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EDITORIAL

União de esforços e devotamento ao ideal
produziram significativos resultados
“[…] Dá conta da tua administração […]”
Lucas 16:2

S

egundo Emmanuel¹, cada pessoa é servidor pelo
trabalho que realiza na obra de Deus, e, simul‐
taneamente, é administrador, uma vez que cada criatu‐
ra humana detém incontáveis possibilidades no plano
em que atua.
Ao encerrar um ciclo de atividades federativas
refletimos sobre o serviço realizado e os resultados
alcançados, e, com alegria, verificamos que a união de
muitos e o favor de todos trouxeram significativos fru‐
tos. Foram 36 meses de intensas atividades: obtive‐
mos a filiação de 13 novas Casas, foram visitadas 63 Cida‐
des, representando em média 3.000 km percorridos anu‐
almente. Ao longo do triênio, destinamos um tempo de
planejamento para integração do trabalho federativo,
um período para relembrar funções e responsabilida‐
des estatutárias e muito diálogo sobre os nossos pa‐
peis como lideranças no projeto de Ismael, além de
termos definido e priorizado diretrizes estaduais.
Ao longo do período investimos no fortalecimento
da estrutura federativa, incorporando servidores de
muitas regiões de Santa Catarina nas equipes que
integram as áreas finalísticas. Realizamos 35 reuniões
de Diretoria Executiva (Direx) e várias delas com a par‐
ticipação da equipe da Direx, composta por 42 voluntá‐
rios de diversas regiões do Estado que colaboraram no
planejamento e execução das atividades federativas.
A participação das Uniões Regionais Espíritas foi
fundamental, para que, em esforço conjunto iniciásse‐
mos o processo de analogia das Áreas em todas as
instâncias, com o objetivo de formar uma REDE, oti‐
mizando assim a meta de subsidiar as Instituições
Espíritas para que cumpram seu importante papel
junto à sociedade. Graças ao engajamento das UREs,
que nomearam 190 coordenadores regionais de áreas,
foi possível dinamizar e qualificar a ação federativa,
bem como estreitar laços institucionais. Esse é um
ganho excepcional, pois as Casas Espíritas hoje podem
contar com cerca de 200 pessoas para cooperar na
qualificação continuada das atividades espíritas.
O Conselho Federativo Estadual teve atuação singu‐

lar neste período, propiciando ações inéditas e imperi‐
osas, com destaque para o amplo debate estadual em
torno da Sustentabilidade do Movimento Espírita. A Co‐
missão nomeada pelo CFE se tornou permanente e as
suas orientações e ações possibilitaram o alinhamento
da gestão da Distribuidora da FEC, o que resultou em
um significativo progresso: em 2017 registramos
60.000 livros vendidos e em 2019 foram mais de 90.000
livros vendidos, sendo que o número de clientes (Casas
Espíritas) saltou de 111 para 148 clientes no mesmo
período e com a mesma estrutura. O resultado aponta
um acréscimo de mais de 25% no faturamento no
triênio.
E por fim, é preciso destacar os avanços alcançados
na área da Comunicação Social: A criação do novo
Portal www.fec.org.br, a remodelação do canal Youtube,
que alcançou mais de 10.700 inscritos em 2019, a FanPage
que obteve igual número de seguidores e ainda a
incorporação das listas de distribuição via WhatsApp,
dinamizando o acesso à informação. Um especial
destaque a esse veículo, “O Federativo”, que foi remo‐
delado, transformado em um veículo contemporâneo,
cujo conteúdo prima por registrar a história do Movi‐
mento Espírita de Santa Catarina. Todos esses avanços
são fruto da adesão voluntária e efetiva de profissio‐
nais e técnicos da área da comunicação de várias
regiões do Estado.
Concluímos nossas reflexões reforçando que a união
de esforços e o devotamento por amor ao ideal produzi‐
ram os significativos resultados obtidos no período.
Compartilhamos com todos a alegria dos bons resulta‐
dos obtidos, graças ao trabalho coletivo e integrado.
Desejamos assim, registrar nossa gratidão primeira‐
mente a Jesus, pela oportunidade redentora de servir
na Sua Seara ao lado de servidores dignos e fiéis.
Externamos igualmente reconhecimento e gratidão a
todos os que colaboraram nos dois Planos da Vida nesta etapa gratificante, ao tempo em que renovamos
o convite para que prossigamos unidos, pois ainda há
muito trabalho a realizar.
_________
1. XAVIER, Francisco Cândido. Espírito Emmanuel. Fonte
Viva, Cap. 75
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Novo Testamento é um código do bom proceder, e como
menciona o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é “acima de
tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento
de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura”.
A Federação Espírita Brasileira (FEB) percebendo a importância da
vivência do Evangelho e da compreensão da mensagem cristã em seu
verdadeiro sentido, lançou a temática “O Evangelho Redivivo” para o
V Congresso Espírita Brasileiro, a ser realizado ao longo de 2020.
O Evangelho Redivivo já é um programa desenvolvido pela FEB,
que tem como proposta o estudo sistematizado de 27 textos que
compõem o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Esses textos
foram organizados em nove livros, visando o estudo do Evangelho de
forma simples, sob as claridades da fé raciocinada, buscando estimu‐
lar a vivência das lições amorosas de Jesus.
Em torno desse tema, e buscando ampliar a divulgação desse
projeto, a FEB lançou o V Congresso Espírita Brasileiro, em cinco
edições, sendo quatro edições regionais - tendo como sedes as cida‐
des de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM) e Campo
Grande (MS) – e uma edição nacional, em Brasília (DF).
As inscrições já estão abertas e disponíveis no site www.febnet.org‐
.br/congressobr, que também oferece informações gerais do evento,
vídeos, estudos sintéticos e textos que auxiliarão a refletir sobre o
tema central do Congresso até a data dos eventos presenciais.
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ADMINISTRAÇÃO

Nova diretoria da FEC busca fortalecer
sistema federativo no triênio 2020-2022

E

m novembro de 2019 foi realizada a Eleição
da Nova Diretoria Executiva da FEC, de forma
descentralizada em todas as Uniões Regionais do
estado. O pleito aconteceu com uma chapa única,
denominada “Trabalho, Solidariedade e Tolerância”.
A posse dos eleitos ocorre no dia 15 de fevereiro, na
sede da FEC, durante a realização do Conselho Fede‐
rativo Estadual (CFE).
Entre as diretrizes da chapa eleita, que tem como
base o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro CFN-FEB 2018-2022, estão o estudo regu‐
lar e continuado da doutrina espírita com ênfase nas
obras básicas; a promoção do livro espírita priman‐
do pela fidelidade doutrinária; o aprimoramento
constante e continuado do trabalhador espírita cata‐
rinense; a união dos espíritas e o trabalho em prol
da unificação; adequação da estrutura federativa
para o novo milênio e o fortalecimento da comuni‐
cação interna e institucional.
Os objetivos da nova diretoria durante o triênio
2020-2022 são os de difundir e implementar os docu‐
mentos norteadores nacionais (CFN-FEB); fortalecer
o sistema federativo apoiando e subsidiando os ór‐
gãos de unificação; contribuir com as instituições
espíritas para o atendimento das suas finalidades;
aprimorar e dinamizar a estrutura administrativa
da FEC e buscar meios de garantir a sustentabilidade
do movimento espírita em Santa Catarina.

Além da Diretoria Executiva eleita, presente no
quadro ao lado, fazem parte dessa equipe pessoas
de diversas regiões:
Grande Florianópolis: Eduardo Jonker, Marcos
Rozo, Roberto Valmorbida, Paulo Silveira, Inara
Shultz, Helder Boska, Maria do Carmo Pereira, Ana
Maria Dalbó, Nailka Valmorbida, Marco Krüger da
Silva, Rogério Felisbino Silva, Oscar Weiss, Marcela
Ximenes, Thais Lenz, Marcelo Martins; Balneário
Camboriú: Adriane Bellotto, Alquine Sansão,
Fabiana Tobias, Gustavo Petry, Márcia Paranhos;
Blumenau: Rosângela Mafra; Capinzal: Loana
Bento; Concórdia: Anete Battistella; Itajaí: Anelise
Sortica Mastella, Jeferson Ponquerolli; Joinville:
Olenyr Teixeira; Rio do Sul: Divaldo Maciel;
Tubarão: Jones Elias de Oliveira.
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CONHEÇA A NOVA DIRETORIA
Presidente: Nélida Esther
Fregossi González
C. E. Casa de Jesus,
Balneário Camboriú
13ª URE

Vice-presidente de União e
Unificação: Wilmar Manske
S. E. de Joinville,
Joinville
6ª URE

