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Projeto realizado em hospital da
Grande Florianópolis completa
seis anos de atividades

Encontro apresenta as práticas
exitosas da assistência social
espírita em Santa Catarina
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EDITORIAL

Resultados alcançados atestam compromisso
pela qualidade das ações federativas

N

o ano em que comemoramos 70 anos do Pacto
Áureo, a Família Espírita Catarinense celebra
os recentes resultados alcançados, fruto do trabalho
profícuo e abnegado dos líderes espíritas catarinen‐
ses em prol da união e da unificação.
Indubitavelmente, quando abraçamos objetivos
comuns associando esforços, os efeitos não demoram
a aparecer legitimando o compromisso de todos nós
com o Pacto Áureo e acrescendo qualidade às ações
federativas.
Recentemente, concluímos as visitas anuais às seis
regiões que integram a Comissão Regional 2019, rea‐
lizadas nas cidades de Joinville, Imbituba, Capinzal,
Lages, Florianópolis e Concórdia. Em cada macrorre‐
gião reunimos as lideranças espíritas para dialogar,
avaliar e planejar as ações federativas catarinenses.
Em um esforço conjunto de integração e fortaleci‐
mento da estrutura federativa, construímos, solidária
e coletivamente, as diretrizes que norteiam os nossos
planos de ação. Os encontros nos permitiram ainda
proveitosas trocas de experiências, momentos de
diálogo enriquecedor e de alinhamento de ideias e
princípios, além do estreitamento dos vínculos frater‐
nos.
Primando por dar ênfase ao estudo e à implanta‐
ção dos Documentos Norteadores e ao Plano de Tra‐
balho Nacional do Conselho Federativo Nacional, as
lideranças espíritas catarinenses investem unidas na
qualidade das atividades espíritas e no aperfeiçoa‐
mento constante dos tarefeiros espíritas.
Enfatizamos que os excelentes resultados obtidos
são mérito de todos os elementos do sistema federati‐
vo, em especial, dos presidentes das Uniões Regionais
Espíritas que exerceram em efetivo a “liderança com
Jesus”, inspirando e entusiasmando o significativo
número de dirigentes e de agentes federativos que
participaram das Comissões Regionais. Acompanhe
abaixo o relatório de participação das Comissões:

A Diretoria Executiva da FEC ainda não concluiu
todas as 22 ações federativas planejadas para 2019,
mas, notabiliza os resultados obtidos, em especial na
consolidação dos vínculos essenciais entre aqueles
que integram a rede espírita: líderes das Casas Espíri‐
tas e das UREs integrando as equipes das Vice-presi‐
dências da Diretoria Executiva da FEC.
O empenho dos presidentes de URE está possibili‐
tando o fortalecimento da estrutura federativa. Quan‐
do cada URE espelha a estrutura das áreas da FEC
viabiliza as condições básicas de alinhamento e inte‐
gração com o objetivo de oferecer o apoio e os subsí‐
dios que as Casas Espíritas demandam.

RESULTADOS IMPACTANTES
A união dos espíritas catarinenses e a unificação
dos esforços e ações propiciaram ainda outros impac‐
tantes resultados na área da Comunicação Social: O
Canal do Youtube da FEC saltou de 1.776 inscritos em
agosto de 2018 para 9.061 em 2019. Hoje a FEC dispo‐
nibiliza 279 vídeos publicados e contabiliza mais de
229 mil visualizações. Ao longo de 2019 criamos ainda
as listas de transmissão pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp, com o objetivo de facilitar a disseminação
periódica de informações da FEC. Já foram criadas
quatro listas de transmissão, com mais de 700 pessoas
inscritas em todo estado.
Destacamos ainda, atestando as benesses da união
da Família Catarinense os efeitos promissores da
campanha Amigos da FEC: saltamos de 185 membros
em 2017 para 571 hoje.
Diante de tantas conquistas, só nos cabe expressar
nossa gratidão e reconhecimento a todos e a cada um
dos espíritas catarinenses que contribuíram para os
avanços apontados e para os tantos outros que não
podemos aferir na transcendência das nossas rela‐
ções.

“Uni-vos, pois e vivei em paz, para que ganheis
a confiança dos que vos escutam e procuram”
Osvaldo Melo
(“Epístolas aos Espíritas” – Epístola 10ª)
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ELEIÇÕES FEDERATIVAS

