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EDITORIAL

Uma Rede de Corações...
Esther Fregossi Gonzales (Presidente da FEC)

“Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e
concorre para a obra comum na sua
esfera de atividade.” (Kardec, Allan,
Obras Póstumas, Pg 126 – 35 26ª ed.
FEB, Rio de Janeiro/RJ (1993)
frase em epígrafe de Allan Kardec nos
convida a oportuna contextualização do
conceito Movimento Espírita e da sua nobre finalidade. Inicialmente é importante destacar que ao
longo da história são sempre as Instituições
Espíritas que dão a origem às Federativas
Estaduais. Mas, com qual finalidade?

A

Há 160 anos, Allan Kardec registrou no item 350
de O livro dos Médiuns: “Se o Espiritismo,
conforme foi anunciado, tem que determinar a
transformação da Humanidade, claro é que
esse efeito ele só poderá produzir
melhorando as massas, o que se verificará
gradualmente,
pouco
a
pouco,
em
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consequência
indivíduos”.

do

aperfeiçoamento

dos

As Instituições Espíritas cônscias da relevância da
missão do Espiritismo na Terra, reconhecem a
impossibilidade de materializar semelhante
encargo isoladamente. Esta constatação tem
promovido ao longo do tempo a espontânea
aproximação dos espíritas e a natural união das
Instituições irmanadas no Ideal da renovação
moral da Humanidade, “obra comum” como
destaca Kardec. Sendo esta constatação a base
da estruturação do Movimento Espírita,
deduzimos que são as Instituições que criam e
alimentam o sistema federativo e portanto, tem
função fundamental na sua dinamização e
expansão. De outro lado, obviamente, um órgão
Federativo deve representar e expressar com
legitimidade os anseios dos seus associados.
Compreendemos assim que: “O Trabalho
Federativo e de Unificação do Movimento
Espírita é uma atividade-meio que tem por
objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e
aprimorar a ação do Movimento Espírita em
sua atividade-fim, que é a de promover o
estudo, a difusão e a prática da Doutrina
Espírita.” (Orientação aos Órgãos de UnificaçãoCFN/FEB, pg. 43)
Assim, considerando que não deve haver poder
hierarquizado no Movimento Espírita, e sequer
personalismos, frutos de uma cultura remota que
obstaculiza o dinamismo e concentra gestão e
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deliberações, todos que realizam as atividades
de estudo, difusão e prática da Doutrina Espírita
encontram-se aptos a colaborar na construção
coletiva de um planejamento com objetivos claros
e eficazes no intuito de cumprir um Plano Maior.
Compreendendo que estamos à frente de um
programa
superior
que
nos
compete
implementar,
é
imperioso
adequar
o
Movimento Espírita a um sistema de gestão
alinhado aos princípios e valores que
professamos. Um modelo organizacional
condizente com os ideais espíritas é o sistema de
rede, ou seja, um sistema que possibilite a união e
participação dos espíritas e das instituições
espíritas, com trocas de conhecimento e
experiências,
autonomia,
dinamismo,
flexibilidade, confiança e solidariedade entre os
seus integrantes e também primar pelos
princípios de descentralização, transparência,
integração e comunicação contínua e eficiente.
Uma Rede deve ter por princípios a capacidade de
reunir indivíduos e instituições de forma
participativa, em torno de objetivos de interesses
comum. Avançar no ideal de corresponsabilidade
no planejamento, execução e avaliação dos
projetos que visem promover a missão do
Espiritismo. Nas relações em Rede todos devem
contribuir para a sustentabilidade e o
funcionamento do conjunto, livres do
personalismo, e objetivando servir à
coletividade.
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Ainda que tenhamos que reconhecer que
estruturas organizacionais são necessárias às
ordenações humanas, principalmente àquelas
ligadas aos aspectos jurídicos e administrativos,
ressaltamos que o labor espírita deve ser
colaborativo, sem primazia ou subordinação de
uns para com os outros, onde pessoas e
instituições se unem num objetivo ou ideário
convergente elaborando plano de trabalho
coletivo, primando por relações horizontais e de
corresponsabilidade, estabelecidas de forma
partilhada e consciente.
Na atualidade é imperioso unir pessoas e
instituições numa estrutura que valorize o
respeito
mútuo,
a
reciprocidade,
a
corresponsabilidade, o compartilhamento de
saberes. Construirmos relações horizontais
interconexas sem subordinação, reformulando os
modelos de gestão adequando-os aos princípios
que abraçamos e aos dias de transição que
vivemos.
A Rede será sustentada pela adesão efetiva dos
seus integrantes, conscientes dos legítimos
benefícios deste modelo para a concretização do
grandioso Projeto Divino. Uma rede a serviço de
Jesus, para dar cumprimento à nossa obra
comum: Renovação Moral da Humanidade
para a Implantação do Reino de Deus.
Nosso desafio atual portanto é, transformar a
ação federativa em uma Rede de Corações
dispostos a servir em regime de cooperação e
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participação efetiva, inspirados pelo gesto
sublime de Jesus que utilizou a simbologia da
rede para nos convidar a sermos “Pescadores de
Homens”.
Grifamos aqui o convite: Vamos formar uma
Rede de Corações?
É nossa aspiração que cada integrante da Família
Espírita Catarinense, abrace esta proposta,
sabedores que somos de que: “(...) nobre é a
missão do Espiritismo, descortinando a
grandeza da universalidade divina à acanhada
visão terrestre; no entanto, muito maior e
muito mais sublime é a missão do nosso ideal
santificante
com
Jesus
para
o
engrandecimento da própria Terra, a fim de
que o Planeta se divinize para o Reino do Amor
Universal.”
(Roteiro — Emmanuel, psicografia de Francisco
Cândido Xavier, Capítulo 30).
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RECONHECIMENTO

Ailton Firmino Cardoso deixa
legado para o Movimento
Espírita Catarinense
Equipe da 14ª União Regional Espírita

ilton Firmino Cardoso nasceu em Florianópolis
no dia 15 dias de dezembro de 1933 e aos seis
anos de idade teve as primeiras manifestações da
mediunidade que ao longo de sua vida iria se caracterizar pela ostensividade, notadamente a
vidência e também dirigida ao receituário homeopático e assim pôde auxiliar inúmeras pessoas
com as curas físicas e o encaminhamento para o
esclarecimento espiritual nas atividades doutrinárias das Casas Espíritas.

