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EDITORIAL

Compromissos inadiáveis.
Esther Fregossi (Presidente da FEC)

“Resplandeça a vossa luz diante dos
homens”. Jesus (Mateus, 5:16)
pandemia da covid-19 dura mais de 16
meses e a população mundial conjectura,
sem respostas concretas, quando tempo ainda
esse flagelo perdurará. As necessárias medidas
sanitárias para se combater a propagação do
novo coronavírus (SARS-CoV-2) alteraram bruscamente a rotina de bilhões de indivíduos, que se
viram obrigados a mudar hábitos sociais. Nas
instituições espíritas, a suspensão temporária das
atividades presenciais levou dirigentes e colaboradores a repensarem os formatos das atividades
consolidadas há décadas. Concomitantemente, os
frequentadores e beneficiários dos recursos
espíritas, foram compelidos a também a se
adaptarem para poder suprir as próprias necessidades.

A

A pandemia, como todos os flagelos naturais,
constituem para os espíritas oportunidades de
exercitar a inteligência, a paciência, a resignação
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ante os desígnios Divinos, e ao mesmo tempo
desenvolver a solidariedade e o amor ao próximo.
No contexto atual, incontáveis pessoas que desconhecem a gênese dos flagelos coletivos, sofrem
profundamente, sentem pavor, insegurança e
desesperança, diante da dor advinda do luto
coletivo que vivemos na atualidade.
Diante desta constatação, é imperioso que
ampliemos a ação espírita nesta hora grave,
disponibilizando mais amplamente os recursos
espíritas a todos os que sofrem. Graças à tecnologia, “derrubar as paredes” das Casas Espíritas se
tornou não apenas possível, como necessário.
Disponibilizar amplamente os recursos espíritas
com alcance ilimitado, buscando parcerias entre
as instituições a fim de intensificar a difusão e
aprimorar a qualidade do trabalho. Neste
momento, é igualmente imperativo buscar individualmente, consolidar os vínculos espirituais com
as Instituições Espíritas que constituem nosso
“porto seguro” e nossa “usina de forças”, nesta
existência.
Cabe aos dirigentes, acolher permanentemente
os companheiros de trabalho espírita, mantendoos conectados com as atividades espíritas que
jamais cessam. É preciso que, na condição de
líderes, atuemos seguindo o exemplo de Jesus
“sem descuidar de nenhuma ovelha”. Devemos
estimular nossos companheiros espíritas a
usufruir do manancial inesgotável de recursos
espirituais que a Casa Espírita oferta, mantendo o
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vínculo espiritual contínuo com os benfeitores
que trabalham ininterruptamente. Conservar o
vínculo psíquico com a tarefa espírita, através da
prece, da leitura edificante, vibrando à distância
para contribuir com as atividades e os serviços
espíritas que, mesmo não ocorrendo momentaneamente no plano físico, jamais cessam na
dimensão espiritual. É imperioso reconhecer
que nossos compromissos de trabalho com
Jesus e com a instituição, independem da
nossa presença física no espaço material,
continuam vigentes, mesmo quando estamos
impossibilitados de comparecer fisicamente.
Lembremos que somos espíritos trajando temporariamente um corpo físico, e que as nossas
energias espirituais podem e devem ser utilizadas
para fazer o bem, a todo momento, e não apenas
em dias e horários aprazados.
Imaginemos a dimensão que o trabalho da
equipe encarnada poderá tomar se, de forma
sinérgica, todos os colaboradores se unisse para
atuar à distância, cooperando com as equipes
espirituais em cada atividade espírita realizada
para atender os necessitados dos dois Planos!
É preciso ainda, planejar a retomada, no tempo
devido e de forma paulatina, das atividades presenciais, respeitando as normas sanitárias
vigentes e de acordo com a deliberação institucional que cada Casa Espírita de forma autônoma
escolher. Esta retomada parcial e sequencial das
atividades deverá contemplar a manutenção da
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transmissão virtual, uma vez que a experiência
nos sinaliza que a partir deste momento teremos
dois públicos a atender: o virtual e o presencial.
A nós, os espíritas, a pandemia nos permitiu
ampliar a percepção das oportunidades e possibilidades da tarefa espírita, e com isso
expandir e potencializar as nossas ações de
acolher e consolar, conforme Jesus nos
exortou: “Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz
do mundo. Assim também brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e louvem o vosso Pai que está nos
céus”. (Mateus, 5:13)
É urgente que permaneçamos unidos e
operantes, nesta hora grave, para dar cumprimento à proposta de Jesus.
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HOMENAGEM

Homenagem à Ione Feda�o
Bastos
Equipe da 6ª URE

one Fedatto Bastos nasceu em Joaçaba (SC), no
dia 13 de fevereiro de 1950, e em pouco tempo
mudou-se com sua família para Xanxerê (SC),
onde estudou e trabalhou como primeira
locutora em rádio da cidade, até seu casamento
em 1973 com Clécio Bastos. Acompanhando
então o marido na carreira bancária, morou em
diversas cidades, até se estabelecer, em 1995, em
Joinville onde integrou-se como atleta de vôlei na
AABB e participou de campeonatos Brasil afora.