Vice-presidente de
Administração e Finanças:
Luiz Antônio M. Brescovites
C. E. Casa de Jesus,
Balneário Camboriú
13ª URE
Vice-presidente de Educação e
Difusão: Sergio Bento
S. E. Amor e Caridade,
Capinzal
10ª URE

Vice-presidente de
Mediunidade e At. Espiritual:
Juliana Zuchetto
C. E. Casa de Jesus,
Balneário Camboriú
13ª URE
Vice-presidente de Assistência
e Promoção Social: Jean Carlo
Michel
C. E. Fé Amor e Caridade,
Blumenau
4ª URE
Vice-presidente de Família,
Infância e Juventude: Magna
Martins
C. E. União Fraterna,
Florianópolis
1ª URE

ARTE ESPÍRITA

Setor de Artes promove concurso
estadual de poesia espírita
Texto: Rogério Felisbino Silva

C

om o objetivo de estimular o estudo e a difu‐
são do Espiritismo por meio da poesia, valo‐
rizar e difundir a produção literária espírita de
Santa Catarina e congregar os trabalhadores espíri‐
tas do Estado que apreciam textos em versos, o Se‐
tor de Artes da FEC, em parceria com o Núcleo Es‐
pírita de Artes (NEA), promove o 1º Concurso Esta‐
dual de Poesia Espírita.
O concurso, sem caráter competitivo, busca sele‐
cionar poesias que serão decla‐
madas e expostas em um varal
literário, durante o “2º Sarau de
Poesia Espírita”, que ocorrerá
no dia 23 de maio de 2020, no
Teatro Altina Quadros, do NEA,
em Florianópolis. Cada macror‐
região da FEC (Centro, Leste,
Nordeste, Norte, Oeste e Sul)
poderá selecionar duas poesias
para a declamação no evento.
As demais poesias não selecio‐
nadas serão expostas no varal
literário.
As poesias inscritas deverão
ser inéditas, escritas por apenas
um autor e possuir temática es‐
pírita. Poderão participar do
concurso trabalhadores e fre‐
quentadores das casas espíritas
filiadas à FEC em todo território
catarinense.
As poesias poderão ser decla‐
madas pelo próprio autor, caso
ele possa deslocar-se à capital,
no dia do evento, ou, na sua
impossibilidade, por outra pes‐
soa indicada por ele, pela URE
ou pela comissão organizadora
do Setor de Artes da FEC. A ins‐
crição vai de 15 de fevereiro a
15 de abril, e deve ser feita em
cada URE.
O “2º Sarau de Poesia Espíri‐
ta” será transmitido pela inter‐

net, de modo que, se o autor não puder comparecer,
poderá assistir ao evento.
O Concurso Estadual de Poesia Espírita não terá
premiação em dinheiro, mas, havendo disponibili‐
dade financeira das entidades promotoras do Con‐
curso (FEC e NEA), as poesias inscritas poderão ser
publicadas futuramente em livro, mediante a auto‐
rização dos respectivos autores.
Mais informações sobre o regulamento do
concurso no site da FEC (www.fec.org.br) ou
pelo telefone/Whatsapp (48) 99617-0169.
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CONTRIBUIÇÃO

Tabela de cálculo de anuidade do
Programa Amigos da FEC é reajustada

C

om o objetivo de manter a filosofia inicial de
que a URE é a grande protagonista na disse‐
minação do processo colaborativo onde as Institui‐
ções maiores ajudam as menores, foi elaborada
uma nova proposta de cálculo da anuidade.
Nessa proposta considerou-se os valores que são
arrecadados pelo programa Amigos da FEC, inde‐
pendente das metas estabelecidas anteriormente.
Assim, foi estabelecida uma tabela com descontos
progressivos conforme o valor de arrecadação no

programa.
Foram estabelecidas 10 faixas de descontos sobre
o valor da anuidade, sendo que o percentual de 70%
será o desconto máximo. De acordo com o CFE, o
valor da anuidade não será inferior a 30% do salá‐
rio mínimo.
As tabelas a seguir servem apenas como exem‐
plo ou referência, pois retratam a realidade de
uma URE em particular:

O valor apurado pelo programa Amigos da FEC na URE, que fica à direita, vai estabelecer a faixa de desconto.
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Apurado o percentual de desconto, é identificado
na coluna anuidade qual o valor a ser aplicado para
aquele ano, para as Casas Espíritas da URE.
O valor será apurado sempre no dia 15 de janeiro

A coluna ‘Metas’ estabelece os valores para cada
faixa de desconto a serem alcançadas. Por exemplo:
para se obter um desconto de 20% do valor da
anuidade, a URE precisa arrecadar mensalmente o
valor de R$ 630,00. Para alcançar 25% o valor será
R$ 1.026,00, e assim sucessivamente.
Na última coluna, ‘Falta para a próxima meta’,
está o valor que a URE vai precisar arrecadar, para
alcançar a Meta/Faixa seguinte, facilitando a busca
de novos contribuintes.

de cada ano, o que não impede que as UREs rece‐
bam relatórios parciais, para saberem como anda a
arrecadação e trabalharem junto às Casas Espíritas
para maximizar a aplicação dos descontos.
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LIVRO ESPÍRITA

Distribuidora FEC passa por mudança
e começa 2020 com novidades
Texto: Luiz Antonio M. Brescovites

N

o decorrer deste ano de 2020, a equipe da
Distribuidora FEC estará implementando
diversas mudanças, com o propósito de agilizar sua
capacidade de atendimento e otimizar a utilização
de seus recursos. Durante o recesso, o anexo da
Sede onde está instalada a Distribuidora passou por
uma reorganização.
Foram criados espaços específicos de trabalho
para armazenagem, expedição e atendimento. Com
esta modificação será possível uma melhor organi‐
zação do estoque físico, por conseguinte, agilidade
na movimentação de mercadorias, possibilitando a
implementação de um novo fluxo de trabalho. A
mudança também permitirá maior conforto na
recepção de pessoas e abrirá espaço para realiza‐
ção de atividades e pequenos eventos culturais.
Também a partir de fevereiro as atividades da
Distribuidora serão coordenadas por Pedro Henri‐
que Dias Franco, que já fez parte da equipe no
período 2017/2018. Ele retorna para Florianópolis e
para a Distribuidora FEC.
A Coordenação da Distribuidora fará visitas
agendadas nos Centros Espíritas, inicialmente os da
Grande Florianópolis (01ª e 14ª UREs), para conhe‐
cer as livrarias e as pessoas envolvidas neste pro‐
cesso. Assim, a equipe FEC passa a ter uma posição

mais proativa no atendimento das demandas das
Livrarias nos Centros Espíritas.
Um estudo de viabilidade está em andamento
para ofertar vendas em consignação, principalmen‐
te para as pequenas livrarias e para as Casas que
não possuem e pretendem implementar a sua livra‐
ria. Este processo busca a criação de novos pontos
de difusão do Livro Espírita e também contribuir
na sustentabilidade das Instituições Espíritas.

PARCERIA FEB

Além de todas estas mudanças, convém salientar
que a Distribuidora FEC está estreitando sua parce‐
ria com Editora FEB, buscando alinhar o processo de
logística, para garantir estoque mínimo de obras do
catálogo FEB de forma permanente em seu estoque.
Por outro lado, a Editora FEB tem em seu planeja‐
mento a reimpressão de mais de 70 títulos e a
reedição de outros 50 títulos do seu catálogo, obras
estas que estavam esgotadas há algum tempo.
Confira algumas obras que serão reeditadas ain‐
da no primeiro semestre de 2020:
Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte (Er‐
nesto Bozzano); As Mesas Girantes e o Espiritismo
(Zêus Wantuil); Narrações do Infinito (Camille
Flammarion); A Reencarnação (Gabriel Delanne);
Xenoglossia (Ernesto Bozzano); Elucidações evan‐
gélicas
(Antônio
Luiz
Sayão); Grandes e Pequenos
Problemas (Angel Aguarod).
Seguindo a mesma pro‐
posta, a Revista Espírita (Al‐
lan Kardec) também está
sendo reimpressa. A coleção
completa é composta de 12
volumes, que correspon‐
dem às publicações mensais
entre janeiro de 1858 até
abril de 1869.
Todos os lançamentos e
atualizações editoriais se‐
rão publicadas no espaço de
Novidades do Novo Portal
da FEC (www.fec.org.br) e
nas demais mídias. Acom‐
Ká�a, Pedro e Mary estão à disposição para atender o Movimento Espírita
panhe!
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ESTUDO

Novas apostilas do ESDE chegam a
partir de fevereiro
Texto: Luiz Antonio M. Brescovites