A

Como procurador federal, teve a oportunidade de
viajar por toda Santa Catarina onde colaborou
decisivamente para a abertura de Casas Espíritas
em diversas cidades do Estado. Visitava as rádios
da cidade e solicitava espaço para convidar os
interessados em conhecer a doutrina e os
processos de libertação que o espiritismo oferece.
Irmão Airton relatava que na sua missão espiritual
estava a reabertura de mais de uma dezena de
Casas Espíritas que tinham ou estavam com
atividade suspensas ou paralisadas. Contribuiu
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decisivamente na reabertura do Centro Espírita
Humildade e Fé, em Palhoça, Centro Espírita A
Caminho da Luz, em Biguaçu, Centro Espírita Luz
e Fraternidade, em Tĳucas, dentre vários outros.
Criou a Fundação Espírita Seareiros de Bem, no
ano de 1987, juntamente com vários outros
irmãos conhecidos do nosso movimento estadual.
Foi trabalhador do Centro Espírita Manoel
Francisco da Luz, na Capital.
Trabalhador incansável, promovia aos finais de
semana a venda de marmitas com frango e
maionese cuja renda foi na construção da sede do
Centro Espírita Caminho de Luz em São Jose, no
bairro Procasa, entidade que presidiu e participou
até os últimos dias de sua existência.
Foi trabalhador da Federação Espírita Catarinense
tendo contribuído decisivamente para o
desenvolvimento do Espiritismo no Estado.
Presidiu o 14° Conselho Regional Espírita tendo
contribuído para o desenvolvimento da regional
com a sua ampliação, que viria a ser a maior
regional de Santa Catarina.
Durante 62 anos foi casado com Jeanete Cardoso
com quem teve três filhos e juntos criaram três
netos e dois bisnetos.
Vários depoimentos em favor de nosso irmão
Ailton contribuem para registrar sua dedicação e
seriedade no trato das questões Espíritas. Ele
retornou ao plano maior no dia 20 de janeiro de
2021, tendo deixado um luminoso rastro de
esperanças e consolações por onde passou.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico
Par�cipa�vo é elaborado pela
Diretoria Execu�va da FEC
Comissão do Planejamento Estratégico

Federação Espírita Catarinense tem desenvolvido ações, por meio de sua Diretoria
Executiva e dos órgãos de unificação, com o
objetivo de atender às finalidades estatutárias e
regimentais, bem como proporcionar a união e
unificação do Movimento Espírita.

A

Considerando o dinamismo do Movimento
Espírita, e a constante necessidade de
aprimoramento e aperfeiçoamento das ações e
projetos de curto, médio e longo prazo, a
Diretoria Executiva da FEC iniciou a elaboração de
Planejamento Estratégico Participativo, cuja
primeira etapa será apresentada na reunião do
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Conselho Federativo Estadual – CFE, que será
realizada neste mês de fevereiro.
Tendo por base o modelo colaborativo, ou seja,
de construção coletiva, o planejamento
estratégico será resultado da contribuição e
participação da própria Diretoria Executiva da FEC
e das Uniões Regionais Espíritas – UREs, e das
Instituições Espíritas filiadas, expondo demandas
e desafios.
Nesta primeira etapa, que terminará no mês de
setembro, será realizado levantamento de
informações, desafios, sugestões, e, em outubro,
no Fórum Espírita de Santa Catarina, que reúne
todas as instâncias do Movimento Espírita
Estadual, serão definidas as ações prioritárias para
o Planejamento Estratégico.
Na
etapa
seguinte,
as
ações
serão
implementadas, respeitando-se as realidades
regionais, e a autonomia das instituições espíritas
filiadas, permitindo a todos traçarem objetivos
comuns em relação ao futuro do Movimento
Espírita Catarinense, em clima de união e
unificação. Desta forma, será possível a
adequação da estrutura federativa para os
desafios dos novos tempos, uma das diretrizes da
atual gestão.
Será realizada uma campanha de divulgação, com
o propósito de esclarecer e orientar todas aqueles
que poderão participar deste projeto. Fique
atento e participe. A sua opinião será muito
importante para construirmos juntos o futuro da
FEC.
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CANAL DA TV FEC

Canal da TV FEC no Youtube
chega a 23,7 mil inscritos
Thaís Lenz
Equipe TV FEC

mbora a presença digital já fosse uma realidade
para a Federação Espírita Catarinense (FEC), foi
no último ano que houve um crescimento exponencial em relação aos conteúdos disponibilizados
na rede, especialmente no Youtube da TV FEC. Isso
porque a pandemia trouxe à tona a necessidade
de dar continuidade aos trabalhos realizados pela
Federação, que antes eram conduzidos quase
exclusivamente de forma presencial.

E

Foi preciso que todos os eventos fossem ajustados
para o formato online, ou seja, os encontros que
antes eram presenciais foram conduzidos de
forma 100% digital. Assim foi feito com as
palestras doutrinárias,
atendimento fraterno,
estudos do Evangelho Espírita e as próprias
reuniões com dirigentes das Unidades Regionais
Espíritas espalhadas por todo Estado de Santa
Catarina. E foi em meio a esse contexto que o
Youtube da FEC passou a ser conhecido por mais
pessoais,
ganhando
mais
seguidores
e
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aumentando de forma orgânica o engajamento
na plataforma.
Com quase 700 vídeos disponibilizados na rede,
em fevereiro deste ano a Federação atingiu a
marca de 23,7 mil inscritos no Youtube. Entre os
conteúdos publicados estão entrevistas com
importantes nomes do movimento espírita,
mensagens de reflexão, palestras que abordam
temas cotidianos, estudos do Evangelho, playlists
musicais e gravação de diversos eventos que
foram realizados de forma exclusivamente online
em 2020, a exemplo da Conferência Espírita
Catarinense, que contou com palestras e roda de
conversas com alguns dos principais palestrantes
espíritas da atualidade, como Márcia Léon,
Alessandro De Paula e Alberto Almeida. Foram
cinco horas de evento transmitidos ao vivo pelo
Youtube e, graças à tecnologia, todo esse
conteúdo ficou salvo na plataforma e pode ser
acessado a qualquer instante.
E você, já está inscrito no canal do Youtube da TV FEC?
Basta procurar no Youtube por TV FEC, clicar no botão
“inscreva-se”, na cor vermelha, situado na parte
superior, à direita da tela.
Após clicar, o botão então mudará de nome,
aparecendo a palavra “inscrito”. Ao lado, aparecerá o
símbolo de um sino, que deve ser clicado para você
receber no�ficações sempre que um novo vídeo for
publicado.
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ANUIDADES

Anuidades da FEC de 2020,
podem ser emi�das
diretamente pela internet
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

valor da anuidade das Instituições Espíritas
aprovado pelo Conselho Federativo Estadual
é de um salário-mínimo do ano imediatamente
anterior, que hoje seria de R$ 1.045,00, mas em
decorrência da aplicação do Programa Amigos da
FEC este valor terá um fator redutor, fazendo com
que as anuidades sejam diferenciadas por região,
de acordo com o volume das contribuições neste
projeto.

O

Conforme estamos conseguindo cobrir os nossos
custos com a arrecadação no Programa, em
contrapartida, estão sendo reduzidos os valores
das anuidades.
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A partir deste ano, estaremos disponibilizando
ferramenta para que a própria Instituição Espírita
possa emitir o seu boleto da anuidade,
diretamente na internet, através do sistema
WEBFEC, e optar pela forma de pagamento que
lhe for mais apropriada: em cota única ou
parcelado em até 10 vezes.
Com este procedimento buscamos alcançar vários
benefícios, reduzir custos de correspondência,
custos bancários, agilidade na disponibilização
dos boletos e ao mesmo tempo modernizar o
nosso processo de trabalho.
Desde o dia 05 de março este recurso está
disponível no sistema, na opção Financeiro/
Anuidades no endereço www.webfec.org.br/
urenote/centro. Caso a instituição desejar pagar
em cota única, o vencimento do boleto será
gerado em 5 dias úteis.
O sistema foi desenvolvido para ser bem intuitivo
e de fácil utilização. Na janela do sistema, haverá
um vídeo tutorial explicando o passo a passo de
como proceder.
No entanto, se houver qualquer dificuldade, a
equipe da FEC estará à disposição para auxiliar.
Neste caso, devem entrar em contato com a
Secretaria ou o Setor Financeiro da FEC, através
do telefone 48 3348-0808 ou pelos endereços de
e-mail (financeiro@fec.org.br, fec@fec.org.br,
webfec@fec.org.br).
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COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

Vamos Comunicar?
Equipe da Área de Comunicação Social

Área da Comunicação Social Espírita (ACSE)
passa neste momento por profunda transformação, preparando-se e aparelhando-se para
atender aos mais nobres objetivos da Doutrina
dos Espíritos.

