
e também a integração às atividades da Casa Espírita 
no planejamento maior para atender os propósitos 
que abraçamos, consolidando a união dos espíritas. 

No encontro de imersão do CITAF em 2017, as 
palavras-chave foram “Integração e Cooperação”, 
vivenciadas pela dinâmica intitulada “Escravos de 

Coordenação do CITAF prepara 
encontro imersivo em Rio do Sul

CAPACITAÇÃO

Jó”. Para a imersão de 2018, as palavras-chave serão 
“Comunicação e Liderança” e já estamos trabalhando 
nas dinâmicas que facilitarão as reflexões sobre essas 
duas importantes competências.

A imersão de 2018 dividirá o tempo de realização 
com o programa Evangelho Redivivo (FEB), no intuito 
de somar esforços para a nossa realização maior, que 
é vivermos os ensinamentos do Evangelho. Nesse 
sentido, o CITAF e o Evangelho Redivivo comple-
mentam-se no objetivo de alcançar o que afirmou 
Alcíone, na obra Renúncia, de Emmanuel “[...] A 
mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, 
sentida e vivida [...]”.

Lembramos ainda, que nesta imersão do Citaf 
ocorrerá a eleição dos articuladores macrorregionais 
para o ano de 2018, que somada com a experiência 
adquirida no ano de 2017 contribuirá e muito para 
a consolidação e os ganhos em qualidade nas capa-
citações do CITAF.

Os aprendizados resultantes da imersão de 2017 
projetam para um encontro em 2018 mais bem estru-
turado nos aspectos material e espiritual. No dia 10 
de março a cidade de Rio do Sul receberá os trabalha-

Encontro realizado na macrorregião Oeste em 2017
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dores de todo o estado catarinense e os preparativos 
já estão sendo organizados. 

Este ano marcará nossas consciências, pois será o 
primeiro ano em que efetivamente estaremos reto-
mando, pela capacitação continuada, as etapas 1, 2 
e 3 do CITAF, trazendo a possibilidade de dilatar 
horizontes na compreensão daquilo que abraçamos 
na causa, na casa e no trabalhador. A estrutura de 
uma capacitação continuada irá trazer esse ganho 
em qualidade para o nosso Movimento Espírita Cata-
rinense.

Esse esforço em realizar a capacitação continuada 
tem nos apresentado outro fator de extrema alegria: 
a solidariedade entre os trabalhadores de diferen-
tes UREs. Como nosso estado possui características 
regionais bem definidas, algumas UREs ainda não 
executaram as etapas iniciais do CITAF enquanto 
outras já realizaram em todas as casas. Foi aí que a 
solidariedade estreitou os nossos laços de amizade. 
As UREs que já possuem a experiência na execução 
estão indo ao encontro das que ainda estão no plane-
jamento, e auxiliando na idealização dos encontros, 
bem como na execução das etapas. Essas atitudes nos 
emocionam e indicam que estamos no caminho e a 
caminho de implantar o Reino de Deus em nossos 
corações.

Lembramos o insigne codificador na obra Viagem 
Espírita em 1862, quando diz: “[...] Como bem o 
disseram os Espíritos, o período da curiosidade já 
passou; estamos, agora, no segundo período: o da 
filosofia. O terceiro, que em breve começará, será o 
de sua aplicação à reforma da humanidade”. 

Considerando que já estamos no terceiro período, 
reforçamos o convite para que os trabalhadores das 16 
UREs de nosso estado venha fazer parte desta equipe!

Nosso próximo encontro será em Rio do Sul, no 
dia 10 de março. Até lá! 

COLABORE E AJUDE A CONSTRUIR UM MOVIMENTO COOPERATIVO

Contribuição autorizada via conta de enegia elétrica.
Os formulários você encontra na sua casa espírita. 

Solicite.

Encontro promovido na 
macrorregião Norte em 2017

http://www.fec.org.br/index.php/cars/item/934-amigos-da-fec
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A Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna 
(Seove), em Florianópolis, sediará o Encontro 

Estadual da Área da Família, nos dias 24 e 25 de março 
de 2018.

Promovido pela Vice-Presidência da Família, Infân-
cia e Juventude, da Federação Espírita Catarinense, este 
encontro visa apresentar subsídios para a implantação 
do departamento/setor da família nos Centros Espíritas 
de SC, propiciando uma visão sistêmica de atuação junto 
às famílias nos diversos segmentos das casas espíritas.

O encontro surgiu como resposta às solicitações das 
equipes de infância e juventude do estado, que sentiam 
a necessidade de uma participação mais efetiva dos pais/
responsáveis no processo evangelizador dos filhos, por 
meio de um envolvimento real junto às atividades. Para 
que isso ocorra, é necessário incluir os familiares em um 
programa evangelizador, pois, é a vivência cristã no espaço 
familiar que consolida os ensinamentos transmitidos na 
evangelização para a formação do homem de bem. 