A

METODOLOGIA É MANTIDA

s apostilas do Estudo Sistematizado da Doutri‐
De acordo com a Área do Estudo do Espiritismo, o
na Espírita (ESDE) passaram por uma criterio‐
conteúdo doutrinário das apostilas continua sendo
sa revisão e atualização, que foram coordenadas pela
distribuído em dois programas, sendo o Programa
Área do Estudo do Espiritismo (AEE), do Conselho
Fundamental subdividido em dois tomos. O Tomo I
Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira
contém oito e o Tomo II contém 11 módulos de estudo.
(CFN/FEB) em parceria com as 27 Federativas Estadu‐
O Programa Complementar é constituído de um único
ais. A Editora FEB está tomando providências para
tomo, com 8 módulos de estudo.
que a nova apostila impressa do
Em ambos os programas a
Tomo I seja disponibilizada a
formatação pedagógico-doutri‐
partir de fevereiro deste ano. As
nária foi mantida, com o siste‐
demais apostilas serão disponi‐
ma de módulos agrupando as‐
bilizadas durante o ano.
suntos semelhantes. A duração
Após terem sido cumpridas
para a execução do Programa
várias etapas, desde a coleta de
pode variar de acordo com o
sugestão junto às Federativas
planejamento feito pela institui‐
até a revisão e aprovação dos
ção que o aplique.
ajustes no ciclo das Comissões
Cada roteiro de estudo, em
Regionais do CFN/FEB, o docu‐
princípio, deve ser desenvolvi‐
mento final foi encaminhado e
do em reuniões semanais de 90
aprovado na Reunião Ordinária
a 120 minutos. A sugestão da
do Conselho, em novembro de
Vice-Presidência de Educação e
2019.
Difusão da FEC é de que nas
Capa da nova apos�la do ESDE
No novo programa foram in‐
reuniões semanais seja utiliza‐
seridas citações evangélicas pertinentes aos temas dos
da a mediação dialógica, com trabalho em grupo,
módulos e feitos os alguns ajustes, sem prejuízo do
reflexões dos assuntos, dentre outras dinâmicas para
conteúdo.
tornar o estudo mais interessante e proveitoso.
No Tomo I, houve alteração na sequência dos mó‐
dulos; inclusão do módulo Movimento Espírita; exclu‐
ORIENTAÇÃO ÀS CASAS ESPÍRITAS
são dos módulos Lei Divina e Natural e Lei de Adora‐
ção; ajustes em alguns roteiros; atualização de termi‐
Sobre a implantação das novas apostilas, a FEC
nologias; sugestões de atividades; inclusão de reflexão
afirma que a Instituição deverá optar pela mudança
individual ao término do estudo de cada roteiro e in‐
quando achar mais oportuno, não havendo necessida‐
clusão de orientações pedagógico-doutrinárias.
de de adoção imediata das novas apostilas. No entan‐
Já no Tomo II, foram feitas a inclusão dos módulos
to, quando fizer a opção pela mudança, deverá reali‐
Lei Divina e Natural e Lei de Adoração; atualização de
zá-la de forma gradativa, implantando inicialmente
terminologias; sugestões de atividades; inclusão de
a apostila do Tomo I no primeiro ano (ou ciclo de
reflexão individual ao término do estudo de cada ro‐
estudo), o Tomo II no ano seguinte e, por fim, o
teiro; inclusão do roteiro Valorização e sustentação da
Tomo Único.
vida (modulo XIV, roteiro 5) e inclusão de orientações
Os participantes que tenham iniciado o estu‐
pedagógico-doutrinárias.
do na apostila antiga deverão realizar todas
Na atualização do Tomo Único, foram realizadas a
as etapas do ESDE pelas apostilas antigas.
exclusão do módulo Movimento Espírita; atualização
Da mesma forma, a turma que iniciar o
de terminologias; sugestões de atividades; inclusão de
estudo no novo material deverá reali‐
reflexão individual ao término de cada roteiro e inclu‐
zar todas as etapas nas novas apos‐
são de orientações pedagógico-doutrinárias.
tilas.
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ARTIGO

A importância da formação do
trabalhador espírita
Texto: Jacobson Sant’Ana Trovão

N

enhuma tarefa ou atividade se desenvolve a
contento sem o preparo seguro do tarefeiro.
Jesus selecionou um grupo que difundiria a Boa
Nova, atento a prepará-lo psíquica, emocional,
moral e doutrinariamente para os desafios que
surgiriam naturalmente. Allan Kardec também foi
preparado antes de reencarnar para o desempendo
de sua missão, conforme lhe é revelado em Obras
Póstumas, ainda nesse livro o Codificador sugere
um curso para formação de médiuns, visando a
expansão do melhor entendimento da realidade
espiritual e do socorro às vítimas do desespero pela
desencarnação sem o conhecimento da existência
pós-morte. Quanto ao preparo do trabalhador es‐
pírita para o desempenho de suas largas responsa‐
bilidades, afirma Emmanuel:
Encarregar-se dos interesses espirituais dos
outros, conduzi-los, harmonizá-los, elevá-los
ou socorrê-los será menos importante que tra‐
çar uma planta para o levantamento de uma
ponte ou para construção de uma casa? 1
Efetivamente, atuar junto aos Espíritos Superio‐
res na divulgação do Espiritismo é encarregar-se
dos interesses espirituais de outrem, às vezes de
uma coletividade inteira, e isso não se faz de impro‐
viso. Conduzir, harmonizar, elevar e socorrer aque‐
le que busca a mensagem de Jesus pela lente da
Doutrina Espírita é tarefa que requer acentuado
cuidado. Como realizar tal mister sem conhecer os
ensinamentos evangélicos e os princípios Espíritas?
Ler algumas obras, em superfície, não habilita o
profissional à cátedra que intenta. Em Espiritismo
ocorre o mesmo, com o agravante de que o traba‐
lhador está diante de uma ciência nova, de conse‐
quências filosóficas e morais de alcance único no
atual estágio evolutivo da Terra. Nesse sentido,
alertam benfeitores espirituais por intermédio da
mediunidade de Osvaldo Melo:
Aqueles que, entretanto, pregam com conheci‐
mento de causa fazem-no ponderada e refleti‐
damente e nunca se abalançam a tratar em
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público de um assunto que ainda não puderam
assimilar.
Atentos ao espírito, estudam, interpretam,
assimilam e, então, pregam. 2
Allan Kardec trouxe ao plano material o código
da Vida Maior. O tarefeiro espírita tem a necessida‐
de de conhecer esse código, para não transmitir
conceitos pessoais, decorrentes de uma interpreta‐
ção equivocada, superficial ou centrada no perso‐
nalismo, em detrimento do Espiritismo. Se o fizer,
poderá induzir conflitos, frustrações e decepções
que desviarão o adepto do real sentido da vida
espiritual. Estudar, interpretar, assimilar o conhe‐
cimento é o roteiro seguro para que o trabalhador
Espírita possa ensinar ponderada e refletidamente
a Doutrina Nova.
Dessa forma, estudar em particular e em grupo,
participar dos encontros ou cursos que visem a
própria formação, jornadear em equipe é instru‐
mentalizar-se para bem servir. Acrescentando a
oração, a meditação, o vigor moral que são outras
tantas formas de preparo interior e de sintonia com
a Alta Espiritualidade. A Casa Espírita, o Movimen‐
to Espírita, necessitam de trabalhadores unidos no
amor comum e unificados pelo conhecimento Es‐
pírita. O servidor ou grupo que se isola, acreditando
bastar-se, fugindo do intercâmbio de experiências,
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poderá algo realizar, no entanto, sempre estará à
baila com os perigos da fascinação, que o apego aos
pontos de vistas propiciam.
Todo trabalhador necessita especializar-se na
tarefa que abraçou, perseverar e disciplinar-se nas
ações a que se propõe. Recordemos que a boa von‐
tade é instância inicial, a partir daí compete ao lida‐
dor do bem buscar continuamente seu aprimora‐
mento. Podemos dizer que o aprendizado constituise num processo que se desdobra no tempo, sem ter
um final. É o que em academia nomina-se formação
continuada, ou seja a busca permanente do saber,
do modo de se transmitir o conhecimento e da
capacidade de aliar, no dia a dia, o que se aprende,
ensina e vive. O educador comum, no âmbito pro‐
fissional, é concitado a aperfeiçoar sua capacidade
de educar, em Espiritismo ocorre o mesmo. Ou seja,
o trabalhador Espírita deve aperfeiçoar-se em estu‐
dos permanentes, além cursos de curta duração e
dos seminários esporádicos, estruturados por meio

de programas e projetos que o capacitem no conhe‐
cimento espírita e para viver tais conhecimentos.
Acreditar que está suficientemente pronto, que já
sabe tudo e que a experiência lhe é suficiente, é
ilusão que lhe cega. A prática é fonte de conheci‐
mento, empírico, mas que se não for sustentado na
teoria, pode-se conduzir a falsas conclusões, decor‐
rente da influência da personalidade, inafastável
quando se busca ensinar com base exclusivamente
em experiência pessoal. Por isso Jesus proclamou
que conhecer a verdade é liberta-se. Estudar e ser‐
vir devem se constituir na alegria do trabalhador
Espírita.
_________
1.XAVIER, Francisco Cândido. Mediunidade e Sintonia.
Pelo Espírito Emmanuel. 4ª ed., São Paulo: Cultura Espíri‐
ta União, 1986. Cap. 14, pág. 71.
2.MELO, Osvaldo. Epístolas aos espíritas. Florianópo‐
lis: Federação Espírita Catarinense, 2013, Epístola nona,
pág. 36.