A

Como sabemos, as demandas do Centro Espírita
são levadas para as Uniões Regionais (UREs), que
as encaminha para a FEC, e esta por sua vez ao
Conselho Federativo Nacional (CFN-FEB). Este é o
fluxo da estrutura federativa. As Federativas que
compõe o CFN-FEB, recebendo e analisando as
demandas dos Centros Espíritas de todo o Brasil,
elaboram de forma colaborativa os documentos
orientadores das áreas e os devolve num caminho
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inverso: distribui à FEC, a FEC às UREs e as UREs
aos Centros Espíritas.
Com relação a reorganização da ACSE, o fluxo da
estrutura federativa atende aos mesmos
princípios e, após a reestruturação da área
nacional, o mesmo processo estará acontecendo
nas Federativas e por conseguinte chegará até o
Centro Espírita.
Todos fazemos parte desta história que está
sendo escrita neste exato momento. Por isso os
desafios que enfrentamos são grandes e,
trabalhá-los primeiramente em nós, é o caminho
para alcançarmos a unificação a partir da união.
A ACSE é muito mais do que a equipe que faz os
cartazes de divulgação de eventos ou que cuida
do mural do Centro Espírita. Ela estuda muitas
áreas do conhecimento humano e apresenta
funções muito claras e importantes: a função
evangelizadora, a função integradora e a função
midiática.
A função midiática apresenta características e
objetivos especiais, sempre voltados para a
importância da divulgação do Espiritismo. Claro
que não podemos confundir a esta divulgação
com uma ação meramente propagandista com
fins de proselitismo, pois não se trata de divulgar
para
converter,
mas
divulgar
com
fundamentação, com utilidade e com beleza para
construir, nos indivíduos, primeiro o desejo de
conhecer a Doutrina dos Espíritos e a partir daí
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utilizar o seu conteúdo para promover a
reforma íntima. Desta forma, encontramos dois
níveis para divulgar a mensagem consoladora: o
nível informativo que promoverá a compreensão
da mensagem e o nível formativo que promoverá
a introjeção da mensagem. Enfim, falar ao
coração.
A função integradora desempenha nobre papel
na união e unificação. É a construção de uma rede
que se desenha a partir da integração entre os
trabalhadores de um Centro Espírita. Com isso
ocorre a integração das atividades, onde todos
trabalham em favor dos objetivos maiores da
Instituição e da própria Doutrina Espírita. Um nível
a mais é a integração entre os diferentes Centros
Espíritas que, permutando conhecimentos,
experiências e auxílio mútuo formarão “um feixe
de varas” inquebrável, permitindo desta forma, a
formação da rede continua para as esferas
regionais, estaduais, nacional e internacional. Que
grande desafio!
A função evangelizadora é aquela que nos
estimula a viver o Evangelho de forma que
possamos realmente afirmar pelas nossas práticas
que a Terceira Revelação é o Cristianismo
Redivivo. Comunicar ao coração, para que todos
que encontrem a mensagem espírita se
reconheçam consolados.
“(...) É por isto que jamais nos cansaremos no apelo
ao nosso entendimento para que a Terceira
Revelação represente para nós a gloriosa escola de
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reajustamento mundial no Cristianismo Redivivo.
(...) E, irmanados uns aos outros, no mesmo labor
santificante, marcharemos para a frente,
identificados n´Aquele que ainda e sempre repete
para nossos ouvidos frágeis – “eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por
mim”.
XAVIER, Francisco Candido. Cartas do Coração pelo espírito Emmanuel. Edição LAKE.
(Página recebida em 10.07.1947, no Centro
Espírita Venâncio Café , na cidade de Juiz de Fora,
Minas Gerais).
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NOVAS DIRETORIAS DAS URE´S

Uniões Regionais Espíritas têm
novas presidências
Wilmar Manske
Vice-presidente de União e Unificação

umprindo o estabelecido pelo Estatuto da
FEC e seu Regimento Interno, foram realizadas, no dia 28 de novembro de 2020, as eleições
para os cargos de presidente e vice-presidente
das 16 Uniões Regionais Espíritas (UREs) da nossa
Federativa.

C

Esse pleito, realizado nas cidades-sede das
próprias UREs, transcorreu em perfeita
normalidade e sem quaisquer dificuldades,
considerando-se as restrições motivadas pela
Covid-19.
Ressaltamos que tivemos uma expressiva
renovação nos quadros diretivos dessas unidades
organizacionais,
elegendo-se
oito
novos
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presidentes e 13 novos vice-presidentes. Essa
renovação é muito significativa para todos nós,
do Movimento Espírita Catarinense, mostrandonos que novas lideranças estão surgindo.
Almejamos que todos venham com ânimo e
vontade para o trabalho, em especial o de
atendimento às necessidades dos Centros
Espíritas das suas respectivas regiões. Cristo conta
conosco, em sua imensa Seara.
Ficou desta forma a nova composição das UREs,
nesses cargos:

Lembramos a todos que 2021 começa com
grandes desafios, razão por que juntos nos
tornaremos mais fortes.
Desejamos a todos que compõem as novas
equipes das UREs muito sucesso em seus projetos
e realizações.
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ATIVIDADES VIRTUAIS - VP´S

Agenda das a�vidades virtuais
das Vice-Presidências da FEC 2021
Vice-Presidências da FEC

s Vice-Presidências da FEC elaboraram uma
agenda de atividades virtuais, que teve início
no ano passado e será executado no decorrer
deste ano. Essa agenda foi construída com o
propósito de promover espaços de diálogo,
facilitar o estudo dos documentos orientadores e
fornecer subsídios aos assuntos importantes para
as atividades das áreas finalísticas e administrativas do Movimento Espírita.