O evento contará com a presença do diretor nacional 
da área (CFN/FEB), Marco Leite, que irá conduzir as 
atividades e realizar uma palestra intitulada “Família: O 
Educandário para Evolução”.

Voltado para trabalhadores da área da família, evange-

Federação Catarinense promove 
Encontro Estadual da Área da Família

EVENTOS

lizadores e interessados em integrar essa área no centro 
espírita, o encontro vai promover ainda oficinas para 
troca de experiências exitosas:

- Oficina 1 – Trabalho com Grupos de Pais
- Oficina 2 – Trabalho com Pais Gestantes
- Oficina 3 – Trabalho com Idosos
- Oficina 4 - Encontros da Família
- Oficina 5 – Integração da família com a evangelização 

da criança e do jovem

Dirigente espírita: Divulgue este evento na instituição 
onde você atua. Informações e inscrições no site da FEC 
(fec.org.br)

1º Encontro Espírita de 
Arte será em Blumenau

Um movimento artístico voltado ao amor e à paz, 
que mostre a manifestação da beleza eterna e eleve 

nossos sentimentos para o encontro com o Criador. Essa 
é a mensagem que a FEC pretende compartilhar com os 
participantes ao realizar o Encontro Espírita de Arte em 
Santa Catarina.

A FEC irá promover o Encontro no dia 28/04/2018, em 
Blumenau, com o objetivo de integrar e sensibilizar os artistas 
e colaboradores da arte do Movimento Espírita Catarinense. 

O evento contará com seis oficinas (música, teatro, poesia, 
dança, artes visuais e artes plásticas), de forma a trabalhar 
a arte em suas múltiplas manifestações. Foram convidados 
diversos artistas espíritas de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Santa Catarina para conduzirem as oficinas.

Dirigente espírita: Divulgue este evento na instituição 
onde você atua. Informações e inscrições no site da FEC 
(www.fec.org.br).
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O médium e orador Espírita Divaldo Franco já tem 
data marcada para voltar a Santa Catarina: 14 e 

15 de abril de 2018.
No sábado, dia 14, ele participa da Conferência Espírita 

de Santa Catarina – Polo Sul/Leste, no Centro de Eventos 
de Canasvieiras, em Florianópolis, que contará ainda com 
outros oradores convidados. O evento terá como tema 
central “Espiritismo: Ciência, Filosofia e Religião” e irá 
homenagear os 150 anos de publicação da obra “A Gênese”, 
celebrados em 2018. Já está confirmada a participação do 
Coral Encantos, que abrilhantou o seminário realizado 
em 2017, também em Florianópolis.

 Criado em 2002 pelo maestro Robson Medeiros 
Vicente, o coral acumula apresentações por toda Santa 
Catarina e inclusive no exterior, com turnê nos Estados 
Unidos, Chile e continente europeu. A conferência terá 
vagas limitadas. Em breve serão abertas as inscrições.

No domingo, dia 15, Divaldo trará o Movimento Você 
e a Paz para as areias da Praia Central de Balneário Cam-
boriú. Esta será a 6ª vez que o movimento passa pelo 
Estado, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) com apoio da FEC. 

O Movimento Você e a Paz iniciou em 1998 em Sal-
vador – BA e hoje é realizado anualmente em 20 cidades 
brasileiras e em 60 países. O evento já passou por todo 
o Brasil e por diversos países ao redor do mundo, como 
França, Inglaterra, Áustria, Suíça, Portugal, Colômbia, 
Paraguai e Estados Unidos. Por duas vezes, foi apresentado 
na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em 
Nova Iorque (EUA). 

A proposta tem como objetivo desenvolver a cultura 
de paz no ser humano através de valores como tolerância, 
respeito e amor. As atividades são ecumênicas, e muitas 
vezes a programação inclui representantes de diversas 
religiões para refletir sobre a paz que vem do íntimo de 
cada um de nós.

Divaldo costuma fechar o evento com mensagens de 
amor e harmonia, emocionando multidões com a pro-
posta superar o cenário de violência e agressividade - que 
ainda tem espaço em nossos círculos de convivência - 
através da renovação de sentimentos e da mudança de 
comportamento.

A passagem por Santa Catarina será marcante, já que 
em 2018 o Movimento Você e a Paz completa 20 anos. 
O evento é gratuito e em sua última edição Balneário 
Camboriú reuniu mais de 4 mil pessoas.

A programação completa está sendo finalizada e deve 
ser divulgada nas próximas semanas no site da FEC.

Foto: Jorge Moehlecke

40
CASAS ESPÍRITAS

DESCONTO

%Visite nossa loja virtual www.lojafec.com.br
vendas@fec.org.br  - (48) 3348.0808

Os recursos oriundos das vendas são revertidos para o 
fortalecimento do Movimento Espírita Catarinense.