Novo portal da FEC está em funcionamento

J

á está disponível ao movimento espírita catari‐
nal do Youtube e às publicações d’O Federativo.
nense o novo portal da Federação Espírita Cata‐
Outra área está destinada àqueles que buscam con‐
rinense. A principal proposta da mudança foi trazer
teúdos introdutórios sobre o Espiritismo, Allan Kar‐
um site mais moderno, com uma nova apresentação
dec, Obras Básicas e demais informações aos
visual e redistribuição dos conteúdos, de forma a
do conhecimento espírita. E, por fim, uma
Estudar em grupoiniciantes
facilita
o desenvolvimento das
facilitar a localização das informações, tanto aos ne‐
área mais ampla está destinada ao Movimento Es‐
morais
pelas
oportunidades
de interação
ófitos no espiritismoqualidades
quanto aos trabalhadores
do
pírita em todas
as suas instâncias.
Movimento Espírita. A
atual versão do portal da FEC
Esse
webdesigner
entre
o trabalho foi coordenado peloparticipantes
foi lançada em 2013.
Marcelo Martins, que é voluntário na equipe de
A nova versão é totalmente responsiva, facilitan‐
Comunicação da FEC.
do o acesso dos usuários por smartp‐
hones: “Buscamos não somente a
mudança no layout e na disposição
das informações, mas também a atua‐
lização tecnológica, principalmente
para os acessos via smartphones e
dispositivos móveis, que, segundo as
estatísticas, têm sido as principais fer‐
ramentas de acesso à internet”, co‐
menta Luiz Antonio Brescovites, vicepresidente de Educação e Difusão.
O portal está distribuído em três
áreas distintas. A primeira disponibili‐
za informações dinâmicas do eventos,
informes, campanhas e notícias da
FEC, além de facilitar o acesso ao Ca‐
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ARTIGO

Conheça os documentos da Área
de Estudo do Espiritismo

Texto: Carlos Campetti, coordenador
nacional da Área de Estudo do Espiritismo

A

Área de Estudo do Espiritismo (AEE) do Conse‐
lho Federativo Nacional (CFN) da Federação
Espírita Brasileira (FEB) tem por finalidade “estimu‐
lar, orientar, promover e desenvolver o estudo sério,
consistente e permanente, fundamentado nas obras
da Codificação do Doutrina Espírita, para os trabalha‐
dores e frequentadores das instituições espíritas, por
intermédio de trabalho conjunto da FEB e da coorde‐
nação nacional com as federativas e as coordenações
regionais”.¹
A coordenação nacional é composta por um coor‐

denador nacional e dois adjuntos. As coordenações
regionais, em número de quatro, são compostas cada
uma por um coordenador regional e um adjunto.
Ambas as equipes em conjunto mantêm reuniões
virtuais frequentes para definição de procedimentos
em cumprimento das orientações do CFN, conforme
as diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita 2018-2022.
Como as demais áreas do CFN, a AEE oferece ao
movimento espírita materiais de apoio ao trabalho
das federativas e centros espíritas. Esses materiais
são elaborados em conjunto com as federativas esta‐
duais e apresentados ao CFN antes de sua publicação.
Três deles foram recentemente lançados: o Orienta‐
ção à Área de Estudo do Espiritismo - OEE, o Introdu‐
ção ao Estudo do Espiritismo – IEE e o Estudo da Obra
Básica – EOB, esses dois últimos incluídos em um
único volume, pois o IEE é de tamanho pequeno.
Outros dois documentos são também oferecidos já há
algum tempo e, por isso, são mais conhecidos do
Movimento Espírita: o Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita – ESDE, que passou por uma revi‐
são e foi apresentado ao Conselho Federativo Nacio‐
nal, com previsão de publicação para 2020, e o Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita – EADE.
Todos esses materiais não são de aplicação obriga‐
tória, pois cabe ao centro espírita definir que recur‐
sos deseja utilizar em suas atividades. A FEB, por
definição do CFN, publica, em forma de livro, os
materiais elaborados pelas Áreas, colocando-os à
disposição de todos os interessados sem quaisquer

AS EDIÇÕES ANTERIORES DE O FEDERATIVO PODEM SER ACESSADAS
NA ÍNTEGRA NO PORTAL DA FEC: WWW.FEC.ORG.BR
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imposições quanto a sua utilização.
O Orientação à AEE auxilia os interessados na
compreensão do que é essa Área, quais seus propósi‐
tos, os meios de implantá-la, a que público se destina,
o que é um facilitador de estudos, quais os requisitos
para atuar nessa atividade, entre outras informações
relevantes. Qualquer estudo realizado pela institui‐
ção espírita pode ser incluído dentro dessa Área. O
OAEE oferece informações para a implantação do
IEE, ESDE, EOB, EADE e outros estudos que a casa
espírita pode desenvolver como os das séries A Vida
no Mundo Espiritual e a Psicológica de Joanna de
Ângelis, entre muitos outros.
Além, dos estudos mencionados, a FEB oferece
também o Estudo a Distância do Espiritismo – EaD
Espiritismo, estudo on-line elaborado com base no
material do ESDE.
A Introdução ao Estudo do Espiritismo foi elabora‐
da com o propósito de auxiliar no acolhimento de
pessoas que chegam no centro espírita sem informa‐
ções sobre o que é o Espiritismo, seus ensinos, seus
propósitos. Não conta com requisitos para substituir
outros estudos da instituição, pois tem o objetivo
precípuo de acolhimento e aclaração de dúvidas
trazidas pelos iniciantes. Não tem o propósito de ofe‐
recer conhecimentos mais detalhados e aprofunda‐
dos, que o interessado encontra no ESDE, EOB e
EADE. Dessa forma, os programas são complementa‐
res uns aos outros.
O ESDE oferece uma visão panorâmica do Espiritis‐
mo, seus princípios básicos, as leis morais e noções
sobre a mediunidade. Composto de três tomos, atra‐
vés de textos chamados subsídios ao estudo, convida
os participantes a conhecerem a ampla bibliografia
que é utilizada para a elaboração desse material. São
mais de 120 livros citados, cuja leitura deve ser
recomendada pelos facilitadores nos grupos de estu‐
do, com destaque para a Codificação, de leitura obri‐

gatória para todo aquele que deseja efetivamente
conhecer o Espiritismo.
O EOB tem o propósito de levar os participantes a
estudar em conjunto diretamente nas obras da codifi‐
cação espírita, tomando por base O livro dos espíri‐
tos. Não substitui o ESDE, pois utiliza outro tipo de
metodologia para a apresentação, abordagem e
estudo dos assuntos, permitindo que os participantes
aprofundem o conhecimento das obras da codifica‐
ção espírita.
O EADE recupera os assuntos que já fizeram parte
do primeiro programa do ESDE lançado em 1983 e
desenvolve o estudo de outros aspectos da Doutrina
Espírita, permitindo ao interessado aprofundar o
conhecimento dos temas propostos que abrangem O
Cristianismo e o Espiritismo; As Parábolas de Jesus,
em duas partes; O Consolador Prometido por Jesus e
Filosofia e Ciência Espíritas.
Em rápidas palavras, esses são os materiais de a
AEE oferece ao Movimento Espírita, incentivando
sempre a implantação dos grupos de estudo em todas
as instituições espíritas espalhadas pelo Brasil.
_________
1. Área de Estudo do Espiri�smo do Conselho Federa�vo Nacional.
Finalidade. In: ____. Orientação à área de estudo do espiri�smo. 1 ed.
Brasília, FEB, 2019. Item 1.6. p. 22.