Eleição da nova diretoria
da FEC ocorre dia 30 de
novembro
Texto: Marcela Ximenes
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o dia 30 de novembro, das 14h às 17h, as entidades espíri‐
tas de Santa Catarina escolherão, por meio do voto, a nova
Diretoria Executiva da Federação, para a gestão 2020 a 2022.
De acordo com o edital de convocação da eleição, a votação será
realizada presencialmente, em local estabelecido por cada uma
das 16 Uniões Regionais Espíritas (UREs), conforme quadro abai‐
xo. O edital estabeleceu a inscrição de chapas até dia 30/09. O
detalhamento dos cargos e o plano de trabalho da chapa inscrita
foi encaminhado por e-mail pela comissão eleitoral a todas as
entidades espíritas filiadas à FEC.
O edital também estabelece que o direito de integrar a Assem‐
bleia Geral e votar nas eleições será exercido exclusivamente
pelas entidades espíritas filiadas, em pleno gozo dos direitos
estatutários, representadas pelos seus respectivos presidentes ou
pessoas credenciadas.
Cada entidade terá direito a um voto, que será exercido por
meio de seu representante legal ou por quem a instituição espírita
indicar. A mesma pessoa física não poderá votar mais de uma vez.
Não é permitido o voto por procuração e não há possibilidade de
voto em trânsito.
Os cargos da Diretoria Executiva em votação são os de presiden‐
te, vice-presidente de União e Unificação, vice-presidente de Admi‐
nistração e Finanças, vice-presidente de Educação e Difusão,
vice-presidente de Mediu‐
nidade e Atendimento Es‐
piritual, vice-presidente
de Assistência e Promoção
Social e vice-presidente de
Família, Infância e Juven‐
tude.
As eleições serão decidi‐
das por maioria simples e
a homologação do resulta‐
do será feita em fevereiro
de 2020 em reunião ordi‐
nária do Conselho Federa‐
tivo Estadual, na sede da
FEC, em Florianópolis.
Quaisquer dúvidas po‐
dem ser sanadas com a
comissão eleitoral, pelos
contatos:
voto@fec.org.br
(48) 9.9982.1139 (Irineu).
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COMUNICAÇÃO

FEC lança campanha para atualizar
informações cadastrais dos centros
U

m dos maiores desafios de qualquer organi‐
zação é implantar uma política de comuni‐
cação interna que possa integrar e convergir todos
os envolvidos para os seus objetivos comuns, bus‐
cando o alcance das metas almejadas.
Com o Movimento Federativo a situação é análo‐
ga, no entanto, temos nesse quesito um de nossos
maiores desafios, como explica o vice-presidente de
Educação e Difusão, Luiz Antonio Brescovites:
“Mesmo nos dias atuais em que a comunicação é
muito dinâmica, por conta do uso das mídias sociais
e aplicativos, que estão presentes em todos os celu‐
lares e smartphones, sempre ao nosso alcance, ain‐
da temos uma grande dificuldade na troca de
informações e conteúdos entre as instâncias do Mo‐
vimento Espírita Catarinense”.
Nosso Movimento tem uma característica rele‐
vante: As instituições são autônomas, os cargos e
funções são eletivos, sendo renovados frequente‐
mente. Manter o processo da comunicação fluindo
entre as instâncias, com a mudança das pessoas em
suas funções tem se mostrado uma grande dificul‐
dade.

Nesse contexto precisamos de um ponto de con‐
vergência, para que possamos ter um processo
integrado e contínuo de atualização de informações
de cada uma das instituições filiadas que compõem
o quadro de associados da FEC.

“Manter o processo da

PARTICIPE E COLABORE!

comunicação fluindo entre
instâncias, com a mudança
de pessoas em suas
funções tem se mostrado
uma grande dificuldade”

O FEDERATIVO - OUTUBRO DE 2019

BASE DE DADOS ATUALIZADA
Quando ocorre a mudança da diretoria da uma
instituição precisamos dispor dos novos contatos
atualizados em nossa base de dados, para que não
se interrompa o processo de troca de informações,
envio de documentos, divulgação de eventos etc.
Dessa forma, sugerimos que uma vez por ano, ou
na mudança de Diretoria, as Instituições Filiadas à
FEC façam atualização dos dados cadastrais, pela
sua Secretaria, utilizando o sistema WEBFEC
(www.webfec.org.br/cfn), na opção “Acesso para os
Centros Espíritas”.
Estaremos lançando uma campanha específica,
elegendo o mês de fevereiro de cada ano, para que
essas atualizações sejam efetuadas. Buscaremos
atualizações dos dados da Instituição, dos membros
da Diretoria e dos Coordenadores das áreas.

Devemos levar conta que o que nos une é uma
proposta que transcende os cargos, estatutos, regi‐
mentos e as estruturas institucionais, o que nos une
é o trabalho no Bem, enquanto trabalhadores na
Seara do Cristo.
“Trabalhemos juntos e unamos os nos‐
sos esforços, a fim de que o Senhor, ao che‐
gar, encontre acabada a obra” (O Espírito
de Verdade. (Paris, 1862, Evangelho Segun‐
do o Espiritismo, Cap XX – Os trabalhado‐
res da última hora – Obreiros do Senhor)