A

São reuniões abertas, em formato de roda de
conversa, com temáticas pertinentes às atividades
da área que a promove.
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As reuniões serão realizadas na Plataforma
Zoom.
Para obter o endereço da sala de reunião é
preciso entrar em contato com o coordenador
regional ou com o vice-presidente da área de
interesse:
- União e Unificação – VPUU
Wimar Manske: vp.unificacao@fec.org.br
- Administração e Finanças – VPAF
Luiz Antonio Maciel Brescovites:
vp.administracao@fec.org.br
- Educação e Difusão – VPED
Sérgio Bento: vp.educacao@fec.org.br
Mediunidade e Atend. Espiritual – VPMAE
Juliana Zucchetto: vp.mediunidade@fec.org.br
Família, Infância e Juventude – VPFĲ
Magna Luz:
vp.familia.infancia.juventude@fec.org.br
Assistência Social – VPAS
Jean Michel: vp.assistencia.social@fec.org.br
Consulte sempre o calendário atualizado no
portal da FEC (http://fec.org.br/2020/12/31/
agenda-de-atividades-virtuais/ ), pois as datas
previstas podem sofrer modificações.
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PLANEJAMENTO DO SETOR DE ARTES

Setor de Artes define
planejamento para 2021
Setor de Artes - FEC

radativamente, o Setor de Artes da
Federação Espírita Catarinense vem se estruturando e consolidando seu trabalho e, no início
deste ano, elaborou o planejamento das atividades para 2021. Diante das discussões e
necessidades levantadas pelos trabalhadores
espíritas da área de artes, nas Comissões
Regionais da FEC realizadas no ano passado, foi
definido, como prioridade, a realização de uma

G
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oficina de capacitação e orientação com o
objetivo de discutir o papel da arte no meio
espírita, para a conscientização do porquê e do
como se deve usá-la.
Uma equipe foi formada e já está trabalhando
para a elaboração desta capacitação, que será
dividida em três partes. A primeira tratará da
definição da arte e da arte vinculada à Doutrina
Espírita, a partir dos conceitos doutrinários sobre
a arte, trazidos, em especial, por Allan Kardec,
Léon Denis, Emmanuel e outros. Um segundo
momento proporcionará reflexões sobre por que
usar a arte na casa espírita, abordando-se suas
finalidades não apenas na difusão doutrinária,
mas também como instrumento de educação e
como recurso terapêutico. Por último, trará
questões práticas sobre como usar a arte na casa
espírita, apresentando e discutindo experiências
bem sucedidas. A capacitação irá se realizar nas
reuniões das Comissões Regionais programadas
para os meses de junho, julho e agosto.
A FEC está fazendo parte do grupo de trabalho
criado pelo Conselho Federativo Nacional (CFN)
da Federação Espírita Brasileira, visando a
implantação da arte como uma área estratégica
no movimento espírita brasileiro.
Outra proposta do setor para este ano é a
continuação do projeto de lives espíritas mensais,
inclusive com a inclusão de eventos locais e
regionais, promovidos pelas Uniões Regionais
Espíritas e pelas casas espíritas, que passarão a

27
ser, então, estadualizados. O objetivo é valorizar
o trabalho artístico espírita que vem sendo
realizado em nosso Estado, promovendo a
integração dos trabalhadores da área.
Dentre os eventos que integrarão o projeto, neste
ano, estão o 3º Sarau de Poesia Espírita,
promovido pelo Núcleo Espírita de Artes (1ª URE),
previsto para o mês de maio; as Mostras de Arte
Espírita da 4ª URE e da 6ª URE” (ainda sem datas
definidas) e um evento inédito, destinado a
estimular a produção de vídeos, denominado “1ª
Mostra de Curtas-metragens Espíritas”.
O Setor de Artes da FEC atualmente é formado
por uma equipe composta pelos responsáveis
pelas áreas de arte de oito UREs. O setor
estabeleceu por meta estimular a participação de
representantes das demais UREs que ainda não se
integraram à equipe, para que o trabalho possa
ser contemplado em todo o Estado.
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FAMÍLIA

5 ANOS DA ÁREA DE FAMÍLIA
Marco Leite
Coordenador Nacional da Área de Família – CFN/FEB

De todos os institutos sociais existentes
na Terra, a família é o mais importante,
do ponto de vista dos alicerces morais
que regem a vida. – Emmanuel¹

esde os primórdios da codificação, a espiritualidade tem alertado para a importância dos
relacionamentos familiares, pois quando se trata
do retorno do espírito à Terra, é no seio de uma
família que tudo se inicia, sendo essa inclusive,
uma das primeira preocupações do planejamento
familiar na espiritualidade. Em o Livro dos
Espíritos, na questão 774, Kardec nos traz que “os

