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N estes dias desafiadores, de sensibilidade
aflorada e de tantos radicalismos, somos

impelidos a refletir e ponderar: as nossas palavras
e atitudes são coerentes com os princípios que
professamos? A pandemia nos desafia a reconsi‐
derar tudo, tanto no âmbito individual quanto no
coletivo.

Recordemos que, como espíritas e, especial‐
mente na condição de líderes, as nossas declara‐
ções e ações junto à sociedade, em particular por
meio dos recursos da internet, são referência e
inspiração para incontáveis pessoas. Por que não
otimizarmos as nossas atuações namídia para que
nossas opiniões expressem coerência com os prin‐
cípios espíritas? Nessemomento desafiador, divul‐
garmos o pensamento do codificador Allan Kardec
e de tantos outros autores fiéis aos princípios es‐
píritas constitui inestimável serviço no Bem.

Neste momento de natural insegurança diante
do flagelo que assola o mundo, quando tantos se
encontram em sofrimento e dominados pela an‐
gústia, nós que professamos a fé raciocinada te‐
mos o dever de, conforme propôs Jesus,
“apresentar a outra face”. É preciso que sejamos
fieis aos princípios libertadores que conhecemos
para falarmos e agirmos em consonância com a
Lei de Amor.

Do ponto de vista institucional, será preciso
avaliar o novo cenário e planejar as novas etapas
a médio e longo prazo. Recentemente, para man‐
ter em funcionamento as atividades espíritas es‐
senciais em meio a medidas e normas restritivas,
fomos impelidos a buscar novos meios e os resul‐
tados foram muito proveitosos.

Projetar o futuro a partir do afrouxamento
gradual das restrições sanitárias será nosso próxi‐
mo desafio. Em breve disponibilizaremos um
documento orientador para as Instituições Espíri‐
tas, no intuito de subsidiá-las nas readequação das
atividades espíritas nesta nova fase.

Todos os eventos federativos programados para
o segundo semestre de 2020 serão transformados

em eventos virtuais. Outra iniciativa neste sentido,
será a agenda virtual da FEC com reuniões espe‐
cíficas para cada Atividade Espírita. Serão espaços
de diálogo e estudo virtual, com dirigentes e coor‐
denadores das Instituições Espíritas sob a coorde‐
nação de Vice-presidentes da FEC assessorados
pelos Coordenadores Regionais (UREs). Outras
iniciativas serão implementadas com o objetivo
de, por meio dos recursos tecnológicos, criarmos
novas oportunidades de multiplicar e dinamizar o
diálogo federativo.

É preciso manter vivo o ideal de União!

Sabemos que, todas as conquistas legítimas na
esfera federativa são fruto de construção coletiva.
Neste momento grave, é imperioso que estreite‐
mos nossos vínculos para juntos definirmos as
diretrizes que nortearão os passos da Família
Espírita Catarinense da Nova Era. Estamos em‐
penhados em implementar e difundir a inovadora
filosofia do nosso Estatuto e do novo Regimento
Interno para descentralizar a gestão, tornando a
coordenação federativa cooperativa e solidária,
estreitando os vínculos institucionais e, simultane‐
amente, solidificar o conceito “FEC- Família Espíri‐
ta Catarinense”.

Neste ano em que comemoramos 75 anos de
existência da FEC desejamos expressar nosso reco‐
nhecimento e gratidão a cada Instituição membro,
que ao longo do período viabilizou o trabalho
federativo e projetou com notoriedade à FEC na
esfera Federativa Nacional.

Queira Deus que todos possamos contribuir com
o ideal de nosso fundador Osvaldo Melo, de consti‐
tuir e consolidar a Família Espírita Catarinense,
primando pela Cristianização do Movimento Es‐
pírita.

Prossigamos amigos, com determinação e ale‐
gria servindo o Ideal que nos ilumina, Jesus conta
conosco!

¹ MELLO, Osvaldo. Epístolas aos Espíritas, Item 9.
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“O pregador Espírita deve fazer com que suas
ações o autorizem a assumir tal caráter” ¹
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N ossa gratidão ao
incansável traba‐

lhador da Seara de Jesus,
nosso irmão Gugelmin, es‐
pírito laborioso cujo lega‐
do marcou para sempre
em nossas almas.

Marido exemplar, pai
amoroso, avô repleto de
ternura e sempre prestati‐
vo. José Carlos Gugelmin
desencarnou dia 26 de
maio aos 75 anos de idade.

Em sua trajetória na Terra, executou suas tarefas profissio‐
nais com zelo e lealdade, provendo as necessidades da família
de forma honesta e honrada.

Nomovimento Espírita foi eficaz na coordenação de grupos
de estudos, estimulando os participantes a se desenvolverem,
sempre dando exemplos de humildade, disciplina e compro‐
metimento.

Exerceu várias funções no Movimento Espírita local, regio‐
nal e Estadual. Presidente do Centro Espírita Joaquim Santia‐
go, do Centro Espírita Allan Kardec, um dos fundadores da
Fundação Educandário Eurípedes Barsanulfo (todos localiza‐
dos em Mafra), presidente da 7ª URE e secretário dessas
entidades por diversos mandatos e Conselheiro da Federação
Espírita Catarinense.

Em suas palestras, com forte emoção, contava histórias,
parábolas de Jesus e declamava poemas fixando os conteúdos
com maestria.

Nos relacionamentos familiares e sociais era sempre alegre
e brincalhão, em cuja presença todos se sentiam bem.

Os que conviveram com ele assim o definem.
Seus familiares apontaram as seguintes virtudes que admi‐

ravam nele ele: empatia, humildade, disciplina, assertividade,
paciência e bondade.

E seus amigos assim o definiram: Estava estampado nele
humildade, disciplina, simplicidade, companheirismo, com‐
prometimento com a causa espírita, sempre de bom humor,
suas palestras eram enriquecidas com histórias e poemas.
Demonstrou fidelidade a Jesus e aos princípios espíritas. Foi
amigo fiel, acolhedor, bom ouvinte e caridoso.

Ao Gugelmin, nossa eterna gratidão.

Texto elaborado pela equipe da 7ª URE
Mafra-SC.

Homenagem a José
Carlos Gugelmin
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Texto: Jeferson Ponqueroli

O Conselho Federativo Estadual, em sua
reunião ordinária ocorrida em 15 de fe‐

vereiro deste ano, aprovou o novo Regimento
Interno da Federação Espírita Catarinense (FEC).

O novo Regimento Interno conclui um ciclo de
mudanças nos documentos essenciais da FEC,
quais sejam o seu Estatuto Social e Regimento
Interno, trabalho este iniciado na reunião ordi‐
nária do Conselho Federativo Estadual (CFE), no
mês de junho do ano de 2014.

Todo o processo foi conduzido por Comissão
criada por iniciativa dos Conselheiros que
compõe o CFE e especialmente para esse fim, e
foi composta por membros da Diretoria Executi‐
va da FEC e representantes das Uniões Regionais
Espíritas (UREs).