I

"Plantou sementes de fraternidade e
amor em nossos corações, que
frutificarão para sempre". Deolinda
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Foi em 2010 – por intermédio de seu filho
Marcelo (que atualmente frequenta a Seara
Espírita de Chapecó) – que Ione conheceu o
Espiritismo e começou a frequentar o Centro
Espírita Paz do Senhor. Após alguns anos de
estudos de O Livro dos Espíritos, do Evangelho
Segundo o Espiritismo e de obras de Joanna de
Ângelis, Ione começou a trabalhar na Casa e a
dedicar-se ao Departamento de Assistência
Espiritual, onde trabalhou como coordenadora
desta área. Ela participava também da equipe do
Departamento de Assistência Espiritual da 6ª URESC.
Estudante assídua e trabalhadora dedicada na
Seara do Mestre, em sua família era foco
aglutinador com marido, filho, filha, nora, genro e
2 netas. Em sua jornada de várias mudanças em
diversas cidades amealhou muitos amigos e
compadres devido ao carinho, atenção e
aconselhamento fraterno que sempre manteve
para com as pessoas.
"Espalhou e continuará espalhando
muito amor, muita esperança por
onde passou". Verônica
Trabalhadora dinâmica, sempre disposta, amável,
com uma palavra confortadora para todos,
também coordenou grupos de estudos; auxiliou
em trabalhos de capelania em um hospital da
cidade; capacitou-se como expositora espírita
atuando nas Casas em Joinville, Jaraguá do Sul,
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Penha entre outras; e nos 2 últimos anos, em
atividades virtuais, participou do Evangelho no Ar,
do CAF (Central de Atendimento Fraterno) e
exposições espíritas pela internet.
Era vice-presidente do CEPS (Centro Espírita Paz
do Senhor) e foi eleita à Presidência com mandato
a iniciar em 2021, não chegou a assumir por ter
adoecido gravemente após contaminação por
Covid-19 em fevereiro, até o momento em que
atende ao chamado do Mestre Divino e seus
Emissários, retornando à pátria espiritual em 26
de março passado.
Ione seguiu para seu destino e deixou conosco
uma bagagem incalculável, levando junto dela
outra bagagem que com certeza será o peso no
fiel da Balança Divina, onde apresentará com
certeza o resultado dos talentos que trouxe ao
planeta e que multiplicaram em sua volta à Pátria
Espiritual.
Temos certeza, que muito breve, e recuperada,
iniciará seus trabalhos na Seara Espírita, nos
intuindo e auxiliando na missão de cada um nas
frentes de trabalho que o Mestre Jesus confiou a
cada um de nós.
"Sempre vou me lembrar da voz doce
e olhar acolhedor, das palavras de
carinho que ressoam em mim até
hoje". Luane
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RECONHECIMENTO

Até breve à Suely Caldas
Schubert
Família Espírita Catarinense

mediunidade surgiu muito cedo vida de
Suely, a ela se dedicando por mais de 60
anos, ao estudo e a pesquisa da mediunidade e
do fenômeno mediúnico. O seu vasto conhecimento aliado à larga experiência e somando a
didática incomum de que se utilizava, transformou-a muito cedo em referência nacional e
internacional. Sua larga e primorosa jornada de
serviços prestados ao Movimento Espírita no
Brasil e no mundo, contempla ao mesmo tempo
os seu raros dotes literários e a sua eloquência incomparável como oradora espírita.

A

Publicou 18 livros, e singularmente, sendo
médium de raras qualidades, a sua obra literária
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não é mediúnica. As suas publicações são
produto da sua rara capacidade de tornar
inteligível assuntos complexos como obsessão,
poderes da mente, transtornos mentais e tantos
outros, aos quais dedicou largo tempo de
profundos estudos e acuradas pesquisas. As raras
qualidades de Suely lhe concederam a carinhosa
denominação de “A Dama da Mediunidade”.
Mulher corajosa, ganhou destaque num cenário, à
época predominantemente masculino e logo
obteve merecido reconhecimento pelas valiosas
contribuições que generosamente ofertava ao
Movimento Espírita.
Suely esteve em Santa Catarina incontáveis vezes,
percorria de carro conosco longas distâncias,
sempre alegre e bem disposta. Estas
oportunidades de convivência, foram um
privilégio inestimável, pois Suely se revelava uma
pessoa simples, com um senso de humor
adorável, e ao mesmo tempo, uma pessoa
extremamente generosa e eloquente, nunca
desperdiçava uma oportunidade de compartilhar
conhecimentos e experiências.
Disse-lhe certa vez - e ela deu aquela gargalhada
adorável - que até mesmo as suas piadas eram
didáticas. Espírita verdadeira no estrito conceito
de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, todas as
suas palavras e atos atestavam a sua convicção a
respeito dos princípios espíritas, o que lhe
proporcionava essa singular capacidade de
explicar tudo à luz da Fé Raciocinada.
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Fiel seguidora de Jesus, fundou em Juiz de Fora
a Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, a SEJA,
onde na condição de servidora incansável,
aplicava e compartilhava com todos os seus
conhecimentos, para consolar e acolher
fraternalmente encarnados e desencarnados. A
SEJA era seu campo experimental, lá ela
aprimorava
técnicas
de
desobsessão
e
aprofundava as suas pesquisas sobre a
mediunidade na infância. Os estudos na SEJA da
obra de André Luiz e Manoel Philomeno de
Miranda resultaram numa das maiores e mais
significativas contribuições de Suely aos Espíritas,
o livro “Dimensões Espirituais do Centro Espírita”,
um verdadeiro marco nas referências de estudo
ao trabalhador espírita.
No último dia 12 de maio, Suely retornou à Pátria
Espiritual, um dia antes de lançar pela FEB a sua
última obra literária “Chico Xavier e Emannuel –
Dores e Glórias”, deixou-nos assim, mais um
presente antes da grande viagem. Registramos
nossa gratidão e reconhecimento à Dama da
Mediunidade: Suely, grande mulher, oradora,
escritora, pesquisadora e servidora fiel de Jesus e
Kardec.

Paz e bem para você, querida amiga.

Família Espírita Catarinense
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QUALIFICAÇÃO

Conheça o Programa de
Qualificação do Trabalhador da
Assistência e Promoção Social
Espírita
Jean C. Michel
Vice-presidente de Assistência e Promoção Social

“São chegados os tempos” (Allan Kardec,
A Gênese, cap. XVIII).
llan Kardec nos alerta no último capítulo de A
Gênese, que grandes mudanças estão acontecendo em nosso orbe, em conformidade com a
Lei do Progresso. A área da APSE (Assistência e
Promoção Social Espírita) alinhada com estas
mudanças, também se prepara para os novos