D
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laços sociais são necessários ao progresso e os
de família tornam mais apertados os laços sociais:
eis por que os laços de família são uma Lei da
Natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens
aprendessem a amar-se como irmãos”.²
A Terra atualmente encontra-se em fase de
transição
planetária,
momento
que
transformações necessárias ocorrem para que
avancemos espiritualmente de um planeta de
Expiações e Provas para um mundo de
Regeneração, em que a fraternidade será a
norteadora das relações humanas. Afirma a
benfeitora Joanna de Angelis que
“A família é a base fundamental sobre a qual
se ergue o imenso edifício da sociedade.
No pequeno grupo doméstico inicia-se a
experiência da fraternidade universal,
ensaiando-se os passos para os nobres
cometimentos em favor da construção da
sociedade equilibrada. [...]”³
Observa-se desta forma que no núcleo familiar
estabelece o alicerce sobre a qual a sociedade
renovada se estrutura, sendo este o educandário
primeiro do espírito, no qual se desenvolvem a
orientação
segura
quanto
aos
deveres
fundamentais, e firmam-se os valores que
estruturaram o caráter do ser reencarnante,
permitindo-lhe a construção de uma vida de paz
e felicidade.
Destarte, a família tem sido parte do alvo de
muitos que lutam contra a chegada do mundo de
regeneração, buscando a sua desestruturação.
Consciente desta situação, o Movimento Espírita
Brasileiro tem participado do bom combate,
atendendo ao ensino dado pelos espíritos
quando nos orientam que “[...] estamos
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incumbidos de preparar o reino do bem
anunciado por Jesus”.³
Dentre muitas outras ações, destaca-se que em
1978 ocorre a instituição da Campanha
permanente de Evangelização Espírita InfantoJuvenil, e em 1993 o lançamento das campanhas
“Viver em Família” e “Em Defesa da Vida” como
parte de uma reflexão sobre a relevância da
família e da vida, materializando ações nas casas
espíritas, objetivando identificar e evidenciar a
função educadora e regeneradora da família e da
valorização da vida no progresso de edificação
moral do homem e no seu esforço para construir
um mundo melhor.
Essas campanhas deram início a produção de
diversos opúsculos distribuídos para todo o
Movimento Espírita, iniciando pelo “O Melhor é
Viver em Família – aperte mais esse laço”,
considerando que os valores morais que
constroem o homem para a vida na terra se
aprendem e apreendem no lar (ou pelos menos
assim deveria ser). Os demais livretos focados na
valorização da vida são “Aborto, não”, “Suicídio,
não”, “Eutanásia, não”, “Drogas, não”, “Violência,
não”, bem como a proposta de trazer uma luz
presente na vida em família com a campanha “O
Evangelho no Lar e no Coração”. Ainda,
visualizando o ideal para o princípio do homem
de bem neste mundo, firma a intenção de ação
diária com a campanha “Construamos a paz
promovendo o bem”.
É na família que se desenvolve e se prepara o ser
autônomo e interdependente capaz de cumprir o
propósito de sua existência. É no lar seguro que
se organiza a estruturação de novos hábitos pelo
processo educativo por aqueles encarregados de
contribuir para o aperfeiçoamento do espírito,
enquanto seres necessitados de proteção e
assistência nas primeiras décadas, onde “a
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fragilidade dos primeiros anos os torna
brandos, acessíveis aos conselhos da experiência
e dos que devam fazê-los progredir. É quando se
pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus
pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos
pais, missão sagrada pela qual terão de
responder.”⁵
Assegura-nos Emmanuel que “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”⁶, afirmando que “a
melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve
receber as bases do sentimento e do caráter. Os
estabelecimentos de ensino, propriamente do
mundo, podem instruir, mas só o instituto da
família pode educar. É por essa razão que a
universidade poderá fazer o cidadão, mas
somente o lar pode edificar o homem”⁷. Santo
Agostinho lembra “[...] a cada pai e a cada mãe
perguntará Deus: Que fizestes do filho confiado à
vossa guarda?”⁸.
O trabalho de orientação e evangelização da
família, a fim de que essa cumpra o seu papel, se
faz urgente, primordialmente para que os pais
realizem o que lhes cabe, mas nem todos têm
esta consciência. Assim, a Casa Espírita deve estar
pronta para facilitar e auxiliar as famílias a
desenvolver e exercer sua função. O tema foi
objeto da análise de Emmanuel quando da
publicação de Vida e Sexo, ao nos informar que
“[...] não possuímos ainda na Terra institutos
destinados à preparação da paternidade e da
maternidade responsáveis“⁹, mostrando uma
oportunidade de labuta que o Espírita e a Casa
Espírita
podem
realizar
com
maestria,
disseminando o “conhecimento dos fatores que
envolvem as relações familiares e sociais, os
valores morais, a educação dos filhos, entre
outros, analisando-os sob a perspectiva espírita;
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da lei de causa e efeito; da reencarnação e dos
ensinos do Cristo, que sejam pertinentes à
compreensão da destinação do Espírito imortal,
pois o adulto seguro e consciente da realidade
espiritual compreende a importância do grupo
familiar equilibrado para o equilíbrio da
sociedade”¹⁰.
Considerando essas orientações e com o objetivo
de acolher, consolar, esclarecer, orientar e
acompanhar as famílias, fornecendo elementos
para a transformação moral da mesma, o
Conselho Federativo da Federação Espírita
Brasileira¹¹, no ano de 2016, orientou o
Movimento Espírita Brasileiro para a criação de
uma nova área de atuação na casa espírita, a Área
da Família.
Há de observar que a tarefa desta “nova área” não
se limita exclusivamente aos pais. Divisa-se um
campo de labuta voltado a jovens adultos que
ainda irão constituir suas famílias, os quais nem
sempre têm claro os seus compromissos ante a
vida e ao seu processo de evolução espiritual; a
casais que iniciam sua jornada de convivência e,
posteriormente quando surge a prole sem que
esses tenham a compreensão devido dos seus
compromissos; a pais com seus filhos,
necessitando de orientação e amparo diante da
oportunidade concedida e do desafio de
conduzi-los a Deus; às famílias em sofrimento,
por se encontrarem desestruturadas, lutando
com situações como adoecimentos psíquicos,
suicídio e episódios de conflito com a lei do
mundo; àqueles que já se encontram em uma
idade madura (principalmente os idosos), e que
muitas vezes são relegados ao esquecimento,
tanto em suas famílias quanto nas próprias casas
espíritas. Isto sem falar de outras ações que
transcendem a verificação de problemas
encontrados nas famílias que frequentam a
instituição espírita, como confraternizações ou
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encontros que agregará a todos em momentos
festivos, de estudo e reflexão, irmanando e
apertando os laços das famílias consanguíneas e
criando ou estabelecendo laços das famílias
espirituais, entre muitas outras tarefas que
podem e devem ser realizadas ou estimuladas
para ser desenvolvidas por outras áreas.
Há um dever maior de todo espírito encarnado
junto à sua família consanguínea, conforme nos
recorda o espírito Larcordaire, em mensagem
publicada na Revista Espírita do mês de agosto de
1865, intitulada “A chave do céu”, quando
disserta sobre a caridade, mensagem essa que
defende o estudo de todos os leitores. Família é
o espaço inicial em que fomos colocados pela
providência divina visando, acima de tudo, nosso
processo de aperfeiçoamento e evolução.
Relembremos o dizer de Emmanuel ao nos falar
da impossibilidade de “auxiliar o mundo, quando
ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a
uma casa pequena”, pois o lar é a escola primeira
que nos preparará para os fazeres e afazeres do
mundo ao qual nos inserimos.
Em 2021 essa área festeja cinco anos de sua
criação, já alcançando a totalidade das
federativas com a família sendo um dos focos de
atuação das ações do Movimento Espírita em
seus estados, atendendo as orientações do
documento de estruturação da área, inicialmente
aprovado em 2016, e revisto pelo CFN/FEB em
2018, que especifica, entre outros pontos, o
objetivo geral e algumas diretrizes para a área, a
saber:
� Objetivo Geral: Implantar a área/setor/
departamento/núcleo da Família nos Órgãos de
Unificação¹² e Centros Espíritas, buscando a
integração com as demais áreas na realização das
ações pertinentes ao acolhimento, consolo,
esclarecimento, conhecimento e orientação ao
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grupo familiar no Movimento Espírita.
● Diretriz 1 - Implantação e estruturação da área
da Família nos Órgãos de Unificação e Centros
Espíritas.
● Diretriz 2 – Formação de trabalhadores para
atuar na área da Família nos Órgãos de Unificação
e Centros Espíritas.
● Diretriz 3 – Divulgação, difusão e dinamização
dos programas de estudo, temas e ações
relacionados à família.
● Diretriz 4 – Integração da Área da Família com
as demais Áreas dos Órgãos de Unificação e dos
Centros Espíritas.
Assim, à Área da Família, ao compreender as
transformações ocorridas na chamada família
tradicional, sejam estas famílias de trabalhadores,
frequentadores ou de um público assistido na
casa espírita, resta a tarefa de auxiliar a cada
indivíduo a abraçar o papel que lhe é devido junto
àqueles que compartilham o espaço familiar, para
desenvolver um clima propício e harmônico à
convivência biopsicossocial e espiritual; de
facilitar à família sua integração e permanência
dentro da Casa e do Movimento Espírita; de
promover momentos em que esta família irá
fortalecer seus laços, seja interna ou
externamente à própria instituição; de preparar
trabalhadores para atuar nas ações dessa área e
realizar um trabalho integrado às demais áreas do
Centro Espírita para que elas possam atuar junto
às famílias nas tarefas que lhe é devida,
descentralizando o que for possível para que cada
área
faça
sua
parte,
internalizando
paulatinamente que a tarefa junto à família é
dever de todos no acolhimento, esclarecimento,
consolo e orientação; por fim, de labutar na
evangelização da família, na preparação do reino
do bem anunciado por Jesus, que começa no seio
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familiar, favorecendo que os indivíduos vivam,
mas acima de tudo convivam de maneira
equilibrada em seus espaços em e de família.
Dessa forma, a Área da Família atua na Casa
Espírita, para que neste momento de transição, o
mundo de regeneração possa estar cada vez mais
próximo, cumprindo o idealizado pelos
mensageiros de Jesus.
¹ F. C. Xavier. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. FEB, 2010, Parte 2, Cap II
XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo. Pelo Espírito Emmanuel. 26ª ed.
4ª imp. Brasília: FEB, 2012. Cap. 17.
² KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 1ª edição Comemorativa do
Sesquicentenário. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Brasília, DF,
2007.
³ FRANCO, Divaldo Pereira. Constelação Familiar. 1ª edição eletrônica.
Miami Beach (FL), USA: Leal Publisher, 2017.
⁴ KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 1ª edição Comemorativa do
Sesquicentenário. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Brasília, DF,
2007. resposta a Perg. 627.
⁵ KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 1ª edição Comemorativa do
Sesquicentenário. Tradução de Evandro Noleto Bezerra. Brasília, DF,
2007. resposta a Perg. 325.
⁶ XAVIER, Francisco Cândido. Pão Nosso. Pelo Espírito Emmanuel. 1ª ed.
10ª imp. Brasília: FEB, 2016. Cap. 117.
⁷ XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. 29ª
ed. Brasília. FEB, 2016. q. 110.
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KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 131ª ed.1. imp.
Tradução Guillon Ribeiro. Brasília: FEB, 2013. cap. 14, it. 9.