Em breve histórico, o novo Estatuto Social da
FEC foi aprovado pela Assembleia Geral das
instituições espíritas filiadas ocorrida no mês de
setembro de 2016 e homologado na reunião ordi‐
nária do CFE ocorrido no mês de outubro daque‐
le ano, iniciando-se a partir de então a redação
do novo Regimento Interno pela Comissão desig‐
nada pelo CFE.

O novo Estatuto da FEC trouxe
dinamismo à FEC, inovando na or‐
ganização da FEC e de sua Diretoria
Executiva e no papel efetivo do CFE
na participação e colaboração no
planejamento das diretrizes do Mo‐
vimento Espírita Estadual, bem
como pelo destaque da importância
das instituições espíritas filiadas e
das Uniões Regionais Espíritas em
sua atuação no Movimento Espírita.

O novo Regimento Interno, por
sua vez, traz em sua essência a regu‐
lamentação das previsões estatutá‐
rias, e, aproveitando-se da
observação da dinâmica das ativi‐
dades federativas no decorrer do
tempo, organiza e estrutura as ativi‐

dades regimentais, os projetos, as comissões, as
normas eleitorais e aquelas de filiação e desfilia‐
ção.

DESTAQUE

E como destaque o novo Regimento Interno
traz a organização das UREs implementando e
designando as funções dos Coordenadores Regi‐
onais de Áreas que passam a colaborar com a
Diretoria Executiva da URE na interface impres‐
cindível entre instituições espíritas filiadas,
UREs e as Vice-Presidências da Diretoria Executi‐
va da FEC.

A organização da gestão financeira das UREs é
outra previsão contida no novo Regimento Inter‐
no da FEC, cuja regulamentação se mostra ade‐
quada para as demandas oriundas de há muito
tempo dos órgãos de unificação.

Por fim, o novo Regimento Interno da FEC,
juntamente com o Estatuto Social, apresenta-se
como documento oriundo de uma construção
coletiva e é essencial para o conhecimento das
instituições espíritas filiadas e de todos aqueles
que pretendem colaborar nas atividades do Mo‐
vimento Espírita Estadual.

Aprovado novo Regimento Interno
da FEC
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Sarau de Poesias reúne poetas
espíritas catarinenses

Texto: Rogério Felisbino da Silva

F oi realizado no dia 7 de junho, com trans‐
missão pela internet, o “2º Sarau de Poe‐

sia Espírita” uma promoçao conjunto do NEA
(Núcleo Espírita de Artes) e do Setor de Artes da
FEC. O evento contou com a participação de
trabalhadores do movimento espírita de dez ci‐
dades catarinenses e ainda com a participação
especial de Maurício Keller, membro do Grupo
Arte Nascente (GAN) e da Assessoria de Arte da
Federação Espírita do Estado de Goiás, de Goiâ‐
nia, e Glaucio Cardoso, integrante da Cia. Leo‐
poldo Machado de Arte Espírita e editor da
revista “Garimpo”, especializada em poesia es‐
pírita, de Mesquita/RJ.

Originalmente, o Sarau era uma iniciativa do
NEA que se realizaria no dia 23 de maio, no
Teatro Altina Quadros, e contava com o apoio da
FEC, que organizou o Concurso Estadual de Poe‐
sia Espírita, a partir do qual se selecionariam os
trabalhos que seriam declamados e os que seri‐
am expostos em varal literário. Com o cancela‐
mento do evento presencial, a parceria foi
mantida para viabilizar uma transmissão ao
vivo pelo Facebook.

Durante a live, foram declamadas 15 poesias
divididas em três blocos de cinco (ver box).
Algumas poesias serviram de inspiração para
desenhos e pinturas de Gustavo Reginatto e Luiz
Bastos, ambos de Florianópolis, expostos no
momento da declamação.

O Sarau também apresentou um breve his‐
tórico da relação da poesia com o Espiritismo,
abordado por Glaucio Cardoso, e homenageou
dois poetas catarinenses como patronos do
evento: Juvêncio de Araújo Figueiredo e Cruz e
Sousa, com apresentação de suas biografias e
declamação de poesias duas suas autorias obti‐
das mediunicamente.

As 15 poesias declamadas no Sarau serão
publicadas na edição de julho da revista Garim‐
po – Mensário de Poesia e Espiritualidade, publi‐
cação especializada em poesia espírita. Esta
edição é comemorativa ao seu quarto ano da

publicação da revista, cujo lançamento ocorreu
no dia 9 julho de 2016, assinalando a mesma
data do lançamento, em 1932, do livro “Parnaso
de Além Túmulo”, a primeira obra psicografada
de Francisco Cândido Xavier).

ARTE ESPÍRITA

POESIAS:

“Doutrina” - Autor e declamador: Júlio Cerqueira –
Ibirama (5ª URE)

“Ora e Vigia” - Autora e declamadora: Natália Sartor de
Moraes – Curitibanos (2ª URE)

“Lágrimas no Horto” - Autor: Moacir Matheus – São
Francisco do Sul (6ª URE). Declamadora: Daiane Miranda
(São Francisco do Sul)

“Sobre Amor e Evolução” - Autora e declamadora:
Amber Port – Concórdia (11ª URE)

“Me encontro só” - Autora: Rosa Maria Cavassin –
Joinville (6ª URE). Declamadora: Géssica Vieira
(Guaramirim)

“Mãe Terra” - Autora e declamadora: Doroti Sousa –
Palhoça (14ª URE)

“Está tudo bem” - Autora e declamadora: Fátima
Teixeira – Florianópolis (1ª URE)

“Levanta, dá mais um passo” - Autor: Julis Felipe –
Joinville (6ª URE). Declamadora: Maurício Keller
(Goiânia)

“Pátria do Amor” - Autor: João Emanuel Pacheco Santos
– Concórdia (11ªURE). Declamador: Gustavo Henrique
Oliveira (Florianópolis)

“Sorria” - Autora e declamadora: Alessandra Vida Dias –
Balneário Camboriú (13ª URE)

“Amor, Amor, Amor!” - Autora: Déia Simas – Joinville
(6ª URE). Declamadora: Érica Gomes (Joinville)

“Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho” -
Autora e declamadora: Dinita Storm – Balneário
Camboriú (13ª URE)

“Recomeçar” - Autora e declamadora: Maike Lia
Krausser – Blumenau (4ª URE)

“Pais e filhos, uma longa jornada” - Autora e
declamadora: Terezinha Cristina Golin – Fraiburgo (10ª
URE)

“Omedo da verdade” - Autora: Juliana Fabiana Inácio
Peixer – Florianópolis (1ª URE) . Declamador: Gláucio
Cardoso (Mesquita/RJ)



Obras espíritas podem ser
compradas online

CONTRIBUIÇÃO

Texto: Thaís Lentz

Uma novidade oferecida pela Federação
Espírita Catarinense (FEC) vem justa‐

mente atender a necessidade de inúmeros
leitores em terem acesso facilitado a importan‐
tes obras do movimento espírita.

A partir de agora a distribuidora de livros da
Federação oferece a opção de compras online.
No endereço fec.org.br/venda é possível encon‐
trar o catálogo de todos os livros disponíveis,
com suas respectivas sinopses.