A
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tempos. Um dos pilares deste alinhamento com
os novos tempos é a qualificação do trabalhador
espírita da área da Assistência e Promoção Social
Espírita.
A APSE está transformando-se em um área de
orientação social, mantendo, obviamente, as
atividades tradicionais, como a distribuição de
alimentos, vestuário e atendimentos gerais.
No entanto, é preciso estarmos preparados para
as novas demandas que os usuários nos
apresentam, quando chegam às nossas Casas.
Qualificar-se é fundamental!
Nos trabalhos da APSE, qualificar-se ganha uma
dimensão ainda maior. Em cada ser que
encontramos, habita um espírito eterno a
caminho da evolução.
Nossa função, nosso dever é reconhecer este ser
com toda sua potencialidade e estimulá-lo a
aprimorar-se. Para isto é preciso estar qualificado.
Para que o usuário tenha uma orientação correta
e segura, o trabalhador necessita também de
orientação: este é o maior propósito deste
Programa de Qualificação do Trabalhador da
APSE.
Um breve histórico:
A proposta de um Programa de Qualificação do
Trabalhador da APSE foi apresentada pela FEC, em
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reunião mensal da Comissão Regional SUL, em
3 de agosto de 2020.
A proposta da FEC foi convidar as demais
federativas
a
participar
ativamente
do
planejamento e execução deste programa, que
estava sendo desenvolvida em Santa Catarina.
Com a adesão das áreas da APSE das federativas
participantes da Comissão Regional SUL CFN/FEB:
FERGS, FEC, FEP, USE-SP, CEERJ e FEMS, iniciou-se
o desenvolvimento desta proposta, de modo
coletivo e integrado, e que está fundamentada em
levantamentos de demandas efetuados pelas
coordenações estaduais, em seus diversos
encontros e diagnósticos situacionais em cada
uma das federativas participantes.
Objetivo do programa:
Este programa surge da necessidade de
qualificação do trabalhador espírita para atuar na
área da Assistência e Promoção Social Espírita,
frente às novas oportunidades de trabalhos de
orientação social, a necessidade do trabalho
integrado e em rede, com as entidades públicas,
privadas e fomentar a rede de compartilhamento
entre as próprias instituições espíritas.
Os principais objetivos a serem alcançados com
este programa são:
� Promover a formação continuada aos
trabalhadores e dirigentes da área de Assistência
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e
Promoção
participantes;

Social

das

Federativas

� Divulgar o documento de orientação à
assistência e promoção social espírita e obras
correlatas;
� Apresentar as diretrizes para organização e
funcionamento da APSE;
� Apresentar a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) e a sua relação com a APSE;
� Estimular a integração da APSE com as diversas
atividades da casa espírita.
� Estimular o trabalho em Rede dentro e fora do
Movimento Espírita;
� Atender às Diretrizes do Plano de Trabalho para
o Movimento Espírita 2018-2022:
� Diretriz 4 – Adequação dos Centros Espíritas
para o atendimento às suas finalidades.
� Diretriz 6 – União dos espíritas e unificação do
movimento espírita.
� Diretriz 7 – Formação continuada
trabalhador e das lideranças espíritas.

do

� Diretriz 9 – Participação na sociedade.
Metodologia:
O programa será desenvolvido em ambiente
virtual, em módulos com videoaulas e material de
apoio, que serão disponibilizados mensalmente
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nos canais de divulgação das federativas
participantes.
As coordenações locais de APSE, em conjunto
com as Entidades Espíritas, poderão dispor deste
material para qualificar seus trabalhadores, com o
apoio da equipe da VPAPS/FEC e das demais
federativas.
Serão apresentados inicialmente, 10 módulos,
com os seguintes temas:
� Módulo 01 - Documento de orientação à APSE:
� Módulo 02 - Organização da APSE no trabalho
espírita:
� Módulo 03 - APSE, Caridade e Espiritismo:
� Módulo 04 - A APSE e a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS):
� Módulo 05 - A APSE e as diversas atividades da
casa espírita:
� Módulo 06 - Trabalho em Rede e a RASE – Rede
de Assistência Social Espírita
� Módulo 07 - Metodologia ECCET – Espaço de
Convivência, Criatividade e Educação pelo
Trabalho.
� Módulo 08 - Proteção Sociorreligiosa.
� Módulo 09 - Elaboração de projetos e captação
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de recursos.
� Módulo 10 - Vulnerabilidade, risco social e
cidadania.
A qualificação do trabalhador espírita da área da
Assistência e Promoção Social Espírita é
fundamental para o aprimoramento de suas
atividades.
No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, item
5, temos a primorosa recomendação do Espírito
de Verdade: “Espíritas! Amai-vos, este o primeiro
ensinamento; instruí-vos, este o segundo”.
Amar é o ensinamento maior que Jesus nos legou
e instruir-se é a maneira de aprender a amar.
Instruir aos outros, é nosso dever!
Instruir-se e qualificar-se é melhorar o
entendimento, as relações, fator primordial para
se estabelecer uma convivência segura e
harmônica; é, enfim, seguir os dois ensinamentos
amar e instruir.
Com o Programa de Qualificação do Trabalhador
da APSE, nossas federativas dão o primeiro passo
para auxiliar os Trabalhadores e Dirigentes da
APSE na tarefa de instruir; aprender e desenvolver
a virtude de amar, cabe a cada um, utilizando os
ensinamentos dos Bons Espíritos e de nosso
Mestre Jesus!
Vamos nos integrar e qualificar.
O convite está feito, participe conosco!
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VP-FIJ

Estrutura Organizacional da
Vice-Presidência da Família,
Infância e Juventude
Magna da Luz Martins
Vice-presidente da Família, Infância e Juventude

medida que humanidade avança em conhecimento e moralidade novas exigências em
todas as áreas da atividade humana vão surgindo
a fim de alinhar o teórico com a prática, expressando, assim, em novas condutas e novas formas
de fazer a compreensão dilatada. E não acontece
diferente no seio do centro espírita. A evolução
do pensamento humano e o desenvolvimento
das ciências, especialmente as sociais e tecnológicas tem nos afetado de forma mais direta, e novas
competências se tornam necessárias a fim de que
a casa espírita igualmente siga o curso do

À
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progresso no atendimento que presta através
das várias atividades que realiza.
No que tange à área da família, infância e
juventude
temos
sido
concitados
permanentemente a expandir as frentes de
trabalho para um atendimento cada vez mais
qualificado do nosso público no âmbito dos
espaços evangelizadores das instituições espíritas.
Com o aumento, tanto em quantidade quanto em
complexidade, das demandas de trabalho, a VicePresidência da Família, Infância e Juventude VPFĲ, para prestar o apoio que lhe cabe ao
movimento espírita catarinense, criou uma
estrutura que possibilita o atendimento das novas
necessidades
surgidas,
visando
ações
efetivamente embasadas e coadunadas com os
novos conhecimentos oriundos da educação e
demais ciências sociais, assim como, com a
legislação vigente e com as orientações dos
documentos nacionais da área.
Em consonância ao que o Regimento Interno da
FEC prevê nos seus artigos 76 e 77, além dos três
departamentos já existentes, ao curso da última
gestão e, especialmente no decorrer de 2020, a
VPFĲ, sentiu a necessidade de definir o campo de
atuação do seu núcleo de estudos e da criação de
um setor que abarcasse um amplo leque de
atividades relativas ao processo ensinoaprendizagem,
denominado
de
Técnicopedagógico. Dessa forma estamos estruturados
de acordo com o organograma abaixo.
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A nova estrutura objetiva, como dissemos acima,
apoiar de forma efetiva e direta os trabalhos
realizados tanto nas Uniões Regionais como nos
centros espíritas.
Abaixo, explicamos de forma
elementos desta nova estrutura:

sucinta

os

NÚCLEO DE ESTUDOS
O Núcleo de Estudos constitui-se no fórum que
tem como objetivo primordial a abordagem,
discussão e aprofundamento de temas que,
notadamente, mereçam atenção da VicePresidência. Para isso, reúne participantes
oriundos do movimento espírita, bem como de
interessados e especialistas em cada tema,
permitindo a criação do ambiente ideal para a
diversidade de ideias, motor principal da filosofia
do Núcleo. Sem vocação nem prerrogativa
estatutária e regimental de legislar, deliberar ou
executar qualquer tipo de ação administrativa, o
Núcleo visa suprir a Vice-Presidência de material
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intelectual e massa-crítica, auxiliando na
definição de tendências, prioridades e caminhos
para as políticas e ações da área com vistas à
qualidade de suas atividades.
SETOR
DE
PEDAGÓGICO

ORIENTAÇÃO

TÉCNICO-

O setor de Orientação Técnico-pedagógico,
diferentemente do Núcleo de Estudos, possui um
caráter operacional e visa desenvolver formações
e ações variadas objetivando munir os
evangelizadores
de
Santa
Catarina
de
conhecimentos, e desenvolver as habilidades e
competências necessárias para a evangelização
da família, infância e juventude. As equipes
constituídas poderão ter um caráter temporário
ou permanente, a depender das especificidades
de cada demanda.
Atualmente, contamos com quatro equipes
dentro do setor Técnico-pedagógico, sendo:
- De Referência na Evangelização de Bebês
- Da Educação Inclusiva
- Do Ensino à Distância
- Do Semear virtual
Com a criação do setor Técnico-pedagógico e a
constituição das suas equipes não crescemos
somente em quantidade de trabalhadores (somos
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30), qualidade e produtividade (a quantidade de
ações, atividades realizadas e de demandas
atendidas em 2020 superaram muito os anos
anteriores), mas, o mais notável de tudo, é
verificarmos o quanto ganhamos em diversidade.
Com a atuação de membros de 13 das 16 UREs,
dentro da Vice-Presidência, nos faculta uma visão
mais panorâmica, mais real da evangelização em
nosso Estado, ao mesmo tempo, temos
conhecimento das especificidades de cada região,
das singularidades dos públicos atendidos e
outras
particularidades
que
passariam
despercebidas se não tivéssemos vozes regionais
dentro da VP trazendo notícias, necessidades e
anseios para que, na consolidada prática do fazer
coletivo da VPFĲ, busque-se contemplar.
Hoje consideramos que temos um trabalho
efetivamente de rede não só pela significativa
representatividade das UREs, mas, também, pela
permanente comunicação efetiva mantida com os
coordenadores regionais e suas equipes e estas
com os evangelizadores dos centros espíritas. Esta
relação de proximidade além de fortalecer os
vínculos de amizade e fraternidade entre os
trabalhadores das diferentes esferas do trabalho
federativo tem garantido que o Evangelho de
nosso Mestre Jesus seja semeado mais
proficuamente no campo do coração de cada
criança, jovem e família atendidas pelos centros
espíritas.

24

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Inclusão e Acessibilidade nos
Centros Espíritas
Francielle Matos Bispo
Equipe de Educação inclusiva da FEC

artigo busca “analisar a importância da
inclusão e acessibilidades nos Centros
Espíritas, considerando a importância de levar o
evangelho a todas as pessoas. Para tanto,
buscou-se entender a estima do tema, ponderando inicialmente conceitos relativos as
particularidades de cada deficiência, expondo
conceitos das barreiras a serem evitadas e apresentar práticas que visem garantir as
acessibilidades para todos. É notável que o
conceito de acessibilidades vai muito além da
questão arquitetônica, outros pontos são fundamentais como a metodológica, instrumental,
comunicacional e principalmente a atitudinal,
sendo esta última relacionada ao capacitismo,
conceito fundamental para compreensão do preconceito com pessoas com deficiência. Foram

O

25
apresentados conceitos importantes como
Desenho Universal, aplicativos e ferramentas de
tecnologias assistivas e de comunicação alternativa. Considerando o Centro Espírita como célula
viva e pulsante, lugar de trabalho para todos, de
solidariedade entre todos e de tolerância para
com todos é imprescindível o olhar inclusivo por
todos os trabalhadores da tarefa, seguindo os
ensinamentos do mestre Jesus, valorizando as
potencialidades de cada espírito.”
Veja o artigo na integra: https://fec.org.br/
movimento-espirita-downloads/
#1613953117860-be98b920-ef24

26

HISTÓRIA

Pesquisa resgata parte da
história da FEC
Wilmar Manske
Vice-presidente de União e Unificação

niciamos ainda em 2020, um levantamento
histórico sobre as Uniões Regionais Espíritas
(UREs), desde sua criação, buscando identificar
em que momento foram constituídas, os nomes
dos seus presidentes e demais informações pertinentes.