⁹ XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo. Pelo Espírito Emmanuel. 1ª ed.
Rio de Janeiro. FEB, 1970. Cap. 4.
¹⁰ Disponível em: http://www.mundoespirita.com.br/?materia=a-familiaalicerce-social-e-a-doutrina-espirita. Acesso em 10 out.2018.
¹¹ Esse Conselho é a reunião de todos os Presidentes das Federativas
estaduais espiritas, que ao se reunir anualmente, traçam diretrizes para o
Movimento Espírita Brasileiro.
¹² Entende-se por Órgãos de Unificação as Federativas Estaduais e os
demais órgãos de unificação ligados diretamente a essa federativa,
quando for o caso, como: URE, CRE, AME etc...I
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LIVRO DOS MÉDIUNS: 160 ANOS

O Livro dos Médiuns: 160 anos
do Guia da Mediunidade a
serviço de Jesus
Juliana Zucchetto
Vice-presidente de Mediunidade e Atendimento Espiritual

(...) seu objetivo é indicar os meios de
desenvolver a faculdade medianímica
tanto quanto o permitam as disposições
de cada um, e, sobretudo dirigir-lhe o
emprego de maneira útil quando
faculdade existe.¹
omemora-se neste ano de 2021 os 160 anos
de O Livro dos Médiuns. Em 15 de janeiro de
1861, em Paris, França, era publicada a segunda

C
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obra da Codificação Espírita: O Livro dos
Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores,
elaborado a partir de um “manual” editado em
1858 chamado Instruções Práticas Sobre as
Manifestações Espíritas.
O Livro dos Médiuns, segundo o próprio Kardec,
é uma continuação de O Livro dos Espíritos e
onde a 2ª parte deste, que trata sobre o Mundo
Espiritual (capítulos VI a XI) é aprofundada. No
frontispício de O Livro dos Médiuns, Kardec faz a
seguinte apresentação essencial do livro:
“Contendo o ensinamento especial dos Espíritos
sobre a teoria de todos os gêneros de
manifestações, os meios de comunicação com o
Mundo Invisível, as dificuldades e os escolhos que
se podem encontrar na prática do Espiritismo,
constituindo o seguimento de O Livro dos
Espíritos”.
Engana-se aquele que, sem conhecer a obra O
Livro dos Médiuns, acredita esta tratar-se de um
compêndio a respeito dos tipos de médiuns, de
mediunidade e de manifestações de espíritos.
Esta é sim uma obra que aborda com maestria o
assunto, é a base para aqueles que se interessam
pelo Espiritismo experimental ou Espiritismo
prático, mas vai muito além. O Livro dos Médiuns
é dividido em duas partes. A primeira parte, com
quatro capítulos, além da introdução, trazendo os
conceitos básicos sobre o Espírito, a imortalidade
da alma, a comunicabilidade dos espíritos, além
de discorrer sobre o maravilhoso e o sobrenatural,
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demostrando que os fenômenos espíritas
existem e são naturais, pois estão de acordo com
as Leis da Natureza, que são as Leis de Deus;
apresentando as regras para a eficaz propaganda,
difusão e estudo metódico do Espiritismo, pois
este é uma ciência, uma filosofia e como tais deve
ser seriamente estudado; e ainda tratando das
interpretações a que os fenômenos espíritas
deram lugar, classificando os diversos sistemas
interpretativos. A segunda parte, com 32
capítulos, é que tratará sobre as Manifestações
Espíritas, o espiritismo experimental, subdividido
em núcleos que vão abranger os fenômenos e a
teoria dos fenômenos (Cap.I a XIII), os médiuns e
o exercício mediúnico (Cap.XIV a XXII), a obsessão
(Cap.XXIII), a reunião mediúnica e a abrangência
da prática mediúnica, a produção mediúnica, a
organização e a direção das reuniões (Cap.XIV a
Cap.XXXI) e encerrando com o vocabulário
espírita (Cap.XXXII).
É no O Livro dos Médiuns que Kardec reafirma
peremptoriamente a existência dos Espíritos, que
a alma sobrevive ao corpo, e que possui sua
individualidade: “(...) Ora, essas almas que povoam
o espaço são precisamente o que se chamam
Espíritos; os Espíritos não são, pois, outra coisa
senão as almas dos homens despojadas do seu
envoltório corporal. (...); mas se se admite que há
almas, é preciso também admitir os Espíritos que
não são senão as almas; se se admite que as almas
estão por toda parte, é preciso admitir igualmente
que os Espíritos estão por toda a parte. (...)”²
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E seguindo suas reflexões sobre a ideia da
evolução do ser (Espírito), vem, ainda no Capítulo
I da primeira parte, comprovar filosoficamente
que os Espíritos se comunicam com os
encarnados. “Resta agora a questão de saber se o
Espírito pode se comunicar com o homem, quer
dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por
que não? O que é o homem senão um Espírito
aprisionado em um corpo? Por que o Espírito livre
não poderia se comunicar com o Espírito cativo,
como o homem livre com o que está aprisionado?
Desde que admitais a sobrevivência da alma, é
racional não admitir a sobrevivência das afeições?
(...) Durante sua vida não agia sobre a matéria do
seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os
movimentos? Por que, pois, após a morte, de
acordo com um outro Espírito ligado a um corpo,
não emprestaria esse corpo vivo para manifestar
seu pensamento, como um mudo pode se servir de
um falante para se fazer compreender?”³
E o que dizer do “diálogo imaginário” que Kardec
trava com os opositores da Doutrina Espírita, no
Capítulo II, ainda da primeira parte? Kardec
apresenta, ele mesmo, os argumentos e os
contra-argumentos, em uma técnica de reverter o
“ônus da prova” para aqueles que afirmavam não
existirem os fenômenos espíritas. E dessa forma
ele vai construindo de forma racional a
comprovação de que não há nada de superstição
ou de sobrenatural nos fenômenos espíritas, pois
lhes demonstra a causa, assim os fazendo entrar
no domínio das coisas naturais. Afirmou, no
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Capítulo II da primeira parte de O Livro dos
Médiuns, que aqueles que os entendiam como
maravilhosos, no sentido de sobrenaturais, assim
o faziam porque enxergavam a matéria como
uma única força da natureza, e tudo o que não
podia ser explicado pelas leis da matéria era, para
estes, maravilhoso ou sobrenatural.
O Livro dos Médiuns representa a compreensão
do Espiritismo como uma ciência, que se utiliza do
método, da análise das questões teóricas até
chegar às questões práticas, extraindo destas as
consequências morais, úteis e necessárias à
evolução do ser. A demonstração de que é
preciso conhecer a teoria para entender
adequadamente a prática. Partir do conhecido
para o desconhecido. E assim, no O Livro dos
Médiuns, Kardec desconstruiu a ideia apenas da
fenomenologia, apartada de conteúdo moral,
evitando de ver no Espiritismo, em especial na
mediunidade, “um objeto de ocupação frívola e
de divertimento”, segundo suas palavras na
Introdução da obra.
Nas palavras de Manoel Philomeno de Miranda, O
Livro dos Médiuns é o “mais grandioso e
completo estudo da paranormalidade humana”.
Explica o que é e como se processa o
fenômeno
mediúnico,
diferenciando
a
manifestação física e a inteligente. Aborda os
perigos em torno da prática mediúnica, as
obsessões, enfoca com detalhes os tipos de
mediunidade. Ainda examina a gravidade das
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reuniões mediúnicas, como essas devem ser
conduzidas sejam elas para o desenvolvimento da
mediunidade ou de desobsessão. Demonstra qual
o papel do médium na comunicação, a influência
moral deste e também do meio. Alerta para a
distinção dos bons dos maus espíritos. Reúne
informações
acerca
dos
gêneros
de
manifestações, os meios de comunicação com o
mundo invisível, o desenvolvimento da
mediunidade, as dificuldades e escolhos que se
podem encontrar na prática do Espiritismo,
demonstrando as diretrizes na conduta moral dos
médiuns, conforme o Evangelho de Jesus.
“(...) O verdadeiro espírita não deixará jamais
o bem por fazer; corações aflitos a aliviar,
consolações a dar, desesperos a acalmar,
reformas morais a operar, aí está a sua
missão; nisso também encontrará sua
verdadeira satisfação.” ⁴
O Livro dos Médiuns evidencia que a prática da
mediunidade tem como objetivo a transformação
moral do médium e o auxílio ao próximo, objetivo
este somente alcançado quando praticada
“santamente”, com Jesus.
Referências Bibliográficas:
¹ Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns. Trad.Salvador Gentile. 61ª ed. IDEInstituto de Difusão Espírita, 2002, Introdução.
² Idem, 1ª pt, cap.I, Há Espíritos?, item 2.
³ Idem, 1ª pt, cap.I, Há Espíritos?, item 5.
⁴ Idem, 1ª pt, cap.III, Método, item 30.
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EVANGELHO REDIVIVO