Para dirimir dúvidas sobre os
materiais, entre em contato
com a vice-presidência de
Educação e Difusão da FEC, pelo
e-mail: vp.educacao@fec.org.br

ENTREVISTA

Olenyr Teixeira avalia Movimento
Espírita Catarinense e aborda
desafios para expansão da doutrina
Foto: Edmar Bernardes (Divulgação FEC)
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D

epois de três exitosas gestões à frente da
presidência da Federação e uma como vicepresidente de União e Unificação, Olenyr Teixeira,
com 83 anos, deixa de integrar a diretoria executiva
da FEC, embora permaneça colaborando nesta
nova fase. Como forma de homenagem a sua inegá‐
vel contribuição ao Espiritismo de Santa Catarina,
esta edição de “O Federativo” publica uma entrevis‐
ta com o dirigente, que deixa aos leitores valiosas
recomendações para a continuidade das tarefas do
Movimento Espírita nos dias atuais.
Com sua experiência no movimento espírita,
após três gestões à frente da presidência da FEC,
como que o senhor pode fazer um balanço do
Movimento Espírita Catarinense hoje?
Eu vejo o Movimento Espírita Catarinense muito
mais amadurecido. Não por minha causa, evidente‐
mente, mas pela própria consciência que as lideran‐
ças espíritas desenvolveram. Houve um crescimento
no nosso movimento, houve mais união entre os
espíritas e mais consciência na unificação dos princí‐
pios da Doutrina. Tudo isso realmente aconteceu
O FEDERATIVO - FEVEREIRO DE 2020

mais ou menos nos últimos quinze anos.
Houve uma consciência do peso e da importância
das Uniões Regionais (UREs). As 16 Uniões Regionais
trabalham mais ativamente. Ainda algumas têm fa‐
lhas, e é natural. Mas vão amadurecendo cada vez
mais. E a cada ano que passa, vamos observando
esse crescimento. Então, eu vejo um fortalecimento
cada vez maior no movimento.
Quais são os principais desafios que encontra‐
mos nos dias de hoje no Movimento Espírita?
Há muitos desafios, sem dúvidas. Talvez o maior
deles seja realmente fazer com que aqueles que ainda
não se integraram, aqueles que ainda dependem um
pouco mais para terem essa consciência que eu falei
há pouco, a possuam. Há inúmeras Casas Espíritas
ainda não filiadas à Federação, que precisam talvez
compreender, fazer essa interligação. E as UREs de‐
vem ajudar bastante nesse sentido.
Não devemos acreditar que a Federação está em
Florianópolis, mas acreditar que a Federação Espíri‐
ta Catarinense é o estado inteiro. Na Capital do Esta‐
do está apenas a casa, a sede onde geralmente a
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Diretoria se reúne.
O que o senhor poderia falar para o jovem que
Onde houver um Centro Espírita, por menor que
está inserido no Movimento Espírita neste mo‐
seja, ali está a Federação. Nós sempre dizemos que o
mento?
Artigo 1º do Estatuto da Federação define o seguinte:
Eu vejo nos dias atuais muitos jovens ativos e
A Federação Espírita Catarinense é constituída pelos
líderes. E é realmente muito bom esse trabalho dos
centros espíritas a ela filiados. Portanto, se não há
jovens. É claro que o jovem de hoje não é igual ao
centros espíritas, não há
jovem que eu fui há quase
federação. Então, onde
setenta anos, quando co‐
houver um centro espírita,
mecei a atuar na Mocidade
Nós sempre dizemos que o
onde houver um ponto, um
Espírita, em Curitiba.
grupo de pessoas que este‐
Hoje os recursos das re‐
Artigo 1º do Estatuto da
jam estudando o Espiritis‐
des sociais, de modo geral,
Federação define o seguinte:
mo, ali está a federação. É
facilitam muito os jovens.
claro, se eles se filiam à fe‐
Entre eles estão surgindo
A
Federação
Espírita
deração, integram esse mo‐
lideranças muito atuantes.
vimento, participam, forta‐
O que recomendaríamos
Catarinense é constituída
lecem mais esse crescimen‐
é que esses jovens não se
to.
afastem. O jovem tem que
pelos centros espíritas a ela
Então, é um desafio mui‐
estar junto. O adulto cola‐
filiados. Onde houver um
to grande fazer com que es‐
bora com o jovem e o jovem
sas pessoas, que ainda não
com o adulto.
Centro Espírita, por menor que colabora
estão perfeitamente inte‐
Essa coparticipação é fun‐
gradas, consigam perceber
damental entre jovem e
seja, ali está a Federação.
essa necessidade.
adulto. Uns porque são
mais maduros, viveram
Após tantos anos de caminhada, o que o se‐
mais, embora ainda cometam equívocos, assim como
nhor poderia recomendar a quem está hoje às
os jovens também os cometem.
lideranças espíritas em Santa Catarina?
Então, precisamos trabalhar em conjunto. Um
Há pouco eu falei que a integração é uma necessi‐
corrigindo as deficiências do outro e um também
dade. Nós temos que trabalhar de modo sistêmico,
estimulando ao outro. Para que se cresça cada vez
formando uma grande equipe onde cada qual colabo‐
mais. Os jovens têm um trabalho muito grande pela
ra com os demais. Mas as lideranças surgem. A lide‐
frente, uma bela estrada a percorrer. E precisam da
rança é algo natural no movimento e ela deve se
experiência dos adultos para isso.
integrar no conjunto. No movimento espírita somos
Eles serão os líderes do Movimento Espírita Brasi‐
um todo, um mecanismo completo. Se falha uma
leiro e mundial, daqui a alguns anos. Minha reco‐
engrenagem desse mecanismo, o sistema todo pode
mendação final é: ‘Jovem continue a trabalhar,
ficar comprometido. Eu vejo que essas lideranças
trabalhe em conjunto com os de mais idade. Faça
novas devem estar integradas, são como engrena‐
aquilo que deseja, mas faça conjuntamente com o
gens. Não importa se são maiores ou menores, mas
movimento espírita organizado. Não se separe!’.
elas fazem parte de um sistema. Num motor nós
vemos várias engrenagens de muitos tamanhos. Mas
todas elas trabalhando em conjunto. Todas são im‐
portantes. Se a menorzinha falhar, as demais entra‐
rão em colapso. Então, realmente, há uma necessida‐
de dessa integração.
Não devemos nos esquecer de que estamos traba‐
lhando em conjunto, sempre. Esse é o grande objeti‐
vo. Esse trabalho com todas as áreas do Movimento
é básico. Estamos falando em família, infância, ju‐
ventude, promoção e assistência social, atendimento
espiritual, mediunidade, estudos, precisamos nos
manter unidos e trabalhar lado a lado.

“

”
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HISTÓRIA

FEC celebra 75 anos de trabalho de
união e unificação em SC

L

uiz Osvaldo Ferreira de Melo, um homem
previdente, que, observando o crescimento
do número de Casas Espíritas em nosso Estado, jul‐
gou oportuna a criação de uma instituição que bus‐
casse unificar esse Movimento. Era 1945 e essa
quantidade de entidades dispostas a difundir o Espi‐
ritismo em Santa Catarina já era superior a 20, a
maioria situada em Florianópolis e municípios
vizinhos. Convocados, vários companheiros envolvi‐
dos pelas mesmas vibrações emanadas da Espiritua‐
lidade superior, reuniram-se, na noite de 24 de abril
de 1945, na sede do Centro Espírita Amor e Humilda‐
de do Apóstolo, no centro da Capital.
Estava constituída a primeira diretoria de Federa‐
ção Espírita Catarinense (FEC), tendo Melo como seu
presidente, líder incontestável do Movimento Unifi‐
cador. Mello permaneceu na liderança até 1968.
De lá pra cá, é inegável o crescimento alcançado.
Já são 165 casas espíritas filiadas à FEC. As 16 Uniões
Regionais Espíritas – os órgãos descentralizados da
FEC – permanecem atentas aos anseios dessas casas,
O FEDERATIVO - FEVEREIRO DE 2020

intermediando diretrizes e orientações e recebendo
sugestões e propostas que são levadas ao Conselho
Federativo Estadual (CFE), órgão máximo da Federa‐
ção, para análise, deliberação e divulgação.
Com o apoio dos centros associados e a colabora‐
ção das UREs, o Movimento Espírita Catarinense tem
se tornado mais dinâmico e seu protagonismo de
vanguarda tem hoje destaque nacional, como desta‐
ca a presidente, Esther Fregossi: “Nossa participação
no Conselho Federativo Nacional (CFN) da FEB atesta
que a FEC vem contribuído muito significativamente
nas iniciativas profícuas de aperfeiçoamento dos
processos federativos e na elaboração dos Documen‐
tos Norteadores. A FEC integra diversas Comissões
do CFN e nossa contribuição é reconhecida nacional‐
mente”.

EXPANSÃO
Outro importante desafio é o de projetar a expan‐
são do Movimento Espírita em SC, preparando-se
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hoje para garantir que o Espiritismo chegue íntegro
para as gerações futuras. Para tanto, na visão da
presidente, é urgente definir um programa de for‐
mação continuada de lideranças e voluntários, a
fim de oportunizar a expansão ordenada afiançar a
qualidade das atividades espíritas.