A compra pode ser feita de modo simples.
Basta selecionar os livros desejados e finalizar a
compra. Toda a transação acontece de forma
eletrônica, por meio da plataforma Pagseguro.
Basta indicar a forma de pagamento, que pode
ser no cartão de débito ou crédito, com opção de

parcelamento. O valor de envio dos correios já é
adicionado durante a finalização do pedido e,
assim, o livro é entregue diretamente no ende‐
reço informado pelo comprador.

Aproveite para pesquisar os livros oferecidos
pela distribuidora da FEC, que conta com um
extenso acervo, incluindo tanto lançamentos
quanto os clássicos espíritas, a exemplo de
obras da Federação Espírita Brasileira (FEB) e
das editoras Leal e Frater.

Nossa estante virtual foi cuidadosamente
projetada para facilitar sua visita em nosso site.
Toda coleção de livros espíritas foi catalogada
em diferentes sessões, com obras de diferentes
estilos, como: biografia, ciência, crônicas, estu‐
do, filosofia, história, infanto-juvenil, lançamen‐
tos, mensagens, obras básicas, religião,
romance, séries e coleção André Luiz.
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Vale ainda lembrar, que um percentual de
cada venda será destinado ao Centro Espírita
que for indicado pelo comprador. Este valor
será convertido em desconto no momento em
que a Instituição Espírita fizer aquisição de
obras junto à Distribuidora FEC.

CONFORTO PARA O PERÍODO
DE PANDEMIA

Os livros têm um poder realmente mágico. As
histórias contadas em suas páginas são capazes
de ganhar vida e nos conduzir às potencialida‐
des de nossa imaginação. Em meio a este perío‐
do de pandemia do novo coronavírus e do
consequente isolamento social que estamos vi‐
vendo, talvez a literatura assuma um papel ain‐
da mais importante.

É essencial à nossa saúde mental que tenha‐
mos contato com mensagens positivas e com
conteúdos que possam atrair nossa atenção
para além das tragédias comumente noticiadas
nos mais diferentes canais de comunicação.

A leitura de livros espíritas certamente repre‐
senta uma oportunidade para nossa evolução
espiritual, além de um caminho de fé e luz para
o momento que estamos vivendo. É por meio
desse tipo de literatura que poderemos apren‐
der mais sobre o espiritismo e sobre importan‐
tes lições de nossa vida.

Vale destacar que ao comprar um livro direta‐
mente da distribuidora da FEC você automatica‐
mente ajuda a Federação Espírita Catarinense
na manutenção de suas atividades.

CANAIS DA DISTRIBUIDORA

(48) 3348-0808
(48) 9-9923-7956
vendas@fec.org.br
livraria.distribuidora.fec
livraria.distribuidora.fec

LIVRO EM DESTAQUE:

HEROÍSMO DA HUMANIDADE

Um dos principais títulos disponíveis
em nossa livraria virtual é a obra Heroís‐
mo da Humildade, de Osvaldo Melo. O
jornalista catarinense, nascido em Flori‐
anópolis, foi um importante e ativomem‐
bro do movimento espírita.

Na obra em destaque, narrada no iní‐
cio do século XX o autor trouxe à tona a
importância da humildade como força
motriz para deter nossos vícios e nos
conduzir a um caminho de transforma‐
ção moral.

Com estilo literário incomum e sur‐
preendentemente contemporâneo, o li‐
vro é um belo convite para uma boa
reflexão, por meio do gênero narrativo
de uma novela.
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Omelhor é viver em família:
aperte mais esse laço

Por Nailka Valmorbida
Diretora da Área da Família da VPFIJ

“Os laços sociais são necessários ao pro‐
gresso e os laços de família estreitam os
laços sociais. Eis por que os laços de família
são uma lei natural. Deus quis que os ho‐
mens aprendessem assim a se amar como
irmãos”. (O Livro dos Espíritos, q. 774)

Em 2019, nacionalmente, comemoramos os 25
anos da Campanha Permanente da FEB (Federa‐
ção Espírita Brasileira) “Viver em Família”. Na
programação festiva da Família Catarinense
tivemos palestras, seminários, encontros e con‐
fraternizações. Produzimos material alusivo a
esta data, vestimos a camiseta, distribuímos o
material de diversas maneiras, com bastante
criatividade.

Neste ano em continuidade à Campanha de‐
vemos nos empenhar ainda mais, pois ela é
fundamental para que tenhamos sempre em
mente a necessidade urgente de abordarmos os
temas familiares à luz da Doutrina Espírita em
todas as áreas do Centro Espírita. Ao ser contem‐
plada numa visão sistêmica estimulará a conju‐
gação de esforços para uma atuação integrada e
coordenada com o propósito da evangelização
das famílias, hoje tão desnorteadas, necessita‐
das da bússola do Evangelho para que não haja
negligência com os compromissos de auxílio uns
para com os outros do grupo familiar.

Praticamente todos os equívocos, transtornos
e até mesmo doenças são desenvolvidos no seio
da família que não recebeu orientações para
que pudesse atuar de forma assertiva junto aos
seus membros.

"Qual seria, para a sociedade, o resultado
do relaxamento dos laços de família? Uma
Recrudescência do Egoísmo". (LE, q. 775)

Dada a importância da família para a edifica‐
ção de uma sociedade melhor é imprescindível
que ela seja amparada e orientada sob as luzes do
Consolador, a fim de que cumpra integralmente

seu papel de educadora moral de almas forjando
em seu meio pessoas altruístas e geradoras do
progresso social que caracterizará a Nova Era,
onde a fraternidade legítima será a base das
relações humanas. Neste sentido, urge que nos
unamos para receber a família nos Centros Es‐
píritas e nos preparemos para exercer integral‐
mente com nossas finalidades de acolher,
consolar, esclarecer, e orientar o grupo familiar.

“A humanidade é um ser coletivo em quem
se operam as mesmas revoluções morais
por que passa todo ser individual, com a
diferença umas se realizam ano a ano e as
outras de século em século”. (Gênese, cap.
XVIII, item 13)

Neste momento histórico em que a família
voltou-se para dentro do lar e, muitas vezes,
não sabe da sua constituição divina, nem que é
um espaço único para trabalhar as diversida‐
des, aparar arestas, desenvolver a cooperação,
a caridade e o amor, precisamos atuar em con‐
junto, inspirados nas palavras de Mirim Dusi,
na obra Espiritualidade Nas Relações – Para
Viver e conviver em Paz:

“A família ideal é a família real, na medida
em que, integrada ao planejamento divino,
reúne os elementos necessários para a pre‐
sente etapa evolutiva”.

Portanto continuemos plantando sementes de
amor no seio das Famílias, para que tenhamos a
certeza do dever cumprido. Avante com nossa
Campanha “O Melhor é Viver em Família: Aper‐
te Mais Este Laço”!