CAPACITAÇÃO

FEC encerra ciclo de Encontro de
Áreas em Blumenau em novembro
A

o longo deste ano a FEC realizou o segundo
ciclo de Encontro de Áreas, que visa atender as
especificidades e demandas de capacitação de traba‐
lhadores das áreas finalísticas do Movimento Espírita
Catarinense de cada região.
Essa nova configuração de capacitação foi aprova‐
da pelo Conselho Federativo Estadual e está prevista
no Calendário de Atividades Trienal (2018-2020). Nes‐
ta proposta, o Encontro de Áreas foi realizado em 2018
nas regiões Centro, Oeste e Norte. Em 2019 já foram
realizados os Encontros na região Sul e Leste. A região
NE recebe o encontro em novembro.
A primeira edição do Encontro de Áreas 2019 acon‐
teceu no dia 18 de maio, em Urussanga, com o tema
“Espíritas!Amai-vos, eis o primeiro ensinamento; ins‐
truí-vos, eis o segundo”.
O evento contou com 209 participantes de 34 cen‐
tros espíritas da macrorregião Sul, que abrange a 3ª,
9ª e 15ª Uniões Regionais Espíritas (UREs).
A segunda edição do Encontro foi realizada dia 20
de julho, em Palhoça, e contou com 80 participantes de
26 centros espíritas da macrorregião Leste, que abran‐
ge a 1ª e 14ª UREs.
Na visão da presidente da FEC, Esther Fregossi,
esses encontros são uma oportunidade para fortalecer
a estrutura federativa, bem como desenvolver um
trabalho integrado entre as equipes das UREs. Além
disso, as atividades também buscam orientar os traba‐
lhos das UREs para que possam atender as demandas
dos centros de acordo com suas especificidades.
Durante o evento são realizadas oficinas que por
meio de simulações e dinâmicas buscam se aproximar
da realidade vivenciada para que as dúvidas possam

ser sanadas e também propiciar a construção de no‐
vos saberes.
As oficinas envolvem as áreas de Gestão e Lideran‐
ça, Família, Infância e Juventude, Estudos, Mediunida‐
de, Atendimento Espiritual, Artes e Assistência e
Promoção Social.

PRÓXIMO ENCONTRO SERÁ EM BLUMENAU
O terceiro e último Encontro de Áreas 2019 será
realizado na região Nordeste, na Escola Básica Muni‐
cipal Machado de Assis, em Blumenau, no dia 23 de
novembro de 2019.
Trabalhador espírita da região Nordeste: Agende-se
e não deixe passar essa oportunidade de aprendizado
e compartilhamento. Confira a programação no site
da FEC: www.fec.org.br
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SOLIDARIEDADE

Campanha Amigos da FEC
chega à 3ª etapa com nova meta
Já passou o tempo em que as ações do Movimento Espírita aconteciam pelo
esforço de abnegados trabalhadores, que possuíam tempo e recursos para
cumprir esse nobre ideal. Hoje este compromisso é de todos nós.

E

star presente, direta ou indiretamente, atra‐
vés de ações federativas, promovendo a Uni‐
ão dos Espíritas e a Unificação do Movimento
Espírita, dando corpo ao pensamento de Osvaldo
Melo, quando promoveu a fundação da Federação
Espírita Catarinense é uma necessidade urgente.
Para que isso seja possível, é preciso que haja
recursos materiais e financeiros disponíveis, além
daqueles já alcançados através das anuidades e do
programa de mantenedores da FEC, que não ve‐
nham a onerar as instituições associadas, que por
sua vez também enfrentam as suas dificuldades de
sustentabilidade.
O programa amigos da FEC foi lançado em 2017
com a proposta de construir uma rede colaborativa
para o Movimento Espírita Catarinense. Baseou-se
na proposta de que pequenas colaborações indivi‐
duais, quando reunidas em um propósito comum,
tornam-se grandes contribuições.
Esse programa se propõe a distribuir parte dos
custos de operacionalização do Movimento Espírita
entre os próprios espíritas e simpatizantes, com
contribuições mínimas de R$ 10, descontadas dire‐
tamente na conta de energia elétrica.
Formulário online facilita o cadastro do colaborador
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Conforme esse programa vai sendo implementa‐
do, através da fixação de metas, gradativamente os
Centros Espíritas filiados vão recebendo desconto
em suas anuidades e, ao mesmo tempo, os partici‐
pantes do programa vão sendo abonados parcial‐
mente nas inscrições dos eventos federativos pagos.

METAS ESTABELECIDAS
Aprovado pelo Conselho Federativo Estadual
(CFE) de outubro de 2017, na cidade de Fraiburgo, a
campanha teve como meta inicial arrecadar o valor
de R$ 5.600,00 até o dia 15 de janeiro de 2018. Até
aquela data o resultado foi de R$ 3.335,00.
Em outubro de 2018, no CFE de Concórdia, foi
apresentada a segunda meta, e o valor a ser alcança‐
do até dia 15 de janeiro de 2019 deveria ser de R$
6.600,00. Portanto, tínhamos a meta mensal, consi‐
derando a 1ª etapa + 2ª etapa o valor de R$
11.100,00. Em janeiro de 2019 estávamos arrecadan‐
do mensalmente o valor de R$ 4.791,00.
Para 2020 temos a 3ª etapa da campanha, no valor
de R$ 8.250,00 mensais. Somando todas as etapas,
deveríamos até janeiro de 2020 arrecadar mensal‐

ATUALIZAÇÃO
mente o valor de R$ 19.350,00. Atualmente, estamos
arrecadando o valor mensal de R$ 7.643,00, por
meio de 571 contribuintes de todo o Estado.