Compre seus livros na Distribuidora e Livraria da Federação Espírita Catarinense

Literatura Espírita
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Rede de assistência social vai integrar 
casas espíritas em Santa Catarina

O Federativo: Como surgiu a ideia da Rase?
Jean Carlo Michel: Estou desde 2002 na Assistência 

Social, e temos visto que várias Casas fazem traba-
lhos belíssimos, de vulto e importância social, mas de 
maneira isolada. Em 2010 tivemos em Santa Catarina 
um seminário com Reinaldo Pontes, trabalhador da 
Federação Espírita do Pará, que propôs uma visão 
diferente desse trabalho, com mais abertura e diálogo 
lateral entre as Casas Espíritas que atuam com Assis-
tência Social e com outras entidades. Começamos a 
trabalhar de maneira compartilhada na 4ª URE, em 
Blumenau, e está funcionando bem. A proposta é 
estendermos isso para o Estado. Conhecermos o que 
está sendo feito e começarmos a compartilhar. Isso 
não é novo, é uma orientação da Federação Espírita 
Brasileira (FEB) desde 2006. O que estamos fazendo 
é criar ferramentas para possibilitar essa integração.

Quantos trabalhos sociais são mantidos por 
Casas Espíritas no Estado?

Nosso Censo da FEC, de 2017, foi finalizado e ainda 
estamos tabulando, mas estimamos que haja 600 tra-
balhos diversos e 25 mil atendimentos mensais. O 
principal trabalho realizado é o atendimento a famílias 

em situação de vulnerabilidade, com serviços de for-
talecimento de vínculos familiares, doação de roupas, 
fornecimento de alimentação e medicamentos, oficinas 
de capacitação, além do trabalho com crianças, idosos, 
população de rua, visitas a hospitais e instituições de 
recuperação de dependentes químicos, e atendimento 
à população carcerária. Propomos que esses trabalhos 
sejam compartilhados com outras Casas Espíritas 
inicialmente e, depois, com outras ONGs e com órgãos 
de governo, participando da rede de assistência esta-
belecida, para que os atendimentos sejam otimizados 
e mais eficientes. 

Construir essa rede é uma dificuldade, hoje?
A Assistência Social Espírita tem uma longa tradição 

dentro das Casas Espíritas. É natural que se queira 
manter este tipo de trabalho mais interno, e temos 
dificuldade em dialogar com o poder público, por exem-
plo. O que propomos com a rede é que utilizemos esses 
serviços que o poder público e as demais entidades da 
rede já oferecem para complementar nosso trabalho, já 
que a Assistência Social é um direito do cidadão. São 
casos, por exemplo, de abusos, de violência familiar. 
Dentro da Casa Espírita vamos receber com amor, 

ENTREVISTA

Compartilhar. Esta é a palavra-chave do 
projeto da Rede de Assistência Social Espírita 

(RASE), que nasce com a proposta de fortalecer, 
integrar e divulgar os trabalhos assistenciais que 
são desenvolvidos pelas Casas Espíritas em todas 
as 16 UREs que integram a FEC. Uma ferramenta 
online, dentro do site da Federação, vai reunir e 
compartilhar modelos de trabalho, materiais e 
trabalhadores para otimizar o serviço de Assistência 
Social. Jean Carlo Michel (foto), vice-presidente de 
Assistência e Promoção Social da FEC, explica nesta 
entrevista como vai funcionar o programa, que já 
está em fase de implantação.
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baseados sempre no Evangelho, mas precisamos saber 
como encaminhar essas pessoas para um atendimento 
mais específico. Precisamos ter em mente que nós 
sabemos fazer muito bem algumas coisas, e o poder 
público e as demais entidades, outras.

A proposta inclui compartilhamento de serviços 
entre as Casas Espíritas?

Sim, temos no Estado cerca de 60 a 70 Casas filia-
das à FEC que não possuem trabalho de Assistência 
Social. E há trabalhadores dessas Casas que gostariam 
de atuar, então por que não poderiam? Continuam 
vinculados à Casa Espírita que frequentam, mas 
podem auxiliar em outros trabalhos que estiverem 
em andamento. Outra proposta é ter um banco de 
doações, para que haja compartilhamento entre as 
Casas. E disponibilizar os projetos que já estão em 
andamento, em um banco de projetos, para que novos 
trabalhos não precisem partir do zero e se saiba por 
onde começar.