Referências:
1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 76ª ed. Brasília:
FEB, 2013.Resposta a Q. 774
2. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos.76ª Ed. Brasília:
FEB, 2013. Q.775
3. KARDEC, Allan. A Gênese, 53ª ed. Brasília: FEB, 2013 Cap.
XVIII, item 13.
4. DUSI, Miriam. ESPIRITUALIDADE NAS RELAÇÕES – Para
Viver e Conviver em Paz. 1ª ed. Porto Alegre: Francisco
Spinelli, 2017.Educando a Afetividade no
Relacionamento Familiar - pag. 108.
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A prática mediúnica no atual
momento de isolamento social

MEDIUNIDADE

Juliana Zucchetto,
Vice-Presidente de Mediunidade
e Atendimento Espiritual - FEC

I ndiscutivelmente a Terra está vivendo o
que se pode chamar de “novos tempos”.

Passados os primeiros momentos de perplexida‐
de diante desse atual “estado das coisas”, viu-se
a necessidade de buscar novos meios para dar
continuidade às atividades das Casas Espíritas,
entre elas as atividades de estudo e prática da
mediunidade, no momento que as Casas estão
fechadas em atendimento às determinações le‐
gais de isolamento social, necessário diante do
quadro grave causado pela pandemia de Covid-
19.

Surgiram muitas dúvidas suscitadas pelos
tarefeiros da atividademediúnica sobre o socor‐
ro aos espíritos sofredores, a atitude dos

médiuns diante da aproximação dos desencar‐
nados, a suspensão ou não das reuniões medi‐
únicas.

O primeiro recurso a ser buscado para sanar
dúvidas deve ser sempre a obra básica da Dou‐
trina Espírita, neste caso em especial, O Livro
dos Médiuns. Subsidiariamente o documento
orientador da área da mediunidade – Orienta‐
ção Para a Prática Mediúnica no Centro Espírita
- e demais obras complementares da Doutrina
Espírita.

Em O Livro dos Médiuns, os Espíritos Superio‐
res e Allan Kardec, em suas lúcidas considera‐
ções, assim como nas obras subsidiárias acima
citadas, discorrem sobre as reuniões mediúnicas,
os médiuns e a prática segura da mediunidade.
Tais orientações nos certificam de que é total‐
mente inconveniente a realização de reuniões
mediúnicas fora do ambiente da Casa Espírita.
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Sabemos, pelos estudos, que a mediunidade
deve ser exercida com disciplina, em dia e horá‐
rio pré-determinados, rotineiramente e em local
apropriado, com toda a preparação e harmoniza‐
ção fluídica que predispõe à prática segura da
mediunidade. Ou seja, na Casa Espírita, junto ao
grupo mediúnico harmonizado, rodeado de toda
a proteção vibracional necessária a esta ativida‐
de. Portanto, não se deve realizar a reunião me‐
diúnica no lar, pois este não está preparado
magneticamente para tal atividade.

O ambiente doméstico e consequentemente o
ambiente “virtual”, não está protegido e nem em
condições de assepsia fluídica para receber os
desencarnados necessitados de socorro. Estes
deixarão no ambiente doméstico seus fluidos
densos, oriundos dos sentimentos desequilibra‐
dos, e esse ambiente ficará “contaminado”, po‐
dendo repercutir nos moradores da casa. Não
haverá a condução feita pelos espíritos elevados.
O que ocorrerá será a aproximação aleatória dos
desencarnados que se conectam pela afinidade
fluídica, sem a condução de forma segura como
quando se pratica a mediunidade de forma orga‐
nizada, na Casa Espírita. “A mediunidade será
exercida de forma saudável e segura, recusando-
se, sistematicamente, o uso de práticas exóticas
ou estranhas à orientação espírita.”¹

Reuniões mediúnicas não devem ser realiza‐
das no ambiente doméstico e virtual também por
questões de falta de segurança e de apoio fluídico
ao médium, pois este, atuando sozinho a partir
de casa, não terá acesso ao atendimento para o
reequilíbrio através do passe e da vibração dos
demais companheiros e assim aliviar as sensa‐
ções causadas pelos fluidos deletérios dos desen‐
carnados sofredores mais desequilibrados que
podem permanecer repercutindo nele. Conforme
Kardec, “Uma reunião é um ser coletivo, cujas
qualidades e propriedades são a resultante das de
seus membros, formando uma espécie de feixe.
Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto
mais força terá.”²

O médium psicofônico é o que mais sente a
ausência da reuniãomediúnica por conta damai‐
or sensibilidade, fruto de sua faculdade mediúni‐
ca que faz com que se irradie no seu corpo as
sensações e emoções dos desencarnados. Alguns
médiuns relatam que se sentem mal fisicamente
porque não estão trabalhando em reunião medi‐
única neste período de isolamento social.

Porém, o médium educado deve ter autocon‐
trole e não permitir o envolvimento e conexão do
espírito desencarnado sofredor. Há recursos
para esse autocontrole, para evitar a conexão
com os desencarnados. A prece consciente, o tra‐
balho da mente para manter-se lúcido, evitando
o transe, a vigilância dos pensamentos, as leitu‐
ras edificantes, a intensificação da prática do
Evangelho no Lar, a confiança e a sintonia com os
benfeitores espirituais que vão atender aos sofre‐
dores, e a condução mental ao atendimento dos
irmãos em dificuldades que se aproximam.

A espiritualidade com certeza já tinha conheci‐
mento antecipado da situação que atualmente se
atravessa e sabe o que fazer diante das medidas
a que todos necessitam se submeter em nome do
cuidado com a saúde própria e dos demais ir‐
mãos. Não participar de reunião mediúnica
diante deste quadro é uma ausência justificada. E
os mentores sabem disso.

A conexão entre médium e espírito comuni‐
cante sempre inicia muito antes do momento da
reunião mediúnica, podendo ser horas ou até
mesmo dias antes. Os mentores espirituais dos
grupos mediúnicos, cientes que são da não reali‐
zação justificada da reunião e, portanto, da au‐
sência do médium à atividade mediúnica, não
propiciarão essa conexão, não conduzirão espíri‐
tos sofredores até o médium, porque sabem que

“Reuniões mediúnicas não
devem ser realizadas no

ambiente doméstico e virtual
também por questões de falta de
segurança e de apoio fluídico ao

médium, pois este, atuando
sozinho a partir de casa, não terá
acesso ao atendimento para o
reequilíbrio através do passe

”
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ele não poderá participar de reunião mediúnica
e não está em condições seguras para a tarefa.
“Os círculos mediúnicos sérios, que atraem os
Espíritos nobres e encaminham para os seus ser‐
viços aqueles desencarnados que lhes são confia‐
dos, não podem ser resultado de improvisações,
mas de superior programação.” ³

E, não se pode ignorar que não se está realizan‐
do reunião mediúnica aqui no plano físico, mas
no plano espiritual com certeza trabalhadores
encarnados, no momento do descanso do corpo
físico pelo sono, estão participando das ativida‐
des lá realizadas. O trabalhador espírita, seja da
área que for, que está disposto a servir, nunca
estará ocioso.