DEPOIMENTOS

“Para Santa Catarina foi muito importante a
fundação da Federação Espírita Catarinense, em
24 de abril de 1945. É com bastante alegria e
votos de muitas felicidades que parabenizamos
a FEC, as UREs, as Casas Espíritas espalhadas em
todo o nosso Estado e os Espíritas que exemplificam, pelo seu comportamento, a recomendação
do Espírito de Verdade no cap. VI de “O Evangelho segundo o Espiritismo”: “Espíritas! Amaivos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos,
este o segundo [...] Bebei na fonte viva do amor
e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um
dia, livres e alegres, no seio d’Aquele que vos
criou fracos para vos tornar perfectíveis e que
quer modeleis vós mesmos a vossa maleável
argila, a fim de serdes os artífices da vossa
imortalidade”.

FEC lança marca
comemorativa aos 75 anos,
que será usada nos materiais
de divulgação da instituição ao
longo de 2020.

Telmo José Souto Maior
Ex-presidente da FEC (Gestão 1999-2005)

“No curso desses 75 anos, a Federação Espírita
Catarinense tem exercido a missão de unificação com eficiência, aproximando as Casas Espíritas, ampliando a rede de filiados, sempre
sob a segurança da Codificação Kardequiana e
sintonizada com os Espíritos espíritas, na união
de esforços pela construção do mundo de regeneração”.
Gerson Tavares
Ex-presidente da FEC (Gestão 2005-2008)

Representantes da diretoria execu�va par�cipam
a�vamente do Conselho Federa�vo Nacional (CFN/FEB)

CORAL

CORAL
ESTUDOS

EVANGELHO
ESTUDOS

18FAMÍLIA PROGRAMAÇÃO
FAMÍLIA
LIVRARIA
PALESTRA
LIVRARIA
PÚBLICA

EVANGELHO
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
EVANGELIZAÇÃO
EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL JOVEM
EVANGELIZAÇÃO JOVEM
PALESTRA
PASSEPÚBLICA

PASSE

TRABALHO MEDIÚNICO
TRABALHO MEDIÚNICO

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2020

Não mostrar Feriados/Comemorativos
Não mostrar Feriados/Comemorativos
Não mostrar Administrativos
Não mostrar Administrativos
Não mostrar Finalísticos
Não mostrar Finalísticos

aneiro 020

(Eventos internos não aberto
(Eventos
ao público)
internos não aberto ao público)

Janeiro Atividade
2020

Atividade

Tipo

Área Tipo
Local

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
8/01/2020 Sáb EXECUTIVA
18/01/2020
FEC Sáb
EXECUTIVA FEC
REUNIÃO
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO

Área Local

REUNIÃO
SEDE FEC

SEDE FEC

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

evereiro 020

Fevereiro Atividade
2020

1/02/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
01/02/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

REUNIÃO
SEDE FEC

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

5/02/2020 Sáb

CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO
15/02/2020 Sáb
ESTADUAL - CFE
ESTADUAL - CFE
FEDERATIVO

UDESC - UNIVERSIDADE
UDESC
DO ESTADO
- UNIVERSIDADE
DE
DO ESTADO DE
CONSELHO
SANTA CATARINA - AVSANTA
ME
CATARINA - AV ME
Florianópolis FEDERATIVO
BENVENUTA,2007 - BAIRRO
BENVENUTA,2007
ITACORUBI - BAIRRO ITACORUBI

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

Estadual ** -

Estadual *

Atividade

Tipo

Área Tipo
Local

2/02/2020 Sáb ERJE/
22/02/2020
CONREJESáb ERJE/ CONREJE
ENCONTRO
Março Atividade
2020

7/03/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
07/03/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC - AMPLIADA
EXECUTIVA FEC - AMPLIADA

bril 020

Abril Atividade
2020

4/04/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
04/04/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

Atividade

Tipo

Tipo

SEDE FEC

ENCONTRO
EM DEFINIÇÃO

arço 020

Atividade

Área Local

Área Tipo
Local

Área Tipo
Local

CONFERÊNCIA ESPÍRITA
CONFERÊNCIA
DE
ESPÍRITA DE
1/04/2020 Sáb SANTA
11/04/2020
CATARINA
Sáb
- POLO
SANTA
2 - CATARINA
SEMINÁRIO
- POLO 2 SUL/LESTE
SUL/LESTE

SEDE FEC
Área Local

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

Florianópolis Cidade

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

SEDE FEC

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

SEMINÁRIO
EM DEFINIÇÃO

EM DEFINIÇÃO

Florianópolis -

Inter-Regional
Florianópolis **

Inter-Regi
**

ENCONTRO
EM DEFINIÇÃO

EM DEFINIÇÃO

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

ENCONTRO ESTADUALENCONTRO
SOBRE O ESTADUAL SOBRE O
25/04/2020 Sáb
ENCONTRO
EVANGELHO REDIVIVOEVANGELHO REDIVIVO

aio 020

Maio Atividade
2020

2/05/2020 Sáb

COMISSÃO REGIONALCOMISSÃO
NORTE
REGIONAL
COMISSÃO
NORTE
02/05/2020 Sáb
(URES 07,08,10)
(URES 07,08,10)
REGIONAL

COMISSÃO
EM DEFINIÇÃO
REGIONAL

9/05/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
09/05/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

6/05/2020 Sáb

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

EM DEFINIÇÃO

Canoinhas

-

REUNIÃO
SEDE FEC

SEDE FEC

COMISSÃO REGIONALCOMISSÃO
OESTE
REGIONAL
COMISSÃO
OESTE
16/05/2020 Sáb
(URES 11,12,16)
(URES 11,12,16)
REGIONAL

COMISSÃO
EM DEFINIÇÃO
REGIONAL

0/05/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
30/05/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

REUNIÃO
SEDE FEC

unho 020

Junho Atividade
2020

Atividade

Tipo

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

REUNIÃO
SEDE FEC

5/04/2020 Sáb

Atividade

EM DEFINIÇÃO

Área Local

REUNIÃO
SEDE FEC

Cidade

Tipo

Área Tipo
Local

Área Tipo
Local

CONFERÊNCIA ESPÍRITA
CONFERÊNCIA
DE
ESPÍRITA DE
6/06/2020 Sáb SANTA
06/06/2020
CATARINA
Sáb
- POLO
SANTA
3 - CATARINA
SEMINÁRIO
- POLO 3 NORTE/NORDESTE NORTE/NORDESTE

Área Local

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

EM DEFINIÇÃO

Chapecó

Macrorregional
Chapecó
**

Macrorreg
**

SEDE FEC

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

-

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

SEMINÁRIO
EM DEFINIÇÃO

EM DEFINIÇÃO

Blumenau

-

Inter-Regional
Blumenau
**

Inter-Regi
**

CONSELHO
EM DEFINIÇÃO
FEDERATIVO

EM DEFINIÇÃO

Balneário
Camboriú

-

Balneário
Estadual ** Camboriú

Estadual *

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO
20/06/2020 Sáb
ESTADUAL - CFE
ESTADUAL - CFE
FEDERATIVO

ulho 020

Atividade
Julho 2020

4/07/2020 Sáb

RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
04/07/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

1/07/2020 Sáb

COMISSÃO REGIONALCOMISSÃO
NORDESTEREGIONAL
COMISSÃO
NORDESTE COMISSÃO
11/07/2020 Sáb
EM DEFINIÇÃO
(URES 04,06,13)
(URES 04,06,13)
REGIONAL
REGIONAL

6/07/2020 Qui

COMISSÃO REGIONALCOMISSÃO
SUL
REGIONAL SUL
16/07/2020 Qui
REUNIÃO
CFN/FEB
CFN/FEB

8/07/2020 Sáb

Tipo

Macrorreg
**

Área Local

0/06/2020 Sáb

Atividade

Macrorregional
Canoinhas
**

Área Tipo
Local

Área Local

SEDE FEC

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

EM DEFINIÇÃO

Blumenau

-

Macrorregional
Blumenau
**

Macrorreg
**

REUNIÃO

Campo
Grande

-

Campo
Macrorregional
Grande
CFN/FEB **

Macrorreg
CFN/FEB *

CONGRESSO ESPÍRITACONGRESSO ESPÍRITA
18/07/2020 Sáb
CONGRESSO
BRASILEIRO - SUL
BRASILEIRO - SUL

CONGRESSO

Campo
Grande

-

Campo
Macrorregional
Grande
CFN/FEB **

Macrorreg
CFN/FEB *

5/07/2020 Sáb

COMISSÃO REGIONALCOMISSÃO
SUL (URESREGIONAL
COMISSÃO
SUL (URES
25/07/2020 Sáb
03,09,15)
03,09,15)
REGIONAL

COMISSÃO
EM DEFINIÇÃO
REGIONAL

Tubarão

-

Macrorregional
Tubarão
**

Macrorreg
**

gosto 020

Agosto Atividade
2020

Cidade

Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangên

Atividade

Tipo

RD - REUNIÃO
DIRETORIA
RD
REUNIÃO DIRETORIA
O FEDERATIVO
- FEVEREIRO
DE -2020
1/08/2020 Sáb
01/08/2020 Sáb
REUNIÃO
EXECUTIVA FEC
EXECUTIVA FEC