ESFORÇOS CONJUNTOS
Todo objetivo para ser atingido exige esforço e
dedicação. Nessa tarefa integrada não é diferente.
Por isso, pedimos a colaboração de todas as UREs na
divulgação da campanha para alcançarmos a nova
meta em todas as regiões do Estado. Precisamos
unir esforços para que todas as 165 casas espíritas
filiadas sejam beneficiadas com a redução da anui‐
dade, e isso se dará somente quando as UREs atingi‐
rem o valor proposto para cada regional.
Como afirma o vice-presidente de Administração
e Finanças, Wilmar Manske, se cada seareiro espíri‐
ta buscar um contribuinte junto aos amigos ou co‐
nhecidos, em um processo colaborativo, vamos
alcançar com facilidade as metas. “É o sentimento

de fraternidade que nos move no Movimento Espíri‐
ta, a tolerância que nos faz mais próximos e é atra‐
vés do trabalho que alcançamos nossos objetivos. Se
nos imbuirmos dessa visão colaborativa, cientes de
que toda ação, ainda que pequena, reflete no con‐
junto, entenderemos que a campanha pode trazer
benefícios a longo prazo a todas as entidades associ‐
adas”, defende Wilmar.

DIVULGUE A CAMPANHA
Colabore na divulgação e abrace a tarefa de al‐
cançarmos 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, criamos um formulário online para facilitar a
adesão dos que desejam contribuir. Basta acessar o
seguinte link e preencher: http://bit.ly/formulario‐
_AmigosdaFEC

FEC lança novo portal na web
A

partir de novembro de 2019 será disponibiliza‐
do ao movimento espírita catarinense o novo
portal da Federação Espírita Catarinense. A principal
proposta da mudança é trazer um site mais moderno,
com uma nova apresentação visual e redistribuição
dos conteúdos, de forma a facilitar a localização das
informações, tanto aos neófitos no Espiritismo quan‐
to aos trabalhadores do Movimento Espírita. A atual
versão do portal da FEC foi lançada em 2013.
A nova versão deve ser totalmente responsiva,
para facilitar o acesso dos usuários por
smartphones: “Buscamos não somente a
mudança no layout e na disposição das
informações, mas também a atualização
tecnológica, principalmente para os
acessos via smartphones e dispositivos
móveis, que, segundo as estatísticas, têm
sido as principais ferramentas de acesso
à internet”, comenta Luiz Antonio Bres‐
covites, vice-presidente de Educação e
Difusão.
O portal está distribuído em três áreas
distintas. A primeira disponibilizará
informações dinâmicas do eventos, in‐
formes, campanhas e notícias da FEC,
além de facilitar o acesso ao Canal do

Youtube e às publicações d’O Federativo. Outra área
será destinada àqueles que buscam conteúdos intro‐
dutórios sobre o Espiritismo, Allan Kardec, Obras
Básicas e demais informações aos iniciantes do co‐
nhecimento espírita. E, por fim, uma área mais ampla
está destinada ao Movimento Espírita em todas as
suas instâncias.
Esse trabalho está sendo coordenado pelo webde‐
signer Marcelo Martins, que é voluntário na equipe
de Comunicação da FEC.
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EXPERIÊNCIAS

Encontro apresentou boas práticas
de assistência social espírita de
todo o Estado
Texto: Marcela Ximenes

C

om o objetivo de integrar
as casas espíritas para o
compartilhamento de suas ex‐
periências na área de assistên‐
cia social espírita (APSE), a
Federação Espírita Catarinense
reuniu 117 participantes de
todo o Estado no dia 13 de julho,
em Palhoça. O 8º Encontro da
Assistência Social Espírita de
Santa Catarina (EASESC) teve
como tema “Compartilhar e con‐
viver para amar e servir”.
50 casas espíritas e entidades parceiras de várias
regiões do Estado estiveram no encontro apresen‐
tando projetos desenvolvidos e que obtiveram êxito
em sua execução. Algumas instituições expuseram
produtos e serviços oferecidos na Feira da Fraterni‐
dade, que foi visitada por todos os participantes
durante o EASESC.
Entre as casas que participaram da Feira, o Cen‐
tro Espírita Fé, Amor e Caridade (CEFAC), de Blume‐
nau, apresentou o projeto “Naninhas do Bem”, cujo
trabalho beneficia, principalmente, crianças em
tratamento do câncer. De São José, o Centro Mensa‐
geiros da Luz (CEMEL) expôs as bonecas confeccio‐
nadas pela comunidade atendida pelo projeto, cujo
público são pessoas com mais de 50 anos.
As palestras de abertura e encerramento do 8º
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EASESC foram feitas pelos assistentes sociais Hél‐
der Boska, que abordou o tema “Espaço de convi‐
vência” e Edvaldo Oliveira, que falou sobre
“Trabalho integrado”. Ambas as exposições estão
disponíveis na íntegra no canal do Youtube na FEC
(https://www.youtube.com/TVFECSC)
A programação contou ainda com a apresentação
de 11 trabalhos realizados por diversas casas espíri‐
tas de SC, mostrando a diversidade de ações execu‐
tadas pela área de Assistência Social Espírita, com
atendimento a gestantes, crianças e adolescentes,
famílias, idosos, população em situação de rua e
dependentes químicos.
Na avaliação do vice-presidente de Assistência e
Promoção Social, Jean Michel, o evento cumpriu
plenamente seus propósitos de divulgar as ações da
APSE em SC, compartilhar projetos
de sucesso e que possam ser reprodu‐
zidos nas diversas regiões, fortalecer
a RASE – Rede de Assistência Social
Espírita e congregar os trabalhado‐
res da APSE em um grande espaço de
convivência: “O protagonismo do EA‐
SESC foi todo das casas espíritas, que
puderam trazer e compartilhar suas
experiências. Para todos os partici‐
pantes, foi uma excelente oportuni‐
dade para Compartilhar e Conviver,
para Amar e Servir, foco principal do
EASESC 2019”, finaliza ele.