Qual a previsão de lançamento do projeto?
Vamos ter duas etapas, através da ferramenta RASE 

que ficará vinculada ao site da FEC. Primeiro, o site 
básico com as informações sobre o tipo de trabalho 
que se faz em cada Casa, com informações sobre o 
tipo de serviço, capacidade, frequência e público-alvo. 
Será aberto, e vai ser possível ao público clicar na 
cidade onde está e ver que trabalhos são feitos ali. 
Essa parte estará disponível em março. Mais adiante, 
no segundo semestre de 2018, teremos disponível para 
todas as Casas e UREs um sistema de gerenciamento 
de atividades assistenciais, em que poderemos tro-
car as informações entre os usuários e trabalhadores 
cadastrados em cada Casa Espírita, para compartilhar 
experiências e atendimentos executados.

Presidente da FEB 
participa de encontro 
com dirigentes de SC

Juntamente com a reunião regimental do Conselho 
Federativo Estadual (CFE), agendada para junho 

deste ano, a FEC irá realizar o 2° Encontro Estadual de 
Dirigentes Espíritas, no Tourist Hotel, em Laguna. 

Com o tema “Diálogo Federativo: Senhor, que queres 
que eu faça?” (Atos 9:4-5), o evento pretende reunir 300 
pessoas, entre equipes e dirigentes das Uniões Regionais 
Espíritas (UREs), da FEC e representantes das casas espí-
ritas federadas de Santa Catarina.

A programação será realizada entre os dias 15 a 17 de 
junho e contará com a presença de Jorge Godinho, pre-
sidente da Federação Espírita Brasileira (FEB). Ele abrirá 
o evento com uma palestra na sexta-feira e participará do 
seminário “Liderança Espírita” durante o sábado.

O último encontro de dirigentes ocorreu em 2015, em 
Florianópolis, e contou com a participação de 14 UREs. 
Neste ano, destacamos a importância da prévia organização 
de todas as UREs para que os dirigentes das mais de 150 
casas espíritas filiadas possam estar presentes neste evento.

Esclarecemos que as despesas de hospedagem e alimen-
tação serão pagas pelos participantes. A vice-presidência 
de Administração e Finanças da FEC conseguiu valor 
promocional para os integrantes. Informe-se pelo e-mail: 
vpf-vp@fec.org.br.
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Com a proposta de efetuar um amplo levantamento de 
informações e conhecer a realidade do Movimento 

Espírita catarinense, no ano de 2017 a Federação Espírita 
Catarinense (FEC) realizou mais uma edição do Projeto 
Relatório de Atividades Espíritas, o chamado Censo Santa 
Catarina, iniciado em 2016.

Em 2017 tivemos a participação de 94 instituições espí-
ritas, cerca de 60% dos associados da FEC. O formulário 
solicitava informações gerais do Centro Espírita e de todas 
as suas atividades: palestras públicas, estudos, mediunidade, 
atendimento fraterno, passe, irradiação, recepção, assistência 
social, evangelização, livraria, biblioteca, comunicação social, 
atividades artísticas, eventos e reuniões administrativas.

De acordo com o vice-presidente de Educação e Difusão, 
Luiz Antônio Brescovites, o Censo vai muito além de dados 
numéricos: “Passamos a ter informações que nos permitem 
conhecer, diagnosticar e planejar nossas ações federativas, 

sejam elas realizadas na unidade básica do movimento espí-
rita – a casa espírita – ou nas Uniões Regionais Espíritas 
(UREs)”, afirma. 

De imediato, as respostas identificadas foram compiladas 
por áreas e encaminhadas para as equipes das vice-presidên-
cias, que farão a utilização desses dados no planejamento 
de suas ações futuras.

As informações totalizadas de cada Região, serão dispo-
nibilizadas no sistema Webfec, no aplicativo das UREs, e 
poderão ser acessadas no endereço www.webfec.org.br/cfn, 
selecionando a opção “Acesso para os Órgãos de Unificação”. 
Em seguida, basta selecionar o estado (Santa Catarina), 
selecionar o URE desejada e efetuar a digitação da senha.

Em 2018 estaremos novamente aplicando a pesquisa. Da 
mesma forma que em 2017, foi eleito o mês de maio para a 
coleta dos dados e o mês de junho para a resposta no for-
mulário eletrônico, que estará disponível no endereço www.

webfec.org.br/cfn, selecionando 
a opção “Acesso para os Centros 
Espíritas”. Em seguida basta sele-
cionar o estado (Santa Catarina), 
o Centro e a digitar a senha, que 
foi anteriormente encaminhada 
aos dirigentes. 

Convidamos todos os diri-
gentes de UREs e centros a 
buscarem informações sobre o 
Censo Santa Catarina, para que 
neste ano tenhamos uma parti-
cipação ainda maior das casas 
espíritas e um panorama mais 
detalhado de nossas atividades. 
Em caso de dúvidas no processo, 
basta enviar e-mail para vp.edu-
cacao@fec.org.br.