I

Esse trabalho, de fundamental importância para a
nossa história federativa, está sendo realizado
pelo confrade Roberto Valmorbida, voluntário da
FEC, o qual vem descobrindo verdadeiras pérolas
sobre o nosso Movimento.
Como um pequeno exemplo do que estamos
registrando desse passado histórico, lemos em
atas iniciais que, logo após a fundação da
Federação, pelo irmão Luís Osvaldo Ferreira de
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Melo, ele já descentralizava as atividades da
FEC, criando um Conselho Federativo de
abrangência estadual.
Entretanto, não existiam as UREs como
conhecemos hoje, que inicialmente eram
denominadas de Conselhos Regionais Espíritas CREs.
Esse primeiro Conselho Federativo Estadual era
formado pelos presidentes das Casas Espíritas
filiadas até então. Lembrando que no ato de
constituição da FEC, em 24.04.1945, estavam
presentes 17 Instituições Espíritas de várias
regiões do estado (Grande Florianópolis, Laguna,
Itaiópolis, Lages, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul).
No dia 1º de agosto de 1964, o conselheiro
Clemente Brüning, em reunião ordinária do CFE,
propõe a divisão do Estado em regiões e o
presidente da FEC faria a nomeação dos
representantes de cada região.
Na reunião do Conselho de 4 de junho de 1966 o
conselheiro Eugênio Doin Vieira propõe a criação
do Grupo de Estudos das Sociedades Espíritas
Catarinenses (GESEC), que buscaria fazer um
diagnóstico do movimento espírita no Estado de
Santa Catarina.
Em desdobramento ao 1° Congresso Espírita
Catarinense, realizado entre os dias 21 a 23 de
fevereiro de 1969, em Florianópolis, o CFE
aprovaria a reformulação do Estatuto da FEC e
criaria as bases dos Conselhos Regionais, que
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seriam definitivamente instituídos na reunião de
15 de agosto de 1969 e teriam a seguinte
constituição:
CRE 1 presidente – com sede em Florianópolis
CRE 2 presidente – com sede em Lages
CRE 3 presidente – com sede em Laguna
CRE 4 presidente – com sede em Blumenau
CRE 5 presidente – com sede em Rio do Sul
CRE 6 presidente – com sede em Joinville
CRE 7 presidente – com sede em Mafra
Este é um pequeno exemplo, de muitas outras
informações – algumas até curiosas – que vêm
surgindo com esse levantamento e que
pretendemos em breve colocá-las à disposição do
Movimento Espírita Catarinense, para todos os
que desejarem conhecer a nossa história.
Aproveitando esta oportunidade, solicitamos a
todos que têm em seu poder algum documento
histórico, fotos, cartas e informativos ou demais
documentos, nos encaminhem, para que
possamos enriquecer ainda mais a nossa memória
federativa.
Assim que tivemos todo este material catalogado
e melhor elaborado, estaremos compartilhando
no Portal da FEC, para que todos possam utilizar.

29

CONUNICAÇÃO

Atualização de dados
cadastrais favorece
comunicação
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

onforme disposto no artigo 6º do Estatuto,
bem como do artigo 5º do Regimento
Interno, as instituições espíritas filiadas devem
manter atualizadas as informações cadastrais
junto à FEC, sempre que houver mudanças em
seus dados, bem como de sua diretoria e dos seus
coordenadores de áreas.

C

Mas muito além de qualquer obrigação
regimental ou estatutária, o processo periódico
de manutenção dos dados cadastrais garantirá a
qualidade na troca de conteúdos e informações,
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seja no formato tradicional ou digital,
permitindo que o processo da comunicação
possa fluir entre as instâncias do Movimento
Espírita, mesmo com a frequente mudança das
diretorias.
Para facilitar esta atualização cadastral, a FEC
disponibiliza o sistema WEBFEC, onde todos os
cadastros necessários podem ser atualizados pela
internet, através do uso de computador,
smartphone ou até mesmo celular.
Nesta ferramenta é possível atualizar os dados da
Casas Espírita, da Diretoria, dos coordenadores
das áreas, dos grupos de estudos e das atividades
realizadas na Instituição Espírita.
Poderá ainda fazer download e upload de
documentos, acesso a informações financeiras,
acompanhamento da agenda Federativa, realizar
inscrições de eventos e participar da Rede de
Assistência Social Espírita, Rase.
Dentro da agenda de atividades virtuais das VicePresidências da FEC estão sendo realizadas rodas
de conversa e atividades de capacitação de uso
deste sistema, de forma com as Casas Espíritas e
UREs possam ser orientadas quanto à sua
utilização (veja a agenda em www.fec.org.br –
Movimento Espírita>Calendário).
Participe. Colabore. Mantenha seu cadastro
atualizado, sempre que houver mudanças na
Instituição.
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TRANSPARÊNCIA

Projeto Transparência das
Informações financeiras e
contábeis facilitam
acompanhamento dos
recursos da FEC
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

uscando melhorar o processo de comunicação interna e promover a disponibilização de
informações financeiras para o seu quadro de associados, a Diretoria Executiva da FEC, através do
Setor Financeiro/Contábil da Vice-Presidência de
Administração e Finanças - VPAF, dá início ao
projeto de Transparência de Informações.

B

Inicialmente estão sendo publicados em espaço
específico os demonstrativos financeiros mensais,
apresentando os recebimentos (entradas) e
pagamentos (saídas) que foram realizados na
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movimentação financeira de cada período,
independentes da sua competência contábil.
Com esta proposta, os Centros Espíritas e as
Uniões Regionais poderão acompanhar a origem
a destinação dos recursos da Federativa, de forma
comparativa com os valores orçados para o
exercício corrente.
Os demonstrativos foram elaborados em formato
simplificado, que permite que o leitor possa
identificar visualmente a origem e a destinação
dos recursos. Logo no início do relatório é feito a
descrição de cada rubrica e em seguida a
apresentação dos números e gráficos das contas
da administração e da distribuidora.
Também são apresentados os saldos da Conta
Corrente integrada, que é composto pelos
recursos das URE, centralizado no Caixa da FEC,
em cumprimento ao artigo 99 do novo
Regimento Interno da FEC.
Este conteúdo ficará disponível no Sistema
WEBFEC, na opção de menu Financeiro ->
Demonstrativos. No mesmo espaço, também
serão publicadas periodicamente as Certidões
Negativas de Débito extraídas junto das
autoridades competentes nas esferas municipal,
estadual e Federal.
Ainda no sistema WEBFEC serão disponibilizados
os dados do Programa Amigos da FEC,
permitindo que no acesso das UREs possam ser
consultadas as informações dos participantes do
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programa, bem como, no acesso dos Centros
Espíritas será possível identificar o somatório do
valor arrecadado naquela região e a indicação da
projeção do valor da anuidade da Instituição
Espírita.
Para acessar o sistema, para as Casas Espíritas
utilize o endereço www.webfec.org.br/urenote/
centro, e para as UREs www.webfec.org.br/
urenote/ure.
Na segunda etapa do projeto, foram publicados
os balanços e demais demonstrativos contábeis
no Portal da FEC, na opção “Portal da
Transparência FEC”.
Com estas ações, as informações das transações
financeiras e contábeis realizadas pela Diretoria
Executiva no cumprimento de suas atividades,
ficam à disposição das Casas Espíritas Filiadas,
que compõe o quadro associativo da FEC.
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PORTAL DA FEC

Portal da FEC tem repositório
de documentos para download
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

novo Portal da FEC foi colocado em
produção em novembro de 2019 e desde
então vem sendo incorporado gradativamente
novos recursos aos usuários. No portal há três
áreas distintas. A primeira disponibiliza informações dinâmicas de eventos, informes, campanhas
e notícias da FEC, além de facilitar o acesso ao
Canal do Youtube e às publicações d’O Federativo. Outra área está destinada àqueles que
buscam conteúdos introdutórios sobre o Espiritismo, Allan Kardec, Obras Básicas e demais
informações aos iniciantes do conhecimento
espírita. E, por fim, uma área mais ampla está
destinada ao Movimento Espírita em todas as