ESTUDO

Equipe da FEC participa de II
Encontro Nacional de Trabalhadores
da área de Estudos do Espiritismo

F

oi realizada entre os dias 16 e 18 de agosto
de 2019 a segunda edição do Encontro Naci‐
onal de Trabalhadores da Área de Estudos do Espi‐
ritismo (AEE). O evento foi promovido no Recanto
Lins de Vasconcelos, da Federação Espírita do Pa‐
raná, em Balsa Nova – região metropolitana de
Curitiba.
O evento contou com a presença de cerca de 80
pessoas de todas as regiões do Brasil, representan‐
do a coordenação dos estudos de 24 Federativas
estaduais.
O evento teve como diretriz estratégica “Plane‐
jar para Formar e Construir”, promovendo, por
meio de metodologias de construção participativa,
o debate e a indicação de ações para os próximos
cinco anos, em relação aos principais desafios des‐
ta área, buscando atingir as seguintes metas:
- Implantar a AEE em todas as federativas e em 50%

dos centros espíritas do país;
- Formar trabalhadores para facilitação de grupos
de estudo;
- Promover a construção do conhecimento espírita.
De acordo com o vice-presidente da área na FEC,
Luiz Antonio Brescovites, os grupos trabalharam
nesses três eixos temáticos e no final do evento
foram produzidas 24 propostas que serão estuda‐
das pela equipe nacional da área, “de forma a
construir projetos aplicáveis de acordo com a ne‐
cessidade das diversas realidades da área de estu‐
dos em todo o Brasil”, explica.
A Federação Espírita Catarinense esteve repre‐
sentada por três voluntários da equipe estadual da
área de estudos, além de Luiz Antonio: Alquine
Sansão, Sérgio Bento e Anelise Sortica, além de três
coordenadores regionais: Jetro Barbosa (6ª URE),
Lúcia Kobus (7ª URE) e Leonardo Vieira (10ª URE).
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ACOLHIMENTO
ENTREVISTA

Presidente da FERGS reforça a perspectiva
espírita como chave para amenizar os
desequilíbrios familiares e psíquicos
O presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, esteve
em Florianópolis para participar do Encontro Estadual sobre o Livro Espírita. Em
entrevista ao Federativo, além de falar sobre a leitura, Salum explicou como
melhorar os relacionamentos através dos nossos hábitos e emoções.
obra edificante com conteúdo saudável, isso vai
ajudar a compreender quem eu sou, de onde eu
venho, pra onde eu vou e porque sofri. Essa obra
vai me sintonizar mais facilmente com os bons
espíritos e me ajudar a resistir no dia-a-dia aos
ambientes ainda enfermos do nosso mundo.
Recentemente, você começou a apresentar
uma série no YouTube da Fergs abordando te‐
máticas familiares. Como podemos amenizar os
conflitos familiares à luz da doutrina espírita?

Por Marcia Paranhos

Gabriel, você comentou em uma de suas pales‐
tras no evento que o livro espírita é um verda‐
deiro repositório de vida. Comente um pouco
mais sobre essa concepção.
R: Assim como nós alimentamos o corpo físico
constantemente, escolhemos a seleção dos nossos
alimentos, o espírito imortal que somos também se
alimenta todo o tempo. Se nós ingerimos alimentos
mal conservados, isso vai interferir na nossa saúde,
nosso bem estar. Sob o prisma espiritual, aquilo
que nós consumimos como o que lemos e ouvimos,
com as programações que assistimos na televisão é
o conteúdo que acaba tomando espaço no nosso
coração e pensamentos, ditando as nossas ações.
Por isso que nós dizemos que o livro espírita é um
repositório de vida, de vitalidade de abundância,
equilíbrio e energia positiva para todos nós, porque
a partir do momento que nós estamos lendo uma
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R: A educação à luz da doutrina espírita é o conjun‐
to dos hábitos adquiridos, definição que Kardec traz,
ao comentar a questão 685 de O livro dos espíritos.
Quem de nós não tem a necessidade de refletir e
rever os seus hábitos? Eles vão se refletir na forma
como nos relacionamos e então nós temos hoje mui‐
tos relacionamentos enfermos. Relacionamentos con‐
jugais, relações pais e filhos, na relação entre amigos,
vizinhos etc. Porque quando nós falamos em família
estamos falando de uma família externa e a do lar.
Nós temos que construir relacionamentos saudáveis.
Onde é que está a origem do adoecimento? Hábitos
como egoísmo, orgulho, que se concretizam nas mi‐
nhas ações, buscando a satisfação dos meus próprios
interesses. Quantas vezes a gente tem dificuldade de
pedir perdão somente para ter uma opinião vencedo‐
ra? É o que inviabiliza o relacionamento. A doutrina
espírita nos traz uma perspectiva de superação do
egoísmo, do orgulho, é uma ferramenta transforma‐
dora de hábitos que nos permite identificar, com‐
preender e auxiliar as necessidades. Então, se muitas
vezes os nossos núcleos familiares adoecem, porque
cada um está buscando a sua felicidade,
nós estamos buscando no endereço errado cau‐
sando prejuízos e dores. Nós precisamos compreen‐
der que esse senso de família vem da própria
filiação divina, qualquer que seja a nossa posição,
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até estando em divergên‐
cia, isso não faz com que
deixemos de ser irmãos.