Censo Espírita 2017 contou com a 
participação de 60% dos associados

Alguns dos resultados colhidos pelo Censo Espírita de Santa Catarina em 2017 mostraram que somos 
aproximadamente 5 mil trabalhadores e temos um público frequentador das casas espíritas de aproximadamente 
57 mil pessoas. Em relação a palestras, temos um total de 355 exposições semanais e um público semanal de 
aproximadamente 50 mil pessoas. Já nos estudos, tivemos 8.816 participantes dentre os 579 cursos oferecidos. 
Na evangelização infantil e juvenil tivemos 1.132 participantes em 291 grupos em todo o estado. Na área de 
Assistência Social Espírita 15.551 pessoas foram atendidas em 2017.

RESULTADOS EXPRESSIVOS
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O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde) 
completa 35 anos de aplicação no Brasil pela Fede-

ração Espírita Brasileira (FEB) em 2018. Em Santa Catarina, 
a FEC prepara uma nova campanha de incentivo ao estudo 
sequenciado, voltada aos frequentadores das Casas Espíritas 
catarinenses e à necessidade do estudo sério, preconizado 
por Allan Kardec, para que o Espiritismo seja bem com-
preendido e vivido.

A importância do estudo sistematizado está na base da 
Doutrina Espírita. Em Obras Póstumas, o codificador ressal-
tou a necessidade de criarem-se mecanismos de divulgação 
para que os preceitos trazidos pela Espiritualidade não se 
perdessem com o tempo. Entre eles, o estudo.

“Um curso regular de Espiritismo seria professado com o 
objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar 
o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de 
fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos 
capazes de difundir as ideias espíritas [...]. Eu olho esse curso 
como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro 
do Espiritismo, e sobre as suas consequências”, afirmou.

Diversas tentativas foram feitas, no Brasil, para criar um 
modelo de estudo sistematizado. Na década de 1970 a Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) trouxe à tona 
as bases do que se tornaria o Esde, adotado e difundido pela 
FEB a partir de 1983.

O lançamento do estudo unificado ocorreu durante reu-
nião do Conselho Federativo Nacional (CFN), em Brasília, 
em que o Espírito Bezerra de Menezes manifestou-se através 
de Divaldo Franco e trouxe uma mensagem de incentivo, 
que chancelou o projeto:

“Um programa de estudo sistematizado da Doutrina 
Espírita, sem nenhum demérito para todas as nobres ten-
tativas que têm sido feitas ao largo dos anos, num esforço 
hercúleo para interessar os neófitos no conhecimento cons-
ciente da Nova Revelação, é o programa da atualidade sob 
a inspiração do Cristo”.

Inspirado na pedagogia de Pestalozzi, o Esde propõe um 
modelo de estudos que parte do mais simples para o 

mais complexo, adaptando-se a qualquer nível de educação 
formal e capaz de despertar mentes e corações. O estudo 
sistematizado oferece uma releitura de mundo à luz do Espi-
ritismo - a transformação moral através da fé raciocinada.

A importância do estudo, preconizada por Allan Kardec, 
torna-se ainda mais evidente no momento de transição pla-
netária que estamos vivendo. O Esde proporciona o contato 
com as obras básicas e complementares, por meio de uma 
metodologia testada e consolidada nos últimos 35 anos.

A oportunidade de estudar em grupo, com troca de expe-
riências e debates saudáveis, ressalta ainda o sentido da 
caridade e da fraternidade. Há um constante exercício de 
respeito, paciência e tolerância entre os participantes. À Casa 
Espírita, o envolvimento entre os membros do grupo dará 
espaço para a formação contínua de novos trabalhadores, 
esclarecidos de acordo com os preceitos doutrinários.

Ao permitir o estudo de maneira didática e simplificada, 
o Esde colabora na queda do véu de ignorância que ainda 
bloqueia nossa visão. Dessa maneira, torna-se um impor-
tante propulsor de desenvolvimento e de progresso para o 
Espírito imortal.

FEC lança campanha de incentivo 
ao estudo sistematizado

Ao Movimento Espírita cabem os esforços para que a luz do conhecimento esteja ao alcance de todos. Emmanuel, 
em mensagem pesicografada por Chico Xavier, lembra-nos do compromisso: “Estudemos Allan Kardec, 
ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, ou no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos 
que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade – a caridade da sua própria divulgação”.

•

ESDE
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28/07 - Sábado / Comissão Regional – Sul + Atividade 
do CITAF, Criciúma, 9ª URE.

18/08 - Sábado / Comissão Regional – Norte + Atividade 
do CITAF, Caçador, 10ª URE.

15/09 - Sábado / Comissão Regional – Centro + Atividade 
do CITAF, Rio do Sul, 5ª URE.

22/09 - Sábado / Comissão Regional – Oeste + Atividade 
do CITAF, Chapecó, 12ª URE.

29/09 - Sábado / Comissão Regional – Nordeste + Ati-
vidade do CITAF, Itajaí, 13ª URE.