O
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suas instâncias.
Neste último espaço estão disponíveis materiais
das áreas estratégicas do Movimento espírita,
incluindo o CITAF Programa de Capacitação
Integrada do Trabalhador da Área Federativa) e o
Evangelho Redivivo; o calendário das atividades;
orientações sobre os Programas Amigos da FEC e
Mantenedores; acesso ao sistema WEBFEC;
espaço de downloads e um conjunto de
subpáginas específicas da Federação Espírita
Catarinense.
No espaço de downloads há um repositório de
arquivos e conteúdos, que ficam disponíveis para
serem acessados e baixados sempre que houver
necessidade. Poderão ser encontrados espaços
específicos de Documentos Gerais (orientações
no período de pandemia, documentos
orientadores nacionais, documentos financeiros,
jurídicos e fiscais, orientações para fundação de
casa espírita, entre outros), documentos de
eventos e atividades (todos os materiais utilizados
e/ou produzidos nas atividades promovidas pela
FEC e suas Vice-Presidências) e os Projetos de
Atividade aprovados pela Diretoria Executiva e/ou
pelo Conselho Federativo Estadual.
Consulte e verifique os documentos que poderão
auxiliar em suas atividades. (http://fec.org.br/
movimento-espirita-downloads/)
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Prioridades do Planejamento
Estratégico Par�cipa�vo serão
apresentadas no Fórum
Espírita
Airton Luiz Rigotto
Assessor de Planejamento e Coordenação da Presidência

Federação Espírita Catarinense continua com
a elaboração do Planejamento Estratégico
Participativo do Movimento Espírita de Santa
Catarina. Algumas etapas já foram realizadas,
quais sejam: Diagnóstico junto aos dirigentes e
trabalhadores espíritas; tabulação dos dados levantados no diagnóstico e emissão de relatório
com análise dos dados para cada uma das Uniões
Regionais Espíritas; e, definição das prioridades,
entre as 10 trabalhadas no diagnóstico, junto aos
dirigentes das instituições espíritas. Essas prioridades serão objeto de trabalho do Fórum Espírita
de Santa Catarina será realizado em outubro.

A

Agradecemos, uma vez mais, a todos que
colaboraram com as etapas até agora realizadas.
Os resultados obtidos são relevantes para o
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aprimoramento e aperfeiçoamento das ações e
projetos de curto, médio e longo prazo da FEC,
das Uniões Regionais Espíritas – UREs, e das
Instituições Espíritas filiadas.
No dia 12 de junho foi apresentado na reunião do
Conselho Federativo Estadual – CFE, os resultados
obtidos e as próximas etapas e atividades que
serão realizadas.
Em outubro, com uma significativa base de dados
e informações, as lideranças do nosso Movimento
Espírita poderão tomar as melhores decisões para
as ações dos próximos anos.
Acompanhe o andamento dos trabalhos do
Planejamento Estratégico Participativo e sempre
que possível, colabore, pois o planejamento só
será
efetivamente
participativo
com
o
envolvimento de todos.
Desta forma, será possível a adequação da
estrutura federativa e das ações para os desafios
dos novos tempos, uma das diretrizes da atual
gestão.
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DISTRIBUIDORA DA FEC

Mudanças na Loja Virtual da
FEC
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

ogo após o início da pandemia da covid-19, a
equipe da Distribuidora da FEC, com a colaboração de voluntários, montou a sua Loja Virtual,
com o propósito de facilitar aos leitores a possibilidade de fazer aquisição de obras, mesmo com as
livrarias de suas Casas Espíritas fechadas.

L

Passado mais de um ano, onde vivemos diversos
cenários, com inúmeras regras e orientações das
autoridades sanitárias, bem como por deliberação
de seus dirigentes ante a gravidade do momento,
muitos Centros Espíritas ainda estão com
restrições ou dificuldades na retomada de suas
atividades.
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Assim, com o propósito de colaborar com o seu
público, a Distribuidora FEC está elaborando
algumas mudanças na Loja Virtual.
Inicialmente houve uma reformulação visual do
espaço virtual, para facilitar a localização das
obras e a navegação no site.
Nas próximas semanas será realizada a integração
do sistema da Loja Virtual com o sistema que faz
o gerenciamento do estoque da Distribuidora,
permitindo que os usuários possam acessar cerca
de 1.500 títulos cadastrados, em contrapartida
com os 200 títulos atualmente disponibilizados na
Loja.
Outra importante mudança, talvez a mais
significativa, será a possibilidade do comprador
fazer a indicação da uma Instituição Espírita
beneficiada, que receberá um percentual de 10%
sobre o valor bruto da venda, como forma de
auxiliar na sustentabilidade das instituições
espíritas.
Este valor poderá ser revertido como crédito em
futuras compras de livros, bem como ser utilizado
como crédito para o pagamento de anuidades
junto a FEC.
Muito mais do que ser promotora de vendas e
obter lucros com as suas atividades comerciais, a
Distribuidora FEC tem como seu maior propósito
a divulgação das obras espíritas e ao mesmo
tempo, ser um facilitador para que o Livro Espírita
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também seja um elemento de sustentabilidade
das Instituições.
Além do benefício da Loja virtual, a Distribuidora
FEC promove com as suas ações: Benefícios
relativos a campanhas e promoções, na aquisição
de obras para revenda, caso o Centro Espírita
possua livraria; e disponibilização de livros em
consignação, dentro de políticas específicas, caso
haja interesse na implantação de um ponto de
venda de livros espíritas. Neste caso, ainda poderá
ser solicitado o apoio e orientações técnicas da
equipe da Distribuidora para a implantação dessa
atividade.
Portanto, caro leitor, se você puder, faça suas
aquisições na Livraria da sua Casa Espírita. Se isso
não for possível no momento, utilize o Portal da
FEC para a compra de suas obras espíritas e
indique a Instituição Espírita beneficiada. Fazendo
suas aquisições junto ao Movimento Espírita,
todos somos beneficiados. Você faz uma
excelente leitura e colabora com a sua Casa
Espírita e a FEC.
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EVENTOS DA FEC

FEC mantém eventos on-line
Marcela Ximenes
Equipe Federativo

esde março do ano passado, quando as atividades presenciais foram suspensas devido a
pandemia de covid-19, a FEC – Federação Espírita
Catarinense tem realizado eventos por meio de
diversas ferramentas on-line. De palestras a conferências, estudos, encontros e formações, o
trabalho na Instituição não para, graças as possibilidades ofertadas pela tecnologia. Somente no
primeiro semestre deste ano, oito evento foram
realizados pela Federação.