Projeto Evangelho Redivivo em
Santa Catarina
Comissão do Evangelho Redivivo

nvolvidos pela presença amorosa do Cristo
em nossas vidas, sobretudo através da “Boa
Nova” que nos foi trazida há mais de dois mil
anos, hoje, novo chamado nos chega, alcançando
os corações sedentos do verdadeiro amor. São
tempos de renovação, que se opera, sobretudo,
em nosso mundo interior. Nesse contexto, a
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Federação Espírita Brasileira lançou, num
trabalho de construção coletiva, com forte participação de Santa Catarina, uma nova proposta de
estudo do Evangelho, com o objetivo principal de
se conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem
do Cristo, conforme recomendação de Alcíone no
livro Renúncia, um dos Romances Históricos de
Emmanuel, psicografados por Francisco C. Xavier.
Em 5 de dezembro passado, aconteceu o primeiro
Simpósio do Evangelho Redivivo em nosso
Estado, promovido pela Federação Espírita
Catarinense em formato virtual aberto, com o
objetivo de orientar a implantação de grupos de
estudos on-line, explicar a metodologia e
sensibilizar trabalhadores e dirigentes visando a
sua adesão ao Programa.
Marta Antunes, coordenadora do projeto na FEB,
esclareceu que, para conhecer a mensagem de
Jesus, estudando todos os 27 livros do Novo
Testamento, o projeto aplica a metodologia de
Kardec e interpretação espírita. Carlos Campetti,
coordenador da área de estudos da FEB, orientou
que a meditação discursiva da mensagem se dá
ao extrair o espírito da letra, num encontro
participativo, com uso da Dialética Socrática, que
nos amplia o entendimento do assunto.
Elzita Melo Quinta e Elzi Nascimento conduziram
nossos corações para a necessidade de sentirmos
a mensagem do Cristo, encontrando em nós sua
correlação e impulsionando nossos esforços para
a vivência de acordo com os propósitos do
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Mestre. O encontro gravado está disponível no
canal de YouTube da TV FEC. Recomendamos que
seja compartilhado e divulgado para seus
conhecidos, a fim de que essa proposta alcance
cada vez mais corações.
“Essa metodologia inspirada por Bittencourt
Sampaio é, de fato, uma metodologia para a
Era de Regeneração, quando somos
convidados a assumir a responsabilidades a
respeito daquilo que precisamos realizar em
nós e da contribuição que podemos oferecer
aos nossos semelhantes, sem nenhum tipo de
imposição.” - Carlos Campetti.

Encontro virtual em março
Se você se sentiu tocado no propósito de instituir
um grupo de estudo Evangelho Redivivo ou de
facilitar grupos já existentes, prepare-se: no dia 6
de março, acontecerá o Encontro Estadual do
Evangelho Redivivo, em ambiente virtual restrito
para inscritos pelo portal da FEC. O encontro,
organizado pela Comissão do Evangelho Redivivo
de SC, contará com a valiosa orientação de Marta
Antunes e Carlos Campetti, ambos representantes
da Federação Espírita Brasileira. A formação para
facilitadores continuará no decorrer do ano com
atividades propostas pela Comissão do Evangelho
Redivivo, em parceria com as Uniões Regionais
Espíritas.
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As informações atualizadas sobre o Projeto de
Implantação do Evangelho Redivivo no Estado,
você encontra disponível no Portal FEC em
Movimento Espírita, Evangelho Redivivo. Para
outras
informações,
contate:
evangelhoredivivo@fec.org.br
Essa é uma iniciativa institucional de unir a Família
Espírita catarinense neste nobre propósito de
implementar o Programa Evangelho Redivivo,
como valioso recurso de renovação interior, a fim
de que possamos todos vivenciar as lições de
Jesus.
“Renovai-vos pelo espírito no vosso modo de
sentir” – Paulo (Efésios, 4:23)
“Concentra-te, por alguns minutos, em
companhia do Cristo, no barco de teus
pensamentos mais puros, sobre o mar das
preocupações cotidianas …” (Emmanuel / F.C.
Xavier – Caminho, verdade e vida).
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Núcleo de Estudos da
Assistência Social Espírita
coordenará os encontros
mensais
Jean C. Michel
Vice-presidente de Assistência e Promoção Social