Encontro das Áreas – Destinado a todos os Presidentes, 
Dirigentes e trabalhadores espíritas da região em que será 
realizado. Em 2018 será realizado nas regiões Centro, Oeste 
e Norte e em 2019 nas regiões Leste, Nordeste e Sul. 

Em 2018 essa atividade será focada na capacitação do 
trabalhador espírita com programação de um dia inteiro, 
nas seguintes áreas: Mediunidade e Atendimento Fraterno, 
Assistência e Promoção Social, Evangelização da Infância e 
Juventude. (As áreas de Estudo, Artes e Família realizaram 
eventos estaduais em 2018 e por esse motivo, não partici-
pam do encontro neste ano). Os temas de cada área serão 
divulgados previamente pelas Vice-presidências da FEC e 
caberá a cada macrorregião definir quais deles podem ser 
abordados, de acordo com as necessidades.

26/05 - Sábado / Encontro das Áreas - Macrorregião 
Centro (2ª e 5ª UREs), Curitibanos, 2ª URE.

14/07 - Sábado / Encontro das Áreas - Macrorregião 
Oeste (11ª, 12ª e 16ª UREs), São Miguel do Oeste, 16ª URE.

11/08 - Sábado / Encontro das Áreas - Macrorregião 
Norte (7ª, 8ª e 10ª UREs), Mafra, 7ª URE.

Veja o calendário completo no Portal da FEC: 
www.fec.org.br e divulgue em sua região.

As diversas equipes da Federação Espírita Catarinense 
se deslocam todos os anos para as macrorregiões 

do estado para realizar atividades de união e unificação, 
promovendo ações de planejamento, diálogo, sensibilização 
e troca de experiências, buscando construir conjuntamente 
os rumos do nosso Movimento Espírita.

Para otimizar deslocamentos e integrar custos nosso 
calendário previa a realização de duas atividades de forma 
concomitante: 

- Comissões Regionais – reuniões anuais da Diretoria 
Executiva da FEC com as Diretorias das URE’s e das Institui-
ções Espíritas, para apresentação e discussão das diretrizes, 
objetivos e ações.

- Macrorregionais – realizadas desde 2012, e integradas 
com as Comissões Regionais desde 2014, com foco no tra-
balhador espírita e sua sensibilização e capacitação (ofici-
nas), para realização das atividades espíritas com qualidade 
doutrinária e afetiva.

Buscando aprimorar as ações de planejamento e inten-
sificar a qualificação do trabalhador espírita, foi aprovado 
pelo Conselho Federativo Estadual o Planejamento Inte-
grado FEC. Com isso a Diretoria Executiva implementou o 
Calendário de Atividades TRIENAL, ou seja, definiu ante-
cipadamente as atividades regimentais federativas para três 
anos: 2018, 2019 e 2020.

Com isso, outra IMPORTANTE MUDANÇA foi imple-
mentada: as Comissões Regionais serão realizadas em ativi-
dades de planejamento e gestão, direcionadas ao seu público 
específico em tempo integral. Enquanto que as Macrorregio-
nais serão substituídas pelos Encontros das Áreas, também 
destinados a público específico, em tempo integral. Ambas 
as atividades serão realizadas em datas e locais diferentes, 
visando otimizar e qualificar as reuniões destinando maior 
tempo para cada atividade. Veja abaixo as datas e o público 
a que se destina cada evento:

Comissões Regionais – Destinada a todos os Presiden-
tes, Dirigentes e Coordenadores das Instituições Espíritas e 
das Uniões Regionais que integram a macrorregião, junto à 
Diretoria Executiva da FEC. Essa atividade será focada no 
planejamento das ações e no diálogo federativo. Cada macror-
região poderá indicar assuntos para a pauta de trabalho.

21/07 - Sábado / Comissão Regional - Leste + Atividade 
do CITAF, Grande Florianópolis, 14ª URE.

Planejamento muda configuração 
das Comissões Regionais 

UNIF ICAÇÃO ESPÍR ITA
Selo com

em
orativo da FEB aos 150 anos de “A Gênese”
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Lançada em agosto de 2017, a Campanha Amigos da 
FEC tem como objetivo alcançar sustentabilidade finan-

ceira para o Movimento Espírita Catarinense. Através de um 
processo colaborativo, essa campanha de caráter permanente 
conta com a participação das instituições espíritas a fim de 
conseguirmos contribuintes por meio de autorização de débito 
na fatura da CELESC.

A arrecadação é um meio de continuarmos as atividades 
federativas de estímulo e fomento ao estudo, prática e difusão 
do espiritismo, promoção de eventos, seminários e encontros, 
buscando a formação espírita e a nossa união, fortalecendo 
laços de caridade e amor.