D

Logo em fevereiro, no dia 27, foi realizada, por
meio do Zoom, uma capacitação para os
presidentes das UREs – Uniões Regionais Espíritas.
Também participaram equipes das regionais.
Foram apresentadas várias exposições pelos vicepresidentes e equipe da diretoria-executiva da
FEC.
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Na semana seguinte, no dia 3 de março,
também por meio do Zoom, foi realizado o
Encontro Estadual do Evangelho Redivivo. O
evento contou com a participação de Marta
Antunes e Pedro Paulo Camelo, que conduziram
as oficinas, e de Geraldo Campetti, que fez uma
palestra sobre o tema. Os três são trabalhadores
da Federação Espírita Brasileira.
Ainda em março, no dia 20, foi realizado, no
ambiente Zoom, o Encontro Estadual de
Capacitação do Citaf, que contou com a
participação dos representantes das UREs.
Durante o encontro, foi formada a Comissão
Estadual do Citaf.
A Conferência Espírita de Santa Catarina foi
realizada, pelo segundo ano, pela internet. O
evento, ocorrido no dia 24 de abril, foi transmitido
pelo YouTube e Facebook e teve a presença de
Sandra Borba, Alessandro Vieira de Paula, Jorge
Godinho e participação especial de Divaldo
Pereira Franco. A temática deste ano foi Fé,
Esperança e Caridade.
Em maio, no dia 8, foi realizado o Encontro
Estadual da Comunicação Social Espírita, por meio
do Zoom. O evento teve como tema “A
importância da Comunicação no Movimento
Espírita”, que foi abordado por Chris Drux,
coordenadora da área da comunicação social da
Comissão Regional Sul – CFN/FEB, e Ivana Raisky,
consultora do Departamento de Comunicação

43
Social Espírita da FEB – Federação Espírita
Brasileira.
Neste mesmo dia (8/5), também por meio do
Zoom, foi realizado o Encontro de Monitores de
Estudos de Santa Catarina, o Emonesc. O evento
contou com a presença de Carlos Campetti,
coordenador nacional da Área de Estudo do
Espiritismo do CFN/FEB. Ele fez exposição sobre
"Os desafios do Estudo da Doutrina dos Espíritos
na atualidade", com posterior roda de conversa.
Na semana seguinte foram realizados dois
eventos: O Encontro Estadual da Área do
Atendimento Espiritual foi transmitido no
YouTube e Facebook, e contou com a presença de
Neuza Zapponi e Rívea Maia, coordenadoras da
área do Atendimento Espiritual da FEDF –
Federação Espírita do Distrito Federal. Elas
trataram da temática “O atendimento espiritual e
o Cristo Consolador”. Também pelos canais do
YouTube e do Facebook foi transmitido o
Encontro de Trabalhadores da Mediunidade de
Santa Catarina, o Etramesc. O tema do evento foi
os 160 anos de O Livro dos Espíritos e teve as
palestras de Marta Antunes e Sandra Della Pola.
Neste ano, outros eventos serão realizados pela
FEC. Já estão confirmados o Fórum Espírita
Catarinense, no dia 23 de outubro, e o Encontro
Estadual dos Trabalhadores da Área da Família, no
dia 20 de novembro. A exemplo dos demais
eventos, estes também ocorrerão on-line.
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ATENDIMENTO ESPIRITUAL

A visão sistêmica das
a�vidades do atendimento
espiritual na casa espírita
Juliana Zucchetto
Vice-presidente de Mediunidade e Atendimento Espiritual

Atendimento Espiritual no Centro Espírita
fundamenta-se na acolhedora proposta de
Jesus para que venham a Ele todos aqueles que se
encontram aflitos e sobrecarregados, e
encontrem repouso para suas almas. Nessa perspectiva é que se estabelecem de modo
sistemático as atividades de Atendimento Espiritual no Centro Espírita, contemplando a recepção
o Atendimento Fraterno pelo Diálogo, a explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita, a
atividade do Evangelho no Lar e implantação do
Evangelho no lar, a irradiação mental e o atendimento pelo passe.

O

É proposta do Conselho Federativo Nacional
(CFN/FEB), tanto no documento Orientação ao
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Centro Espírita quanto no documento
Orientação para o Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, a sistematização das atividades
relacionadas ao Atendimento Espiritual. Ambos os
documentos apresentam a área como um
conjunto de tarefas inter-relacionadas que
apresentam características e interfaces naturais,
realizadas por meio de ações fraternas e
continuadas,
o
que
pressupõe
um
desencadeamento de ações no âmbito das
atividades do Atendimento Espiritual na Casa
Espírita.
Ter uma visão sistêmica é ter a capacidade de ver
o cenário completo, analisando todos os agentes
e situações que o compõem. Remetendo essa
visão sistêmica à Área do Atendimento Espiritual
se tem a proposta de dinamizar as atividades que
a compõem de modo que as ações sejam
integradas e interrelacionadas.
Todo aquele que chega ao Centro Espírita deve
ser acolhido fraternalmente através da atividade
da recepção. Nela é que acontece o primeiro
contato do frequentador com a Casa Espírita e
muitas vezes é o primeiro contato com a Doutrina
Espírita. Ao identificar as demandas daquele que
chega ao Centro Espírita, o recepcionista vai
encaminhá-lo à atividade que melhor as atenda.
Pode ser um Atendimento Fraterno pelo Diálogo,
a solicitação de colocação de nomes nas preces
dos grupos de Irradiações Mentais, o
encaminhamento para a explanação do
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Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, a
orientação a respeito do Evangelho no Lar ou a
solicitação de uma visita fraterna para a
implantação do Evangelho no Lar para alguém
que esteja impossibilitado de ir à Casa Espírita.
Outras vezes é uma pessoa que deseja receber
um passe.
Portanto a atividade da recepção vai
interrelacionar-se diretamente com todas as
demais atividades da área do Atendimento
Espiritual, além das demais áreas. E assim segue
de maneira semelhante a sistematização das
demais atividades do Atendimento Espiritual.
Como pode-se constatar, há uma integração das
atividades do Atendimento Espiritual e para que
tal se concretize é necessário que os dirigentes se
sensibilizem
para
a
necessidade
da
disponibilização de todas as atividades do
Atendimento Espiritual e que estas funcionem
dessa maneira sistêmica e qualificada, cumprindo
com excelência esta tarefa cristã.
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GESTÃO