Assista a entrevista na íntegra pelo Youtube da FEC: www.youtube.com/tvfecsc

Como o Espiritismo
pode nos auxiliar a com‐
bater o materialismo,
que se expressa nas inú‐
meras dificuldades e
desequilíbrios psíquicos
que assolam a nossa so‐
ciedade?
R: A partir de uma pers‐
pectiva materialista que
não considera a nossa es‐
sência imortal, nós adoe‐
cemos a inteligência.
Basta observar de uma forma muito prática: se eu
fico lendo com uma luz ruim ou com um excesso de
luminosidade, meus olhos vão adoecer. Não é dife‐
rente com a inteligência e com as emoções, quando
dirigimos nossos potenciais intelectuais e afetivos
baseados no materialismo, buscando o culto ao
prazer sem uma consequência moral adequada,
buscando relacionamentos que não considerem o

fato de vivermos em sociedade. Aí vem a doença
mental, que é o adoecimento dos sentimentos.
Tudo na vida se submete à justiça divina que se
opera por causa e efeito. Então, é necessária a atitu‐
de correta e humilde para com o outro. Só assim
para evitar o efeito danoso que as más ações provo‐
cam. Não é fácil, é uma luta diária que vai depender
do nosso esforço e comprometimento.

Chapecó sedia Conferência Espírita de
Santa Catarina no dia 26 de outubro

E

m comemoração aos 150 anos da obra “O que
é o Espiritismo”, a Federação Espírita Catari‐
nense (FEC) promove no próximo dia 26 de outubro
a terceira edição da Conferência Espírita de Santa
Catarina 2019.
O evento será realizado no auditório do Centro de
Eventos de Chapecó, das 13h30 às 19 horas, e conta‐
rá com a presença de três oradores convidados:
- o juiz Alessandro Viana de Paula, da Associação
de Magistrados Espíritas (Abrame-SP);
- o advogado Jacobson Sant’ana Trovão;
- o médico Vicente Pessoa, da Associação MédicoEspírita de Goiás (AME-GO).
A conferência buscar reunir espíritas e simpati‐
zantes da doutrina, que se fundamenta em três
aspectos: religioso, filosófico e científico.
A programação está composta de seis painéis
expositivos, com cada palestrante falando em dois
momentos. Além disso, haverá apresentações

artísticas de grupos espíritas da região.
As inscrições são limitadas e podem ser feitas
diretamente no site da FEC: http://bit.ly/Conferên‐
cia_Chapecó
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Amparo espiritual para enfrentar
momentos difíceis
Projeto de amparo emocional e espiritual realizado por voluntários
em hospital da Grande Florianópolis completa seis anos de atividades
dança significativa na energia no ambiente hospitalar.
Posso dizer que é algo extremamente prazeroso poder
levar as palavras do Evangelho para as pessoas que
necessitam”, afirma.

VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS

Texto: Thais Lenz

Q

uando se faz necessário recorrer a cirurgias ou
a internações devido a problemas de saúde,
não há dúvidas da importância de contar com uma
rede de ajuda que possa oferecer apoio emocional.
Muitas vezes esse tipo de amparo vem dos familiares,
amigos, profissionais especializados e também na
busca de algo maior: a fé.
Exatamente com esse propósito é que a equipe de
voluntários da 14ª União Regional Espírita da Federa‐
ção Espírita Catarinense (FEC), está presente há seis
anos no Hospital Regional de São José, levando a paci‐
entes e seus familiares palavras de conforto por meio
da doutrina espírita. Os encontros são realizados
quatro vezes por semana no espaço ecumênico do
hospital, e oferecem palestra seguida de passe.
Para Célia Maria Silva, que estava no hospital
aguardando a cirurgia pela qual sua mãe era submeti‐
da, ter participado de um desses encontros foi muito
importante para aliviar a ansiedade enquanto espera‐
va por notícias: “A gente tem que pensar positivo, por
mais difícil que seja a situação. Estar aqui me ajudou
bastante, principalmente para me acalmar. Me senti
mais leve”, conta.
Para a voluntária Ana Mary Matte, palestrante do
movimento espírita e participante do Projeto Consola‐
dor desde seu início, esses momentos são fundamen‐
tais para fortalecer a fé e a esperança de pessoas que
estão passando por dificuldades. “Ao longo destes
anos de Projeto Consolador as próprias pessoas que
trabalham no hospital nos dizem que houve uma mu‐
O FEDERATIVO - OUTUBRO DE 2019