Portanto, que se faça o bom uso do ambiente
virtual para reuniões administrativas, rodas de
conversa, evangelho no lar, irradiações, estudos.
Assuntos edificantes a serem debatidos e apren‐
didos em conjunto, virtualmente. Que a tecnolo‐
gia disponível seja utilizada para o estudo da

mediunidade, capacitando médiuns para a práti‐
ca segura da faculdade mediúnica, entendendo
que dessa forma estarão exercendo a mediunida‐
de com Jesus.

Esta pandemia veio para a nossa evolução.
Esse período conturbado com certeza passará e
novos tempos, de maior entendimento e de efeti‐
va vivência do amor cristão, virão.

Sigamos sempre com Jesus, confiantes na sabe‐
doria divina que tudo conduz.

Referências:
¹ Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita,
Primeira Parte – Capítulo 3
² KARDEC, Allan. O livro dos médiuns, parte. 2, cap. 29, it.
331.
³ Manoel Philomeno de Miranda – mensagem psicografada
por Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica de 28 de
agosto de 2007, no Centro Espírita Caminho da Redenção,
em Salvador, Bahia. Publicada em Reformador,
ano 125, nº 2144, p. 8-10, nov. 2007.

CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES DAS
UNIÕES REGIONAIS ESPÍRITAS

Edital de Convocação nº. 001/2020

A Presidente da Federação Espírita Catari‐
nense, usando das atribuições que lhe con‐

fere o parágrafo único do artigo 60 do Estatuto da
entidade, CONVOCA os Presidentes das Institui‐
ções Espíritas a ela filiados, ou seus representan‐
tes, devidamente credenciados, para a realização
de Eleições da Diretoria Executiva das Uniões
Regionais Espíritas – UREs, no dia 28 de novem‐
bro de 2020, conforme abaixo especificado, gestão
2020/2023, nos termos a seguir mencionados:

1. A eleição para os cargos da Diretoria Executi‐
va das UREs será feita de forma simultânea em
todas as 16 UREs e realizar-se-á no dia 28 de no‐
vembro de 2020, através de reunião do Conselho
Federativo Regional - CFR, a ser realizada no horá‐
rio das 14h às 17h.

2. O direito de votar nas eleições será exercido
exclusivamente pelas instituições espíritas filia‐
das, em pleno gozo dos direitos estatutários, re‐
presentadas por seus Presidentes ou pessoas

credenciadas, não se permitindo o voto por procu‐
ração.

3. O Regimento Interno da FEC regulamenta as
normas eleitorais.

4.Os cargos da Diretoria Executiva da URE, ora
em processo de eleição, são:

a) Presidente;
b) Vice Presidente.
5. As competências de cada membro da Direto‐

ria Executiva da URE estão identificadas no Esta‐
tuto da FEC, em seu artigo 48.

6. Poderão candidatar-se aos cargos da Direto‐
ria Executiva da URE os associados efetivos de
instituição espírita filiada da respectiva região
abrangida pela URE.

7. Caberá à Comissão Eleitoral a continuidade
do processo ora iniciado, em tudo que lhe couber.

8. Este Edital, assim como, o Estatuto da FEC e
outras normas, estarão disponíveis no site oficial
da Federação Espírita Catarinense.

9. Na data da eleição dia 28/11, deveremos res‐
peitar o protocolo dos órgãos de saúde.
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Texto: Marcela Ximenes

Sem nenhuma exceção, em menor ou maior
grau, a vida de todas as pessoas foram atingidas
pela pandemia do novo coronavírus. As relações
familiares, institucionais, de amizade e de tra‐
balho sofreram abalos diversos e precisaram
ser adaptadas à realidade imposta pelo vírus,
que se espalha silenciosamente e pode atacar a
qualquer ser humano. No Movimento Espírita a
situação não foi diferente. Com as Casas Espíri‐
tas fechadas, as Áreas da FEC (Federação Espíri‐
ta Catarinense) implantaram novas rotinas para

manter a divulgação, o estudo e o atendimento
aos trabalhadores e frequentadores das ativida‐
des.

A Área de Comunicação Social Espírita foi a
responsável por elaborar um pequeno manual
com as orientações para o uso de ferramentas
da internet, principal aliada de todas as ativida‐
des dentro e fora do Movimento Espírita. Com
esse documento, as Casas Espíritas se organiza‐
ram para oferecer as atividades na modalidade
online. Algumas Casas com mais outras com
menos dificuldades, mas que foram sendo
vencidas no decorrer dos meses de uso.

Atividades online mantêm a
divulgação e o estudo do
espiritismo em Santa Catarina
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O uso de aplicativos, como Google Meet, Sky‐
pe, Zoom, facilitou a realização de reuniões de
estudos doutrinários, da evangelização e até do
atendimento fraterno. Sergio Bento, Vice-presi‐
dente de Educação e Difusão da FEC, disse que,
conforme utilizavam, as pessoas descobriam as
muitas possibilidades de utilização das ferra‐
mentas e isso impulsionou a qualidade das
transmissões ao vivo.

Mais do que manter as atividades espíritas
durante o período de distanciamento social, a
internet colaborou para que pessoas, antes in‐
trovertidas, participassem de forma ativa das
reuniões, emitindo opiniões e tecendo comentá‐
rios sobre o estudo daquele dia. “Foi uma expe‐
riência muito rica escutar pessoas que falavam
pouco nos encontros presenciais”, comentou
Sérgio.

Na avaliação de Sérgio Bento, a imposição do
uso da tecnologia fez com que se saísse da zona
de conforto, de fazer o que é feito desde sempre
no Movimento Espírita. Com as palestras públi‐
cas sendo transmitidas pela internet muita gen‐
te que antes, por questões variadas, não podiam
participar, agora participam online e a mensa‐
gem de consolo tem chegado a mais lares. O
desafio futuro será manter esse modelo mesmo
com a volta aos salões das Casas Espíritas.

ATENDIMENTO FRATERNO DIÁRIO

O isolamento social, as dúvidas sobre o mo‐
mento atual e as incertezas quanto ao futuro
mexeram com a cabeça e a emoção de todos, o
que é normal diante de uma pandemia e um
número crescente de desencarnes. Para ameni‐
zar a dor e atender quem procura ajuda, o aten‐
dimento fraterno tem sido essencial. Mas como
oferecer esse serviço cristão à distância e sem
prejuízo à intimidade de atendente e atendido?
Essa foi a maior preocupação em todas as Casas
Espíritas catarinenses.

Na 6ª URE (União Regional Espírita), por
exemplo, três Casas se organizaram para ofere‐
cer o atendimento após ter sido estudado e esta‐
belecido ummétodo, que se apoia nas diretrizes
do modelo presencial. De acordo com Jeferson
Luiz Ostrufka, presidente da 6ª URE, foram con‐
vidados voluntários mais experientes na ativi‐
dade, pois não havia tempo para um curso. Após
uma avaliação, foi decidido o uso do aplicativo

Zoom para as reuniões, pois ele é o que, na épo‐
ca, consumia menos internet e tinha mais funci‐
onalidades.

Além de 28 atendentes, há oito recepcionistas
voluntários. Eles recepcionam os interessados
que entram em contato pela página do Facebook
da iniciativa batizada de CAF (Central de Atendi‐
mento Fraterno das Casas Espíritas da 6ª URE),
da qual Jeferson é um dos coordenadores. Após
esse primeiro contato, o interessados recebem o
link para o atendimento.