REUNIÃO
SEDE FEC

Área Tipo
Local
REUNIÃO
SEDE FEC

EM DEFINIÇÃO

Área Local
SEDE FEC

Florianópolis -

Florianópolis
Estadual ** -

Estadual *

CFN/FEB

CFN/FEBREGIONAL NORDESTE COMISSÃO
Grande
Grande
CFN/FEBMacrorregional
**
CFN/FEB **
COMISSÃO
EM DEFINIÇÃO
Blumenau
(URES
04,06,13)
**
COMISSÃO
REGIONAL NORDESTE REGIONAL
COMISSÃO
Macrorregional
Campo Blumenau Campo
Macrorregion
EM DEFINIÇÃO
- Macrorregional
REGIONAL
** CONGRESSO
Grande Campo
Grande
CFN/FEBMacrorregional
**
CFN/FEB **
16/07/2020 Qui
REUNIÃO
CFN/FEB
Grande
CFN/FEB
**
COMISSÃO REGIONAL SUL
Campo
Macrorregional
16/07/2020
Qui
REUNIÃO
COMISSÃO REGIONAL
COMISSÃO
SUL (URESREGIONAL
COMISSÃO
SUL (URES COMISSÃO
Macrorregional
CFN/FEB
Grande
CFN/FEB
** Macrorregion
/07/2020 Sáb
25/07/2020 SábCONGRESSO
EM DEFINIÇÃO
EM DEFINIÇÃO
Tubarão Campo
Tubarão Macrorregional
03,09,15)
03,09,15) ESPÍRITA
REGIONAL
REGIONAL
**
18/07/2020 Sáb
CONGRESSO
- **
BRASILEIRO
SUL
Grande
CFN/FEB
**
CONGRESSO-ESPÍRITA
Campo
Macrorregional
18/07/2020 Sáb
CONGRESSO
osto Agosto BRASILEIRO - SUL
Grande
CFN/FEB **
Atividade
Atividade
TipoSUL (URES Área
Local
Tipo
Área Local
Cidade
Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangência
COMISSÃO
REGIONAL
COMISSÃO
Macrorregional
20
2020
25/07/2020
Sáb
EM DEFINIÇÃO
Tubarão
03,09,15)
**
COMISSÃO REGIONAL SUL (URES REGIONAL
COMISSÃO
Macrorregional
25/07/2020 Sáb
EM DEFINIÇÃO
Tubarão
03,09,15)
REGIONAL
**
RD - REUNIÃO DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
Agosto
/08/2020 Sáb
01/08/2020
SábAtividade
REUNIÃO
SEDE
REUNIÃO
FEC
SEDE FEC
Florianópolis
Florianópolis
Estadual ** Estadual **
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
EXECUTIVA
FEC
EXECUTIVA
FEC
2020
Agosto Atividade
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
2020
COMISSÃO
REGIONAL
COMISSÃO REGIONAL
COMISSÃO
COMISSÃO
Macrorregional
Macrorregion
/08/2020 Sáb
15/08/2020 Sáb
SábRD - REUNIÃO DIRETORIA
EM DEFINIÇÃOSEDE FEC
EM DEFINIÇÃO
Rio do SulFlorianópolis
Rio- do Sul Estadual
01/08/2020
REUNIÃO
**
CENTRO(URES
02,05)
REGIONAL
02,05)
REGIONAL
**
**
EXECUTIVA
FECDIRETORIA
RDCENTRO(URES
- REUNIÃO
01/08/2020 Sáb
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
EXECUTIVA FEC
COMISSÃO REGIONAL
COMISSÃO
LESTE REGIONAL
REGIONAL
COMISSÃO
LESTE COMISSÃO
COMISSÃO
Macrorregional
COMISSÃO
MacrorregionalMacrorregion
15/08/2020
Rio do- Sul Florianópolis
/08/2020 Sáb
29/08/2020 Sáb
Sáb
EM DEFINIÇÃOEM DEFINIÇÃO
EM DEFINIÇÃO
Florianópolis
CENTRO(URES
02,05)
REGIONAL
**
COMISSÃO
REGIONAL
COMISSÃO
Macrorregional**
(URES 01,14)
(URES 01,14)
REGIONAL
REGIONAL
**
15/08/2020 Sáb
EM DEFINIÇÃO
Rio do Sul
CENTRO(URES 02,05)
REGIONAL
**
COMISSÃO
Macrorregional
embro Setembro - Sáb COMISSÃO REGIONAL LESTE
29/08/2020
EM
DEFINIÇÃO
- Abrangência
Atividade
Atividade
TipoLESTE
Área
Local
Tipo
Área
Local
Cidade Florianópolis
Horário
Cidade
Horário Abrangência
(URES
01,14)
REGIONAL
**
COMISSÃO
REGIONAL
COMISSÃO
Macrorregional
20
2020
29/08/2020
Sáb
EM DEFINIÇÃO
Florianópolis (URES 01,14)
REGIONAL
**
- DIRETORIA
RDSetembro
- REUNIÃO
RD - REUNIÃO DIRETORIA
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
/09/2020 Sáb
12/09/2020
SábAtividade
REUNIÃO
SEDE
REUNIÃO
FEC
SEDE FEC
Florianópolis
Florianópolis
Estadual ** Estadual **
2020
Setembro
EXECUTIVA FEC - AMPLIADA
EXECUTIVA FEC - AMPLIADA Tipo
Atividade
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
2020
RD - REUNIÃO DIRETORIA
12/09/2020ESTADUAL
Sáb
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
ENCONTRO
ESTADUAL
FECDIRETORIA
-ENCONTRO
AMPLIADADE
RDENCONTRO
-DE
REUNIÃO
/09/2020 Sáb
26/09/2020 Sáb
SábEXECUTIVA
EM
ENCONTRO
DEFINIÇÃOSEDE FEC
EM DEFINIÇÃO
** Estadual **
12/09/2020
REUNIÃO
Florianópolis
- EstadualEstadual
**
EVANGELIZADORES EXECUTIVA
DEEVANGELIZADORES
SC
DE SC
FEC - AMPLIADA
ENCONTRO ESTADUAL DE
26/09/2020
ENCONTRO
EM DEFINIÇÃO
Estadual **
tubro Outubro - Sáb EVANGELIZADORES
DE SC
ENCONTRO
ESTADUAL
DE
Atividade
Atividade
Tipo
Área
Local
Tipo
Área
Local
Cidade
Horário
Cidade
Horário
Abrangência
26/09/2020 Sáb
ENCONTRO
EM
DEFINIÇÃO
- Abrangência
Estadual
**
20
2020
EVANGELIZADORES DE SC
Outubro Atividade
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
Outubro
RD2020
- REUNIÃO
DIRETORIA
RD - REUNIÃO DIRETORIA
Tipo SEDE
Área Local SEDE FEC
Cidade
Horário
/10/2020 Sáb
03/10/2020 Sáb Atividade
REUNIÃO
REUNIÃO
FEC
Florianópolis
Florianópolis
EstadualAbrangência
** Estadual **
2020
EXECUTIVA
FEC
EXECUTIVA FEC
RD - REUNIÃO DIRETORIA
03/10/2020 Sáb
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
EXECUTIVA
FECDIRETORIA
RDFÓRUM
- REUNIÃO
FÓRUM
ESTADUAL ESPÍRITA
/ESTADUAL
ESPÍRITA / REUNIÃO
03/10/2020
SEDE FEC
Florianópolis
- EstadualEstadual
**
/10/2020 Sáb
10/10/2020 Sáb
Sáb EXECUTIVA FEC FÓRUM
ACADEPOL
FÓRUM
ACADEPOL
Florianópolis
Florianópolis
** Estadual **
FÓRUM DOS JOVENSFÓRUM
FÓRUM
DOS
JOVENS
ESTADUAL
ESPÍRITA /
10/10/2020 Sáb
FÓRUM
ACADEPOL
Florianópolis Estadual **
FÓRUM DOS
JOVENS
ESTADUAL
ESPÍRITA /
10/10/2020FEDERATIVO
Sáb
FÓRUM
Florianópolis Estadual **
CONSELHO
CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO
CONSELHO ACADEPOL
/10/2020 Seg
12/10/2020 Seg FÓRUM DOS JOVENS
ACADEPOL
ACADEPOL
Florianópolis Florianópolis
Estadual ** Estadual **
ESTADUAL - CFE CONSELHO
ESTADUAL
- CFE
FEDERATIVO
FEDERATIVO
FEDERATIVO
CONSELHO
12/10/2020 Seg
ACADEPOL
Florianópolis Estadual **
ESTADUAL
CFE
FEDERATIVO
CONSELHO-FEDERATIVO
CONSELHO
ACADEPOL
Florianópolis Estadual **
RD12/10/2020
- REUNIÃO Seg
DIRETORIA
RD - REUNIÃO
DIRETORIA
ESTADUAL