A equipe que atua no projeto é formada por traba‐
lhadores voluntários das casas espíritas da Grande
Florianópolis (região de abrangência da 14ª URE),
devidamente capacitados sobre a postura no meio
hospitalar, conforme orientação da área de Humani‐
zação do Hospital. Dessa forma, todos recebem o co‐
nhecimento
necessário
para
o
melhor
desenvolvimento das tarefas junto ao público, sobre‐
tudo no que se refere ao respeito à individualidade e
às crenças religiosas de cada um.
Para Ana Mary, o entendimento do Espiritismo
sobre a morte acaba auxiliando no momento de an‐
gústia vivido por muitos. “Normalmente, independen‐
temente da fé de cada um, há um medo comum no que
se refere à hora da partida. Quando algum familiar ou
até mesmo algum paciente está à da beira da morte e
solicita nosso apoio, tentamos falar que esse momento
não significa o fim, apenas uma separação momentâ‐
nea, porque, afinal, continuamos juntos”, explica.
Como a ida ao espaço ecumênico só é possível para
aqueles que têm possibilidade de sair dos quartos
onde estão internados, a equipe de voluntários tam‐
bém vai às alas de enfermaria visitar os pacientes
acamados, assim como nas unidades de terapia inten‐
siva (UTIs), quando solicitada.
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TRABALHADORES DO HOSPITAL
TAMBÉM SE BENEFICIAM
Em seus períodos de intervalo no trabalho alguns
dos funcionários do hospital participam dos encon‐
tros do Projeto Consolador. Para Janice Regina Vieira,
do setor de esterilização, esses momentos são a opor‐
tunidade de ouvir mensagens importantes sobre a
vida. “Como hoje em dia não consigo frequentar a
doutrina, em função da minha rotina, a possibilidade
de participar aqui mesmo, no hospital em que traba‐
lho, é muito boa. E nessas horas sempre relaxo e fico
tranquila para mais uma semana de trabalho e além
disso reforço a importância da gente poder entender
o outro e ajudar de alguma forma”, conta.
Segundo Elzira Isaura Martins, funcionária do setor
de ouvidoria do hospital, vários funcionários solici‐
tam a visita dos voluntários nos setores em que atu‐
am. O objetivo é oferecer passe aos pacientes e
também à equipe de trabalhadores. “Vários funcioná‐
rios, entre eles médicos e enfermeiros costumam rece‐
ber passe. Todos respeitam e reconhecem a
importância desses momentos”, comenta.
Com seus 25 anos de experiência na profissão, a
enfermeira Dinora Santana procura sempre compare‐
cer no espaço ecumênico quando é dia do projeto. Ela
reserva alguns minutos para tomar passe e, se houver
tempo, também escutar a palestra apresentada. Es‐
pírita há anos, ela conta que muitas vezes já levou
palavras de conforto a pacientes, quando percebia
que precisavam de alguma forma de amparo espiritu‐
al. “Nas horas de dor e dificuldade o melhor remédio
é pegar na mão e confortar, dar carinho”, explica.
Relembrando alguns momentos de sua trajetória na
enfermagem, contou de forma emocionada sobre o
sofrimento pelo qual passava um paciente em estado
terminal. Num certo dia dedicou alguns minutos para

rezar por aquela pessoa e pedir que, se fosse sua hora,
a espiritualidade pudesse ajudar para que fizesse sua
passagem em paz; o que aconteceria naquele mesmo
dia, algumas horas depois. “Tive a oportunidade de
estar presente naquele momento e perceber que
aquele paciente foi em paz, com serenidade”, recordase, com lágrima nos olhos.
Dessa forma, o Projeto Consolador segue seu curso,
oportunizando a prática da caridade e do amor ao
próximo, bem como aos pacientes internados, seus
familiares e trabalhadores da saúde terem contato
com a Doutrina Espírita. Assim, coloca-se em prática o
ensinamento do Mestre Jesus, que recomendava fizés‐
semos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem.

CONSOLO NO MOMENTO DE DOR
Os temas das exposições doutrinárias se basei‐
am nos capítulos do Evangelho de Jesus à luz
da doutrina espírita, permitindo aos partici‐
pantes de qualquer crença religiosa recebe‐
rem palavras de consolo, principalmente, nos
momentos em que se deparam com dores,
perdas e aflições: “Encorajamos os irmãos a
lutarem com fé e resignação, enxergando a
grandiosa benção que caminha ao lado dos
sofrimentos que nos acompanham na vida ter‐
rena”, descreve Mônica Fontanella, integrante
da equipe gestora da 14ª URE.
Veja abaixo os horários de atendimento do
projeto no Hospital Regional de São José:
Segundas-feiras: 20h15 às 21h15
Terças-feiras: 9h às 10h
Quintas-feiras: 15h às 16h
Sextas-feiras: 20h15 às 21h15

APOIO PUBLICITÁRIO
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PLANEJAMENTO