O atendimento online é diário, de domingo a
domingo, das 19h às 21h e ocorre da mesma
forma que o presencial: com leitura inicial de
uma página edificante, seguida por um prece.
Após o encerramento da atividade, os trabalha‐
dores têm feito irradiação pelas inúmeras pes‐
soas que pedem orações de conforto.

Desde o início da pandemia até o dia 10 de
junho, mais de 70 pessoas haviam sido atendi‐
das pela Central de Atendimento Fraterno. “A
pandemia fez surgir uma outra demanda, pes‐
soas de outras regiões e até de outros Estados
entraram em contato e foram atendidas”,
apontou Jeferson. A distância não impede o
trabalho de Consolo e a divulgação da Doutri‐
na Espírita.

EVANGELIZAÇÃO

Plataformas variadas foram utilizadas para
que crianças e jovens continuassem as ativida‐
des da Evangelização. Nas chamadas de vídeo
por aplicativo de mensagens ou por transmis‐
sões ao vivo, os evangelizadores se desdobra‐
ram para que os evangelizandos continuassem
com os estudos sobre o Evangelho de Jesus.

Magna Teresinha da Luz Martins, Vice-presi‐
dente de Família, Infância e Juventude da FEC,
contou que os evangelizadores, especialmente
os da infância, dramatizaram e contaram histó‐
rias, fizeram jogos e cantaram. Os ambientes
virtuais com atividades interativas permitiram
que a mensagem evangélica e o conteúdo espíri‐
ta continuassem chegando até as crianças, como
também, a manutenção dos laços de amizade,
tão importante nesse período de afastamento
social. Com os grupos de juventude foram mais
frequentes rodas de conversa virtuais, lives, e
até, um Fórum da Juventude foi realizado.

No entanto, logo no início da pandemia, mui‐
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tas Casas Espíritas onde os evangelizadores não
tinhammuita habilidade com as ferramentas da
internet paralisaram as atividades. Elas começa‐
ram a ser realizadas após a iniciativa dos pró‐
prios evangelizadores incentivados pelas ações
de outras Casas.

As dificuldades encontradas no uso de ferra‐
mentas digitais, segundo Magna, demonstraram
que é urgente incorporar nos programas de
formação dos evangelizadores a capacitação em
tecnologias virtuais. Magna também destacou
que será necessário buscar estratégias para
amenizar uma exclusão que foi evidenciada
nesse período. Muitos evangelizandos e seus
familiares não têm acesso à internet, computa‐
dor e celular – o que inviabiliza atividades onli‐
ne.

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

O Vice-presidente de Assistência e Promoção
Social Espírita, Jean Carlo Michel, disse que vá‐
rias Casas Espíritas mantiveram algum tipo de
atendimento nesse período de distanciamento
social, como a entrega de alimentos, roupas,
medicamentos às famílias em situação de
vulnerabilidade social e à população em situa‐
ção de rua. Outras atividades surgiram com a
pandemia, destacou Michel, como a produção e
distribuição de máscaras e equipamentos de
proteção individual, feitas por algumas Casas,
para os profissionais de atendimento e para a
população em geral.

Michel comentou que, por ser de caráter
eminentemente relacional, não há a possibilida‐
de de simplesmente, substituir o atendimento
presencial da atividade de assistência por um
atendimento virtual. “Houve a necessidade de
adaptar os serviços permitidos pelos decretos a
esta realidade do momento, utilizando as ferra‐
mentas disponíveis para fortalecer nossa rede.
A Rase (Rede de Assistência Social Espírita),
projeto de compartilhamento de serviços da
APSE, que está em fase de implantação nas Ca‐
sas Espíritas de nosso Estado, permite através
das ferramentas de comunicação virtual, o aten‐
dimento às demandas que surgem a todo instan‐
te, em nossas UREs”, informou.

De acordo com Michel, algumas tarefas reali‐
zadas pela APSE das Casas Espíritas poderão ser
adequadas para o ambiente virtual, como as

entrevistas, as orientações e oficinas de capaci‐
tação. No entanto, será necessário considerar
que muitos usuários desses serviços não têm
acesso à internet e suas ferramentas.

Na avaliação do Vice-presidente da APSE, o
maior desafio pós-pandemia será recuperar os
vínculos que foram rompidos momentanea‐
mente com trabalhadores e usuários, e auxiliá-
los a compreender uma nova realidade, que está
sendo estabelecida em nosso mundo.

“Nenhuma ferramenta virtual poderá substi‐
tuir a atenção, o carinho, a amorosidade, carac‐
terísticas fundamentais da APSE e que são
fundamentais nos atendimentos presenciais.
Nosso trabalho diferencia-se das atividades de
Assistência Social pública, justamente na aten‐
ção e compreensão de que o usuário que vem à
Casa Espírita em busca de auxílio material, é um
Espírito imortal, é um ser integral que necessita,
além de mitigar sua dificuldade material, ali‐
mentar seu espírito por meio do esclarecimento
e consolo que a Doutrina Espírita proporciona”,
salientou Michel.

ARTES

As manifestações artísticas têm desempenha‐
do importante papel na divulgação da Doutrina
Espírita e durante a pandemia as transmissões
de apresentações de música e poesia vêm
atraindo expressivo público.

Em maio houve a “Live de Arte Espírita de
SC”, que foi inspirada no Encontro Regional de
Jovens Espiritas da macrorregião Nordeste (que
reúne as 4ª, 6ª e 13ª UREs). Em junho, o Setor de
Artes da FEC organizou em parceria com o NEA
(Núcleo Espírita de Artes) o Sarau de Poesia Es‐
pírita, que teve 35 poemas inscritos.

O coordenador do Setor de Artes da FEC,
Rogério Felisbino Silva, comentou que os even‐
tos online realizados desde o início da pande‐
mia são exemplos de que a internet é sim um
canal viável. “Evidentemente que eventos pre‐
senciais promovem a aproximação física das
pessoas, o intercâmbio fraterno pelo convívio
da proximidade, mas, de repente, vimo-nos
privados dessas manifestações, por força da
situação de risco. Eis que nos deparamos então
com a oportunidade de manter nossos elos e
vínculos por meio dos eventos realizados de
forma virtual”, disse.
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FEC comemora 75 anos com o
lançamento do livro “O heroísmo da
humildade”

Texto: Ana Paula Flores

E m comemoração aos seus 75 anos de funda‐
ção e como forma de homenagem ao seu

fundador, Osvaldo Melo, a Federação Espírita Ca‐
tarinense (FEC) lançou no mês de abril o livro “O
heroísmo da humildade”. A obra foi publicada
originalmente em 1926, por Osvaldo Melo, em
Florianópolis. 94 anos depois, a FEC relança essa
publicação, por meio de uma parceria com a FEB
Editora.