Cuidados com a regulação
fiscal das Ins�tuições Espíritas
Franciny Rozo
Departamento Financeiro/Contábil da VPAF

“Dai, pois, a César o que é de César, e
a Deus o que é de Deus”. (Mateus 22:21).
odemos dizer, em nossas experiências, que a
maioria dos Centros Espíritas se formam a
partir de pequenos grupos de irmãos que se
unem para estudar a doutrina, para uma ação de
promoção e assistência social ou se multiplicam
para levar a luz do Espiritismo a outras localidades, sempre amparados e intuídos pela a
espiritualidade superior. Com o desenvolvimento
desses pequenos grupos e a necessidade de
melhor atender aos irmãos que buscam a instituição, e abrem as portas ao público, vem junto o
compromisso de formalização perante a
sociedade e aos órgãos públicos. Jesus já nos
advertia sobre nossas obrigações perante as leis
dos homens, assim como as leis de Deus. Mas
você sabe quais são as obrigações que devemos
seguir ao abrir um Centro Espírita?

P
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Primeiramente devemos reunir os membros
interessados em uma assembleia de fundação,
que irá gerar uma ata informando as decisões
tomada, como o local, nome da instituição,
objetivo, os membros de diretoria, período de
mandato, o estatuto que regulamenta a
instituição. Depois disso, é necessário registrar
essa ata e o estatuto no cartório de registro civil
de pessoa jurídica; fazer o registro no cadastro
nacional de pessoa jurídica (CNPJ); na prefeitura,
solicitar o alvará de funcionamento e dos
bombeiros, garantindo assim a segurança de
todos; no Estado, se necessário; e inscrever-se no
INSS e FGTS.
Segundo o Código Civil, as organizações
religiosas são formadas por pessoas que se unem
para a realização de atividades sem finalidade
lucrativa, voltadas à religiosidade e à profissão da
fé, muitas vezes com atividades de assistência e
educação, porém alguns entendimentos limitam
as organizações religiosas única e exclusivamente
ao culto religioso, mas sabemos que nossas
atividades vão muito além do interesse particular,
buscando sempre o bem comum, nos
caracterizando mais como uma associação civil,
que nos permitem maior flexibilidade em nossas
atividades.
Por não buscarmos obtenção de lucro para ganho
próprio, a Constituição Federal do Brasil, nos
garantiu uma imunidade tributária, isso quer dizer
que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
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Federal e aos Municípios instituir impostos,
sobre o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas, nota-se que
qualquer outra atividade não relacionada a
finalidade da instituição será tributada, além disso
existe algumas condições para garantir essa
imunidade, destacam-se a não remuneração de
dirigentes e a aplicação integral de recursos no
objeto social da entidade.
Além disso, os Centros Espíritas, agora já
constituídos, formalizados e em plenas atividades,
se equiparam a grandes empresas mesmo sendo
pequenos, pois deve ter um contador para auxiliar
a cumprir as obrigações contábeis e seus
demonstrativos, as obrigações fiscais, trabalhista
e as obrigações acessórios, passiveis de multas
altas por não cumprimento dessas obrigações.
Normalmente, são nesses aspectos que muitas
vezes, por desconhecer e até mesmo por acreditar
que estão “imunes” ao pagamento de imposto,
estão isentos dos cumprimentos dessas
obrigações.
Diante do exposto acima, fica nossa
recomendação para aqueles que ainda não se
formalizaram, que assim o façam, cumprindo com
seus deveres cíveis, e para aqueles que já estão
com suas portas abertas que busque saber se
estão sendo cumpridos todas as suas obrigações
como instituição, recorrendo ao seu contador ou
buscando ajuda desse profissional.
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CITAF

CITAF busca união dos
trabalhadores espíritas
Loana Bento
Coordenadora Estadual do CITAF

CITAF (Capacitação Integrada do Trabalhador
da Área Federativa) é um programa de
formação, capacitação e qualificação continuada
da Federação Espírita Catarinense que, seguindo
os passos do insigne codificador Allan Kardec,
parte do simples para o complexo para proporcionar ao trabalhador, da Seara Espírita, o
conhecimento e a segurança na condução das
atividades das Casas Espíritas, preservando os
princípios da Doutrina dos Espíritos.

O

É um programa que, além de buscar a
capacitação, busca a união dos trabalhadores e o
alinhamento das diretrizes nacionais, por utilizar
metodologias participativas e construtivas, que
oportunizam a ação e a reflexão do trabalhador
na construção dos conceitos, planos, metas e
diretrizes realizadas por muitas mãos. Busca
sempre estreitar e fortalecer os laços de união e
fraternidade, bem como o comprometimento e a
dedicação do trabalhador, culminando na
felicidade pelo trabalho bem compreendido, bem
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sentido e bem executado.
“A união demonstra a excelência da qualidade da
Doutrina Espírita nos corações, mas a unificação
preserva essa qualidade para que passe à
posteridade conforme recebemos do ínclito
codificador.”, Bezerra de Menezes, pelo médium
Divaldo Pereira Franco, encerramento do 1º
Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro,
25.1.2004, na sede da Federação Espírita do Rio
de Janeiro, em Niterói.
Assim, em 2020 o Manual de Orientação ao CITAF
sofreu sua primeira avaliação, para que pudesse,
após as experiências das equipes das UREs, ser
melhorado e levado ao conhecimento de mais
trabalhadores do Movimento Espírita Catarinense.
Em 2021, março, ocorreu o Encontro Estadual do
CITAF e mais um passo foi dado com a formação
de uma Comissão composta por um represetante
de cada União Regional Espírita para, juntos,
preparar o projeto que será levado ao Conselho
Federativo Estadual para ser discutido e
deliberado.
Os participantes também tiveram a oportunidade
de rever, com a participação da presidente da
FEC, a origem, objetivos e estrutura do programa;
a metodologia utilizada também foi outra
questão apresentada e discutida. O vicepresidente de União e Unificação apresentou a
linha do tempo “O protagonista na Obra do
Cristo”. Após as explanações todos foram
convidados a refletir sobre a importância do
programa através de uma roda de conversa.
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