FEC participa de reunião do Conselho
Federativo Nacional, em Brasília

N

o período de 07 a 10 de novembro de 2019 a
atenção do Movimento Espírita Brasileiro
volta-se para Brasília, onde acontece a edição 2019
da reunião do Conselho Federativo Nacional –
CFN/FEB.
Dirigido pelo presidente da FEB, Jorge Godinho, o
Conselho é integrado por representantes de todas a
Federativas Estaduais, que, de forma colaborativa,
sugerem, aprovam e acompanham todos os
assuntos relevantes ao Movimento Espírita
Nacional. A Federação Espírita Catarinense vai
estar representada na ocasião por alguns membros
da Diretoria Executiva.
Na pauta deste ano estão agendados diversos
assuntos, como o Congresso Espírita 2020: Edição
Nacional e Edições Regionais, o projeto-piloto O
Evangelho Redivivo, entre outras temáticas, como
as que salientamos abaixo:
a) Aprovação do documento “O Livro Espírita e a
Sustentabilidade do Movimento Espírita”;
b) Aprovação dos novos tomos do ESDE – Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita, que passou por
uma revisão;
c) Apresentação do texto básico para a proposta
de atualização do opúsculo “Orientação ao Centro
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Espírita”.
O Conselho Federativo Nacional foi criado em
consequência do Pacto Áureo, assinado em 05 de
outubro de 1949. O documento acaba de completar
70 anos, promovendo a união dos espíritas e de
suas instituições e trabalhando pela unificação do
Movimento Espírita em todas as suas instâncias.

LITERATURA

Presidentes da FEB e Fergs participam
de Encontro sobre o Livro Espírita
Texto: Fabiana Tobias
Foto: Edmar Bernardes

O

Centro Espírita Amor Humildade do Apóstolo
(CEAHA), de Florianópolis, acolheu no dia 24
de agosto o Encontro Estadual sobre o Livro Espírita.
A primeira edição do evento contou com a partici‐
pação do presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Jorge Godinho e do presidente da Federação
Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS), Gabriel Sa‐
lum.
Jorge Godinho abordou a Diretriz 8 do Plano de
Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro (PTMEB):
“Promoção do Livro Espírita como elemento essenci‐
al ao cumprimento da missão do espiritismo”. Em
sua fala, Godinho enfatizou a importância do livro
para o Espiritismo, visto que o próprio Codificador
utilizou esse meio para difundir o Cristianismo Redi‐
vivo à humanidade.
Utilizando-se das palavras de Emmanuel na obra
Pensamento e Vida “o livro ilumina o pensamento”,
(Caminho Espírita), e “o livro representa vigoroso
ímã de força atrativa, plasmando as emoções e con‐
cepções de que nascem os grandes movimentos da
humanidade”, Godinho levou os participantes à
reflexão da responsabilidade que temos em nossas
mãos da divulgação do Espiritismo,
por meio de livros fidedignos à
doutrina. Comentou a importância
de os dirigentes dos centros espíri‐
tas se conscientizarem sobre os
problemas de comercialização de
livros de autoajuda e espiritualis‐
mo. Além disso, ele destacou que o
Espiritismo não objetiva a mera
venda de livros, mas a divulgação
da mensagem.
O presidente da FEB, ainda ao
abordar a diretriz 8 do PTMEB, des‐
tacou a necessidade de sensibilizar
os trabalhadores espíritas para a
relevância do livro em seus aspec‐
tos doutrinários; da manutenção
da integridade dos princípios dou‐
trinários e da propagação da dou‐
trina espírita.
Já Gabriel Salum abordou o tema
“Objetivos e finalidades do Livro

Espírita” e “Análise Crítica da Literatura Espírita”,
trazendo a mensagem que o livro espírita é a luz
para todos, e que, dessa forma, o importante não é a
quantidade, mas a qualidade, ou seja, livros doutri‐
nariamente adequados aos princípios do Espiritis‐
mo. Nesse enfoque, ele realizou uma dinâmica com
os participantes do evento, dividindo-os em grandes
grupos. Cada grupo analisou um excerto de uma
obra para verificar se estava adequado aos princí‐
pios doutrinários, e ao final as reflexões foram com‐
partilhadas na plenária.
Por fim, com o tema “Sustentabilidade através do
livro”, o presidente da FEB nos levou a compreender
a importância da aquisição de livros por meio das
livrarias e distribuidoras das federativas de cada Es‐
tado. Isso porque, dessa forma, contribuímos para a
sustentabilidade de livros espíritas, além da seguran‐
ça na aquisição de livros que estão condizentes com
os princípios doutrinários.
Na visão do vice-presidente de Educação e Difusão
(VPEd), Luiz Antonio Brescovites, o encontro trouxe
profundas reflexões sobre nossa responsabilidade
na divulgação do Espiritismo por meio dos livros,
“principalmente no cuidado que devemos ter ao di‐
vulgar as obras e no processo de aquisição das mes‐
mas”, finaliza.
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Quer receber notícias
sobre o movimento espírita
de Santa Catarina
pelo Whatsapp

?

Salve o número 48 99923-7958 na sua
lista de contatos e nos envie a palavra
"Sim" ou um