O livro é composto em estilo literário singular e
surpreendentemente contemporâneo: a novela. A
narrativa traz uma trama leve e emocionante, que
aborda desafios existenciais comuns a todos,
como aponta a presidente da FEC, Esther Fregossi:
“Osvaldo Melo dá ênfase a valores universais
como a humildade e o perdão, e, por isso, é uma
obra atemporal, cujos personagens provocam em‐
patia no leitor, independente da crença religiosa”.

O termo heroísmo, que integra o título desta
obra, reputa a capacidade notável de Osvaldo
Melo de, através da literatura, consolar, esclarecer
e indicar o rumo libertador da vivência da humil‐
dade.

O texto foi adornado por primorosas ilustrações
do reconhecido cartunista carioca Cláudio Duarte.
Para ele, ilustrar a obra foi para uma experiência
muito satisfatória de leitura e enredo: “O texto
fluente facilitou a interpretação gráfica das cenas
narradas. Tive o desafio, mas também o prazer, de
reproduzir graficamente as características de
cada um dos vários personagens”.

BIOGRAFIA DO AUTOR:

Osvaldo Melo (1893-1970) foi escritor, jornalis‐
ta, médium e orador. Expoente do Espiritismo em
Santa Catarina (SC), possuía largo conhecimento
do Evangelho de Jesus e das obras de Allan Kar‐
dec. Além da atuação no âmbito espírita, Melo
esteve envolvido na vida em sociedade, tendo
participado da criação da Academia Catarinense

de Letras e contribuído com vários periódicos de
Florianópolis.

O Heroísmo da Humildade, obra de ficção com
temática espírita, foi sua primeira publicação, edi‐
tada em 1926 pela Imprensa Oficial do Estado de
Santa Catarina.

BIOGRAFIA DO ILUSTRADOR:

Premiado ilustrador, caricaturista, cartunista e
designer gráfico, o carioca Cláudio Duarte atuou
na produção das ilustrações para o relançamento
desta obra.

Duarte conquistou vários prêmios internacio‐
nais no jornal O Globo, onde trabalhou de 1986 a
2014. Pela The Society for News Design (SND), obte‐
ve sete premiações, entre elas uma medalha de
ouro e outra de prata. No Brasil, em 2001, ganhou
o prêmio Esso na categoria de artes gráficas. Ain‐
da teve trabalhos publicados em importantes
editoras, como Abril, Record, Rocco, Objetiva,
Salamandra e Vozes. Atualmente, trabalha como
freelancer.

Editora: Federação Espírita Brasileira (FEB)
Páginas: 142 - Tipo: Brochura
Como comprar: fec.org.br, (48) 3348-0808,
(48) 99923-7956 (whatsapp) ou febeditora.com.br.
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Eventos da FEC terão novo formato

Texto: Fabiana Tobias

Em decorrência do atual momento viven‐
ciado pela humanidade, no enfretamen‐

to do COVID-19, bem como em consonância com
as recomendações dos órgãos competentes, di‐
versos eventos Federativos no âmbito nacional
e estadual foram cancelados ou remanejados.

Todas as edições do Congresso Espírita Brasi‐

leiro, tanto as regionais quanto a Nacional fo‐
ram transferidos para o ano de 2022. E

Em nosso calendário estadual, as Conferên‐
cias Espíritas de Santa Catarina, que seriam
realizadas na Grande Florianópolis e em Blu‐
menau, o Encontro Estadual do Evangelho
Redivivo, bem como os Encontro Regional de
Jovens Espíritas (ERJE Sul), também foram can‐
celadas.

Nos eventos que houve cobrança de inscri‐
ções, o reembolso pode ser solicitado direta‐
mente no Portal da FEC, na área de Informes/
Eventos, de forma integral ou descontando o
valor das tarifas bancárias. Outra opção é dei‐
xar o valor como crédito para ser utilizado na
inscrição de eventos futuros promovidos pela
FEC.

Já a doação do valor da inscrição é opção para
aqueles que desejam contribuir para ajudar a
pagar os custos gerais assumidos nestes eventos.

Quanto aos demais eventos agendados, a FEC
pensando na continuidade dos trabalhos e bus‐
cando adaptar-se ao novo contexto, fará a reali‐

zação desses eventos de forma virtual. Com esse
formato, será possível diminuir as distâncias e
possibilitar a participação a todos os interessa‐
dos.

Os primeiros eventos da FEC previstos no
calendário que terão este formato serão as Co‐
missões Regionais, que tem como objetivo
capacitar os dirigentes e trabalhadores espíri‐
tas, por meio do diálogo, avaliação e planeja‐
mento das atividades realizadas nos Centros
Espíritas.

Acompanhe os eventos pelo Portal da FEC.
Participe! Leve a mensagem do evangelho para
seu lar, junto aos seus familiares.
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Eventos da FEC terão novo formato

Texto : Fabiana Tobias

Em decorrência do atual momento vivenciado pela humanidade, no enfretamento do COVID-19, bem
como em consonância com as recomendações dos órgãos competentes, diversos eventos Federativos
no âmbito nacional e estadual foram cancelados ou remanejados.

Todas as edições do Congresso Espírita Brasileiro, tanto as regionais quanto a Nacional foram
transferidos para o ano de 2022. Em nosso calendário estadual, as Conferências Espíritas de SC, que
seriam realizadas na Grande Florianópolis e em Blumenau, o Encontro Estadual do Evangelho Redivivo,
bem como os Encontro Regional de Jovens Espíritas (ERJE Sul), também foram canceladas.

EVENTOS DO CALENDÁRIO FEC
CANCELADOS

Conferência Espírita de SC – Polo Sul/Leste - Grande Florianópolis
Encontro Estadual do Evangelho Redivivo - Florianópolis
Conferência Espírita de SC – Polo Norte/Nordeste – Blumenau
Encontro Regional de Jovens Espíritas – ERJE SUL
Informações no Portal da FEC: reembolso/crédito/doação

Nos eventos que houve cobrança de inscrições¸ o reembolso pode ser solicitado diretamente no Portal
da FEC, na área de Informes/Eventos, de forma integral ou descontando o valor das tarifas bancárias.
Outra opção é deixar o valor como crédito para ser u�lizado na inscrição de eventos futuros
promovidos pela FEC.

Já a doação do valor da inscrição é opção para aqueles que desejam contribuir para ajudar a pagar os
custos gerais assumidos nestes eventos.

Quanto aos demais eventos agendados, a FEC pensando na con�nuidade dos trabalhos e buscando
adaptar-se ao novo contexto, fará a realização desses eventos de forma virtual. Com esse formato,
será possível diminuir as distâncias e possibilitar a par�cipação a todos os interessados.

Os primeiros eventos da FEC previstos no calendário que terão este formato serão as Comissões
Regionais, que tem como obje�vo capacitar os dirigentes e trabalhadores espíritas, por meio do
diálogo, avaliação e planejamento das atividades realizadas nos Centros Espíritas.