Nesse intuito, a FEC entregou em 2017 às 16 Uniões Regio-
nais Espíritas (UREs), kits com material de divulgação da 
campanha para serem distribuídos nas casas espíritas filiadas. 
Foi estabelecida uma meta de valor a ser atingido por URE, 
possibilitando a redução gradativa no valor da anuidade paga 
pelas entidades associadas à FEC.

Até o momento, sete UREs alcançaram a meta estabelecida 
no ano passado, com destaque para a 3ª URE, que ultrapassou 
77% da meta e a 5ª URE, que conseguiu superar a meta em 60% . 

Todo objetivo para ser atingido exige esforço e dedicação. 
Nessa tarefa integrada e colaborativa não é diferente. Por isso, 
pedimos a colaboração de todos os seareiros na divulgação 
da campanha para alcançarmos a meta em todas as UREs. 
Precisamos envidar esforços para que todas as casas espíritas 

sejam beneficiadas com a redução da anuidade, e isso se dará 
somente quando a URE atingir o valor proposto, o que ainda 
não ocorreu em mais da metade das UREs. 

Como afirma o vice-presidente de Administração e Finanças, 
Wilmar Manske, se cada seareiro espírita buscar um con-
tribuinte junto aos amigos ou conhecidos, em um processo 
colaborativo, vamos alcançar com facilidade as metas. “É o 
sentimento de fraternidade que nos move no Movimento 
Espírita, a tolerância que nos faz mais próximos e é através do 
trabalho que alcançamos nossos objetivos. Se nos imbuirmos 
dessa visão colaborativa, cientes de que toda ação, ainda que 
pequena, reflete no conjunto, entenderemos que a campanha 
pode trazer benefícios a longo prazo a todas as entidades asso-
ciadas”, defende Wilmar.

Amigo(a)! Colabore na divulgação dessa campanha e abrace 
conosco a tarefa de alcançarmos as adesões necessárias em 
cada região, pois assim conseguiremos benefícios para todos 
os que integram o movimento espírita catarinense.

Além das fichas impressas, já distribuídas pelas UREs, cria-
mos um formulário online para facilitar a adesão dos que 
desejam contribuir. Basta acessar o seguinte link e preencher: 
https://goo.gl/SKQoGQ

Elaboramos ainda um vídeo de sensibilização da campanha, 
que pode ser passado antes ou depois das reuniões públicas 
ou de estudo das casas espíritas. O vídeo pode ser acessado no 
seguinte link: https://goo.gl/aVyVt5

Sustentabilidade financeira: 
uma demanda inadiável

Formulário online facilita o cadastro do colaborador:



O FEDERATIVO - FEVEREIRO DE 2018

14 ATIVIDADES

Calendário de atividades 2018 
está disponível no site da FEC
Já está disponível no portal da FEC o Calendário interativo das Atividades 

Federativas da FEC. Nesta página os dirigentes e trabalhadores espíritas terão 
acesso ao programa de atividades sempre atualizado. As pesquisas poderão ser feitas 
filtrando as informações por data, região, URE e por área. É possível ainda selecionar 
a exibição de feriados e datas comemorativas, de atividades administrativas e/ou 
finalísticas das áreas. Visite o site (www.fec.org.br) e conheça a ferramenta!

Data Atividade Local Horário Abrangência

3/3 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - AMPLIADA SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

10/3
ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO CITAF 
(IMERSÃO) E ESTUDO MINUCIOSO DO EVANGELHO

Unidavi - Rio do Sul 08:00 - 18:00 Estadual

24 e 25/03
ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA 
DA FAMÍLIA - VPFIJ

Florianópolis 08:00 - 18:00 Estadual

Data Atividade Local Horário Abrangência

7/4 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

14/4 DIVALDO FRANCO EM SC - Conferência
Centro de Eventos Canasvieiras - 
Florianópolis

09:00 - 19:00 Estadual

15/4 DIVALDO FRANCO EM SC
Praia Central - 
Balneário Camboriú

Estadual

20, 21 e 22/04 COMISSÃO REGIONAL SUL CFN/FEB
Instituto Espírita de Educação/SP - 
São Paulo

Nacional/Região Sul 
CFN/FEB

28/4 ENCONTRO ESPÍRITA DA ARTE DE SANTA CATARINA Itoupava Seca - Blumenau 08:00 - 19:00 Estadual

Data Atividade Local Horário Abrangência

12/5 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

18/5
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 1 - 
CENTRO/OESTE - PALESTRA

A DEFINIR - Concórdia - Inter-Regional

19/5
CONFERÊNCIA ESTADUAL ESPÍRITA - POLO 1 - 
CENTRO/OESTE - SEMINÁRIO

A DEFINIR - Concórdia - Inter-Regional

26/5
ENCONTRO DE ÁREAS - MACRORREGIÃO CENTRO 
(2 E 5 URES)