- CFE REUNIÃO
FEDERATIVO
/10/2020 Sáb
31/10/2020 SábRD
SEDE
REUNIÃO
FEC
SEDE FEC
Florianópolis Florianópolis
Estadual ** Estadual **
- REUNIÃO DIRETORIA
EXECUTIVA
FEC
EXECUTIVA
FEC
31/10/2020 Sáb
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
EXECUTIVA
FECDIRETORIA
RD - REUNIÃO
31/10/2020 Sáb
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
vembro
Novembro
EXECUTIVA FEC
Atividade
Atividade Tipo
Área Local
Tipo
Área Local
Cidade
Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangência
Novembro
020
- 2020
Atividade
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
-Novembro
2020
Atividade
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
- 2020
CONSELHO
FEDERATIVO
CONSELHO FEDERATIVO
CONSELHO
CONSELHO
CONSELHO
/11/2020 Qui
05/11/2020 Qui
Qui CONSELHO FEDERATIVO
Brasília Brasília
Brasília
NacionalNacional
** Nacional **
05/11/2020
**
NACIONAL 2020
NACIONAL
2020
FEDERATIVO
FEDERATIVO
NACIONAL
2020
FEDERATIVO
CONSELHO
FEDERATIVO
CONSELHO
05/11/2020 Qui
Brasília
Nacional **
NACIONAL 2020
FEDERATIVO
V CONGRESSO ESPÍRITA
V CONGRESSO ESPÍRITA
/11/2020 Sex
06/11/2020 Sex
Sex V CONGRESSO ESPÍRITA
CONGRESSO
CONGRESSO
Brasília Brasília
Brasília
** Nacional **
06/11/2020
CONGRESSO
- NacionalNacional
**
BRASILEIRO
BRASILEIRO
V BRASILEIRO
CONGRESSO ESPÍRITA
06/11/2020 Sex
CONGRESSO
Brasília
Nacional **
BRASILEIRO
CONFERÊNCIA
ESPÍRITA
DE DE
CONFERÊNCIA ESPÍRITA
CONFERÊNCIA
DE
ESPÍRITA
Inter-Regional Inter-Regiona
Inter-Regional
14/11/2020
Sáb
SANTA
- POLO
1 - 1 - SEMINÁRIO
LagesCONFERÊNCIA
ESPÍRITA
DE
/11/2020 Sáb SANTA
14/11/2020
CATARINA
Sáb
- POLO
SANTA
1CATARINA
- CATARINA
SEMINÁRIO
- POLO
EM
SEMINÁRIO
DEFINIÇÃOEM DEFINIÇÃO
EM DEFINIÇÃO
Lages
Lages
**
Inter-Regional
**
14/11/2020 Sáb CENTRO/OESTE
SANTA
CATARINA - POLO 1 SEMINÁRIO
EM DEFINIÇÃO
Lages
- **
CENTRO/OESTE
CENTRO/OESTE
**
CENTRO/OESTE
ELEIÇÕES
PARA
PRESIDENTE
DE DE
ELEIÇÕES
PARA PRESIDENTE
ELEIÇÕES
DEPARA
PRESIDENTE
28/11/2020
NAS URES
- EstadualEstadual
**
/11/2020 Sáb
28/11/2020 Sáb
Sáb ELEIÇÕES
ELEIÇÃO DE ELEIÇÃO
NAS
ELEIÇÃO
URES
NAS URES
** Estadual **
DAS
URES
PARA
PRESIDENTE
VICE
DAS URESSáb VICE
VICE
DAS
URES
28/11/2020
ELEIÇÃO
NAS URES
Estadual **
VICE DAS URES
Dezembro
Atividade
Tipo
Área Local
Cidade
Horário Abrangência
zembro
Dezembro
-Dezembro
2020
Atividade
Atividade Tipo
Área
Tipo Área Local
Área Local
Cidade Cidade
Horário
Cidade
Abrangência
Horário Abrangência
Atividade
Tipo Local
Horário
Abrangência
020
2020
-- 2020
RD - REUNIÃO DIRETORIA
REUNIÃO
SEDE FEC
Florianópolis Estadual **
RD05/12/2020
- REUNIÃO Sáb
DIRETORIA
- REUNIÃO
DIRETORIA
FECDIRETORIA
-REUNIÃO
AMPLIADA
RDRD
- REUNIÃO
/12/2020 Sáb
05/12/2020 Sáb
SábEXECUTIVA
SEDE
REUNIÃO
FEC
SEDE FEC
Florianópolis
Florianópolis
** Estadual **
05/12/2020
SEDE FEC
Florianópolis
- EstadualEstadual
**
EXECUTIVA
FEC - AMPLIADA
EXECUTIVA
FEC
- AMPLIADA REUNIÃO
EXECUTIVA
FEC
AMPLIADA
* Data prevista, sujeita a alteração.
ta prevista, sujeita
* Data
Data
a alteração.
prevista,sujeita
sujeita
a alteração.
prevista,
a alteração.
** NACIONAL - Evento Nacional, promovido pelo CFN/FEB.
MACRORREGIONAL
-Nacional,
Evento
abragência
Federativas de uma Região do Brasil(Norte, Sul, Nordeste, Centro), promovido pela CFN/FEB.
NACIONAL
- -Evento
promovido
pelocontempla
CFN/FEB.
ACIONAL - Evento**Nacional,
NACIONALpromovido
Evento
Nacional,
pelo cuja
CFN/FEB.
promovido
pelo
CFN/FEB.
- Evento
estadual,
promovido
pela Região
Federativa
dode
estado
MACRORREGIONAL
-de
Evento
cuja
abragência
contempla
Federativas
de
Região
do
Brasil(Norte,
Sul, Centro),
Nordeste,
Centro),
promovido
pela
CFN/FEB.pela CFN/FEB.
ACRORREGIONAL**
**- ESTADUAL
Evento
MACRORREGIONAL
cuja
abragência
- abrangência
Evento
contempla
cuja
abragência
Federativas
contempla
de uma
Federativas
douma
Brasil(Norte,
umacorrespondente.
Região
Sul, do
Nordeste,
Brasil(Norte,
Sul,promovido
Nordeste,
pela
Centro),
CFN/FEB.
promovido
INTER-REGIONAL
- Evento
que
contempla
região
específica
dentro
estado,
promovido
pelacorrespondente.
Federativa estadual.
ESTADUAL
- -Evento
dede
abrangência
estadual,
promovido
pela
Federativa
do estado
STADUAL - Evento**
**de
ESTADUAL
abrangência
Evento
estadual,
abrangência
promovido
estadual,
pela
Federativa
promovido
do
estado
peladoFederativa
correspondente.
do correspondente.
estado
REGIONAL
Evento
contempla
as aividades
promovidas
porpromovido
um
Órgão
de
Unificação
estadual.
INTER-REGIONAL
- Evento
queque
contempla
região
específica
dentro
do
estado,
promovido
pelaestadual.
Federativa
estadual. estadual.
TER-REGIONAL - **
**
Evento
INTER-REGIONAL
que -contempla
-que
Evento
região
específica
contempla
dentro
região
do específica
estado,
dentro
do
pela
estado,
Federativa
promovido
pela Federativa
** REGIONAL - Evento que contempla as aividades promovidas por um Órgão de Unificação estadual.
11/07/2020 Sáb

CONGRESSO
CONGRESSO ESPÍRITA
11/07/2020 ESPÍRITA
Sáb
/07/2020 Sáb
18/07/2020 Sáb (URES 04,06,13) CONGRESSO
BRASILEIRO - SUL COMISSÃO
BRASILEIRO
- SUL SUL
REGIONAL

19

EGIONAL - Evento**que
REGIONAL
contempla
- Evento
as aividades
que contempla
promovidas
as aividades
por um Órgão
promovidas
de Unificação
por um estadual.
Órgão de Unificação estadual.

APOIO PUBLICITÁRIO

Conferência Espírita de SC

2020

Divaldo Franco
Jacobson Sant’ana

Raul Teixeira

Sandra Della Pola
Alberto Almeida

Ricardo dos Santos

AGENDE-SE

ABRIL

Grande Florianópolis

Vicente Pessoa
Alessandro de Paula

JUNHO
Blumenau

NOVEMBRO
Lages

Informações pelo site:
www.fec.org.br