B

reve histórico

A proposta para a criação de um espaço dedicado
ao estudo e debate de temas relacionados à APSE
(Assistência e Promoção Social Espírita)
aconteceu durante a gestão de 2010, da FEC sob
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a condução da Maria Alice Batista, então vicepresidente da área da APSE. As reuniões do
Nease, o Núcleo de Estudos da Assistência Social
Espírita, aconteceram de maneira itinerante, em
vários pontos de Santa Catarina, abrangendo
todas as regiões, de Norte a Sul e Leste a Oeste.
Foi uma experiência muito significativa: conhecer
os trabalhos, os trabalhadores e as realidades de
cada uma das regiões de nosso Estado. Relatos
sobre as atividades realizadas há muito tempo
foram importantes para podermos conhecer o
desenvolvimento da atividade da APSE nas casas
de nossa FEC. Nos anos seguintes, as reuniões do
Nease aconteceram esporadicamente.
Encontros mensais da VPAPS/FEC em 2020
Em 2020, criados os encontros mensais da VPAPS/
FEC, que tiveram o objetivo de:
� Manter e fortalecer os vínculos entre os
trabalhadores da área da APSE de Santa Catarina;
� Difundir o Documento de Orientação da APSE
e informações/conhecimentos da área da APSE;
� Cultivar o diálogo federativo entre todos os
trabalhadores da área da APSE em Santa Catarina.
Participaram dos encontros mensais cerca de 340
confrades, de todas as regiões de Santa Catarina
e das demais Federativas estaduais.
Os seguintes temas foram abordados nestes
encontros:
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29.06 – APSE em tempos de pandemia, com
Jean C. Michel – VPAPS/FEC
27.07 – Espaço de convivência, com Helder
Boska de Moraes Sarmento – VPAPS/FEC
31.08 – Encontro Virtual FEC – Documento de
orientação À APSE, com Maria de Lourdes
Oliveira e Gislaine Messias de Lima - APSE/FEB.
28.09 – A APSE e a Política Nacional de
Assistência Social, com Maristela Scur e Emiliana
Vargas - VPAPS/FEC.
26.10 – Os desafios da APSE, com Miriam
Feuerharmel - APSE/FEP.
30.11 – Proteção sociorreligiosa, com Edvaldo
de Oliveira– APSE/CEERJ.
Reativação do NEASE
Em 30 de novembro passado, foi reativado o
Nease que a partir de 2021 coordenará os
encontros mensais da VPAPS/FEC.
Para a coordenação das atividades do núcleo,
foram convidadas Rosana Sousa de Moraes
Sarmento – 1ª URE e Doris Eugênia Giese – 7ª
URE, ambas integrantes da equipe de gestão da
VPAPS/FEC, que serão responsáveis por elaborar
a programação das atividades para os encontros
mensais de 2021, que acontecerão na última
segunda-feira de cada mês.
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No dia 25 de janeiro, tivemos a primeira reunião
do Nease, com o tema Integração dos trabalhos
da APSE e o atendimento espiritual, conduzido
por Juliana Zuchetto/VPMAE e Rosana Sarmento/
VPAPS, que discorreram sobre a necessidade de
integração destas duas áreas, que são portas de
entrada das instituições espíritas.
A proposta do Nease é ser um espaço de
discussão, questionamentos e estudos da área da
APSE.
Não é habitual a prática do estudo da APSE e um
dos objetivos primordiais do núcleo é fomentar
esta cultura da qualificação do trabalhador a
partir do estudo da sua atividade.
A área da APSE tem sido conhecida ao longo dos
mais de 130 anos de atividades em território
nacional, como a área em que basta a “boa
vontade” para trabalhar.
A boa vontade é essencial, mas os novos tempos
demandam conhecimento e qualificação, para
que o trabalhador possa desempenhar melhor e
com mais motivação, sua tarefa na APSE.
O Nease é um destes espaços para qualificação e
todos estão convidados para participar, na última
segunda-feira de cada mês. Qualificação e
integração são os pilares que sustentam esta
proposta, e contamos com a participação de
todos os trabalhadores e simpatizantes da APSE
para atingirmos junto os objetivos propostos.
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FORMAÇÃO DE MONITORES

Curso de Formação de
Monitores
Equipe da Área de Estudos - VPED

o capítulo 30 do Livro Fonte Viva, que tem
como título Educa, o benfeitor Emmanuel
instrui: “(...) Educa e transformarás a irracional
idade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e
edificarás o paraíso na Terra(...)”. Esse é um dos
faróis a nos guiar no trabalho de monitoria de
grupos de estudos espíritas.

N

Com o objetivo de atualizar-se no tempo, o Curso
de Formação e Capacitação de Monitores
Espíritas do Novo Milênio passou por revisão e
em breve estará à disposição de todos os
trabalhadores interessados na condução de
grupos de estudos. Esta revisão alcançou os
textos de referência, os vídeos auxiliares e as
atividades de culminância dos módulos. Outra
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novidade será a inclusão de um novo módulo,
para atender às necessidades de estudos
remotos, sobre monitoria de grupos de estudos
em ambientes virtuais. Para o ano de 2021, as
metas da Vice-Presidência de Educação e Difusão
(VPED), são realizar virtualmente quatro turmas
com um total de 100 participantes. Para o formato
presencial, aguardaremos a evolução da
pandemia de Covid-19, e havendo interesse para
a realização neste formato, a VPED disponibilizará
a assessoria e os conteúdos para as UREs.
Nossos esforços em formação e capacitação estão
voltados para a construção dialética. Neste
sentido, as culminâncias terão como objetivo,
além do natural “fechamento” do módulo,
proporcionar o diálogo criativo como forma de
construir o conhecimento e, desta forma,
proporcionar aos monitores de grupos de
estudos replicar este formato mais participativo,
mais dialógico na construção do conhecimento,
favorecendo, além da fixação do conhecimento, a
capacidade do conhecimento transformar a
realidade daquele que estuda. Em suma,
evangelizar!
Reconhecemos ser necessário um grande esforço,
em especial por parte daquele que facilita a
formação e capacitação do monitor, como do
próprio monitor de grupo de estudo espírita, que
precisará aplicar esta nova forma de ensinoaprendizagem nos grupos de estudos que
coordena. É um esforço de transformação de
todos nós e neste sentido encontramos a
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orientação na Pedagogia de Jesus. Na Revista
Reformador, de julho de 2004, encontramos uma
mensagem de Joanna de Ângelis, psicografia de
Divaldo Pereira Franco, que tem como título A
Pedagogia de Jesus:
“Renovam-se, periodicamente, no mundo, os
métodos pedagógicos, em razão da
conquista do conhecimento nas suas
diferentes áreas. (...) A Sua é uma mensagem
incessantemente
fundamentada
no
conhecimento que liberta e conduz, retirando
o ser da ignorância e descortinando-lhe os
horizontes infinitos do progresso espiritual
que lhe está destinado. Jamais atendeu a
quem quer que fosse, que lhe não oferecesse
a diretriz para o conhecimento de si mesmo,
para que depois pudesse entender o seu
próximo, passando a amar a Deus. (...) Se já
sentiste a mensagem de Jesus, ouvindo-a,
lendo-a, auscultando-a no coração, não te
detenhas.
Aproveita
este
momento
importante e deixa-te penetrar por ela, a fim
de que a tua seja uma aprendizagem valiosa,
que te facultará a alegria de viver, liberandote das causas das aflições e emulando-te ao
crescimento interior incessante. Melhor
pedagogia do que a dEle não existe, pois que
vem atravessando os dois milênios já
transatos com superior qualidade de
orientação.Este é o teu momento de
realmente aprenderes a viver.”
Sigamos, desta forma, unidos para o
atendimento das finalidades do espiritismo:
estudo, difusão e prática.
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