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

Data Atividade Local Horário Abrangência

9/6 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - AMPLIADA SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

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

17/6 CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL - CFE Laguna Tourist Hotel - Laguna 09:00 - 13:00 Estadual

30/6
ENCONTRO DE MONITORES DO ESTUDO 
SISTEMATIZADO DE SC - EMONESC

ESCOLA BÁSICA NILTON KUCKER - 
Itajaí

08:00 - 18:00 Estadual

Data Atividade Local Horário Abrangência

7/7 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

14/7 ENCONTRO DAS ÁREAS - MACRORREGIÃO OESTE A DEFINIR - São Miguel do Oeste - Macrorregional

21/7
COMISSÃO REGIONAL - MACRORREGIÃO LESTE + 
ATIVIDADE CITAF

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

28/7 COMISSÃO REGIONAL SUL + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Criciúma 09:00 - 18:00 Macrorregional

Data Atividade Local Horário Abrangência

4/8 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

11/8 ENCONTRO DE ÁREAS - MACRORREGIÃO NORTE A DEFINIR - Mafra 08:00 - 18:00 Macrorregional

18/8 COMISSÃO REGIONAL NORTE + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Caçador 09:00 - 18:00 Macrorregional

24/8
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 2 - 
SUL/LESTE (PALESTRA)

A DEFINIR - Tubarão - Inter-Regional

25/8
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 2 - 
SUL/LESTE (SEMINÁRIO)

A DEFINIR - Tubarão - Inter-Regional

Data Atividade Local Horário Abrangência

1/9 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - AMPLIADA SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

15/9 COMISSÃO REGIONAL CENTRO + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Rio do Sul 08:00 - 18:00 Macrorregional

A
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M

A
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PROGRAMA DE ATIVIDADES 2018
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*Calendário sujeito a alterações
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Data Atividade Local Horário Abrangência

4/8 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

11/8 ENCONTRO DE ÁREAS - MACRORREGIÃO NORTE A DEFINIR - Mafra 08:00 - 18:00 Macrorregional

18/8 COMISSÃO REGIONAL NORTE + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Caçador 09:00 - 18:00 Macrorregional

24/8
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 2 - 
SUL/LESTE (PALESTRA)

A DEFINIR - Tubarão - Inter-Regional

25/8
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 2 - 
SUL/LESTE (SEMINÁRIO)

A DEFINIR - Tubarão - Inter-Regional

Data Atividade Local Horário Abrangência

1/9 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - AMPLIADA SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

15/9 COMISSÃO REGIONAL CENTRO + ATIVIDADE CITAF A DEFINIR - Rio do Sul 08:00 - 18:00 Macrorregional

22/9 COMISSÃO REGIONAL OESTE + ATIVIDADE DO CITAF A DEFINIR - Chapecó 09:00 - 18:00 Macrorregional

29/9
COMISSÃO REGIONAL NORDESTE + ATIVIDADE DO 
CITAF

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

Data Atividade Local Horário Abrangência

6/10 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC SEDE FEC - Florianópolis 09:00 - 17:00 Estadual

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

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

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

Data Atividade Local Horário Abrangência

09,10 e 11/11 CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL - CFN
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA - 
Brasília

- Nacional CFN/FEB

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

23/11
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 3 - 
NORTE/NORDESTE - PALESTRA

Expoville - Joinville - Inter-Regional

24/11
CONFERÊNCIA ESPÍRITA ESTADUAL - POLO 3 - 
NORTE/NORDESTE - SEMINÁRIO

Expoville - Joinville - Inter-Regional

Data Atividade Local Horário Abrangência

DE
Z

1/12
REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA FEC - 
AVALIAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO

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

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

AG
O

PROGRAMA DE ATIVIDADES 2018

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

MACRORREGIONAL - Evento cuja abragência contempla uma macrorregião de SC (Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Leste e Sul)
NACIONAL - Evento Nacional, promovido pelo CFN/FEB ou que contempla Federativas de uma Região do Brasil (Norte, Sul, Nordeste, Centro)

ABRANGÊNCIA DOS ENCONTROS
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2018 - Divaldo Franco em Santa Catarina

14/04
Conferência - Florianópolis

15/04 
Movimento Você e a Paz

Balneário Camboriú

Federação Espírita
Catarinense

www.fec.org.br

Reserve as datas e prestigie!

*Calendário sujeito a alterações



imprensa@fec.org.br

www.fec.org.br

/fec.federacaoespiritacatarinense

/federacaoespiritacatarinense

A FEC procura manter uma presença constante na 
internet e nas redes sociais, difundindo a doutrina 
e as atividades do Movimento Espírita estadual.
Acompanhe este trabalho coletivo e contribua!

mailto:fec%40fec.org.br?subject=Contato
http://www.fec.org.br
http://fb.com/fec.federacaoespiritacatarinense/