EVENTOS DO CALENDÁRIO FEC
VIRTUAL

11.07.2020 Comissão Regional Nordeste (UREs 04, 06, 13)
25.07.2020 Comissão Regional Sul (UREs 03, 09, 15)
15.08.2020 Comissão Regional Centro (UREs 02, 05)
29.08.2020 Comissão Regional Leste (UREs 01, 14)
05.09.2020 Comissão Regional Oeste (UREs 11, 12, 16)
19.09.2020 Comissão Regional Norte (UREs 07, 08, 10)
26.09.2020 Encontro Estadual de Evangelizadores de SC - ENEESC
Notar que as Comissões Regionais Norte e Oeste �veram suas datas alteradas em relação ao calendário original

Acompanhe os eventos pelo Portal da FEC. Par�cipe! Leve a mensagem do evangelho para seu lar,
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Família: Laboratório de Amor

Texto de Marco Leite

Coordenador Nacional
Da Área de Família
CFN/FEB

Onde a base mais elevada para os
métodos de educação?
“As noções religiosas, com a exemplifica‐
ção dos mais altos deveres da vida, consti‐
tuem a base de toda a educação no
sagrado instituto da família.”

(Emmanuel, O Consolador, Q.108)1

A família é o núcleo de maior importância
no organismo social, pois as vivências

familiares desenvolvem, entre outras, as habili‐
dades da convivência, da cooperação, do respei‐
to e da caridade. Neste espaço tudo se inicia ou
reinicia, com o encontro de espíritos em novas
experiências, oportunizando os reajustes neces‐
sários ou os compromissos de trabalho na cons‐
trução do reino de Deus.

Kardec, na Revista Espírita de 1864, no artigo
“Primeiras Lições Morais da Infância”, descreve
situações de convivência familiar, e aponta
equívocos na educação dos pequenos. Afirma:

“Sendo os primeiros médicos da alma de
seus filhos, [os pais] devem ser instruídos,
não só dos seus deveres, mas dos meios de
os cumprir [...] os pais são abandonados,
sem guia às suas iniciativas, razão porque
tantas vezes enveredam pelas falsas rotas;
[...]”2

Oferecer aos pais e demais familiares as
orientações trazidas pela Doutrina Espírita
quanto a: existência de Deus, imortalidade do
espírito, reencarnação, lei de causa e efeito,
incorporação da caridade nas atividades cotidi‐
anas, entre outros assuntos, favorece a missão e
o entendimento do porquê esse grupo familiar
se encontra reunido. Essa ação é encontrada nos

Grupos de Estudos da Família, Palestras Públi‐
cas e a Atividade do Evangelho no Lar, dentre
outras que são executadas nas Casas Espíritas,
atendendo o “pedido” implícito na colocação de
Kardec de abandonarmos estes pais sem orien‐
tação.

É no ambiente familiar que nos desenvolve‐
mos e nos preparamos para a vida como seres
autônomos e interdependentes, capazes de cum‐
prirmos o propósito desta existência, tendo
como modelos primeiros nossos pais, que du‐
rante o período infantil precisam plantar as
boas sementes do Evangelho em nossos cora‐
ções.

O mundo espiritual, por meio de Emmanuel,
nos alerta: “É impossível auxiliar o mundo,
quando ainda não conseguimos ser úteis nem
mesmo a uma casa pequena — aquela em que a
vontade do Pai nos situou, a título precário.
[...]”3.

Na família, os espíritos se reencontram para
aprender a maior lição de todas: o amor. Princi‐
palmente com os espíritos que são os nossos
desafetos no passado; precisamos avançar na
compreensão de que estes reencontros são per‐
mitidos por Deus e programados antes da
reencarnação, havendo assim as condições para
a modificação dos sentimentos.

Estamos em uma fase de transição planetária,
momento em quemuitas transformações sociais
acontecem, incluindo modificações na composi‐
ção e nos valores do núcleo familiar e, a família
tem sido parte do alvo de muitos que lutam con‐
tra a chegada do mundo de regeneração, bus‐
cando promover a sua desestruturação como
caminho para corromper a sociedade. Cônscios
da importância da família, devemos atuar para
que seres evangelizados pela família e pela Casa
Espírita, possam dar conta da tarefa de: ”[...]
preparar o reino de Deus na Terra, como Jesus
anunciou”4.

No edifício familiar, os pais são a base, por
isso, devem ser alertados: “Lembrai-vos de que
Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: Que
fizestes do filho confiado à vossa guarda?”5 Os
pais devem realizar o que lhes cabe, mas nem
todos têm assumido de forma consciente esta
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tarefa, sendo necessário que a Casa Espírita
atue na seara de Evangelização da Família, reco‐
nhecendo a importância dessa ação, abraçando
a responsabilidade de preparar jovens e adultos
para viverem a maternidade e a paternidade
responsáveis.

As orientações da Doutrina Espírita colabo‐
ram na compreensão e na resolução de proble‐
mas que surgem no ambiente doméstico,
considerando que os reencontros para reajuste,
por vezes, são marcados por conflitos severos,
que podem desaguar em agravamento do débito
que seria então solucionado. A aceitação da
reencarnação e a compreensão da ajuda divina
em todos os momentos da vida, especialmente
nos mais desafiadores, bem como o lúcido en‐
tendimento sobre o perdão e as suas repercus‐
sões, trazem luz às almas, que antes se
consumiam em sentimentos desequilibradores.

Apoiar e evangelizar as famílias que estão na
instituição, sejam essas de trabalhadores, fre‐
quentadores ou assistidos, constitui tarefa indis‐
pensável neste momento em que caminhamos
para omundo de regeneração. Substituir a visão
de família-resgate para família-laboratório de
amor é o foco a ser adotado, a fim de que cada
pessoa possa enxergar sua família como o espa‐
ço de aprendizado, de trabalho e de construção
de relações afetivas consoantes com os ensina‐
mentos de Jesus. Trabalhar as famílias a desper‐
tar para a vivência da caridade, como Jesus a

concebia: Benevolência, Indulgência e Perdão,
nas quais exista o compromisso sincero em
experimentar ao máximo estas atitudes, é res‐
ponsabilidade de todos. A caridade precisa ser
vivida no lar, onde está a maior missão de todo
espírito encarnado, espaço em que fomos aco‐
lhidos por seres que cuidarão destes filhos du‐
rante toda a trajetória terrena, seguindo-nos e
oferecendo-nos o apoio por vezes em mais de
uma existência.

Trabalhemos pois, para que nossa família se
converta neste laboratório de amor, amor in‐
condicional, e que nós, trabalhadores espíritas,
atuemos para que todas as famílias possam de‐
senvolver a habilidade para usar bem a ferra‐
menta que a Providência Divina nos indicou
como a chave do Céu: a caridade.

Referências:

1. XAVIER, Francisco Cândido. O consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 28. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2008.
2. KARDEC, Allan. Revista Espírita, fevereiro de 1864. Pri‐
meiras Lições Morais da Infância. Federação Espírita
Brasileira, Brasília.
3. XAVIER, Francisco Cândido. Pão nosso. Pelo Espírito Em‐
manuel. 1ª ed. 10ª imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 117.
4. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93ª ed. 1ª imp. (Ed.
Histórica). Brasília: FEB, 2013. resposta a Perg. 627.
5. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 2ª ed.
Brasília: FEB, 2019. cap. XIV, it. 9.




