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3 EDITORIAL

O Trabalho Unificador.

Esther Fregossi (Presidente da FEC)

“Não teremos Espiritismo unido sem que
nos unamos. Debalde ensinaremos amor
sem nos amarmos uns aos outros. Não
elevaremos a Doutrina sem nos elevar-
mos. Aprendamos a eliminar as arestas
próprias, a fim de que o espírito coletivo
paire mais alto, ligando-nos à Divina
Inspiração. Unir, para nós, deve ser apri-
morar, crescer, iluminar.” Emmanuel�

Allan Kardec preconizou a tríade Trabalho, So-
lidariedade e Tolerância como base

fundamental no trabalho coletivo em prol do es-
piritismo. A união dos espíritas e a almejada
unificação do Movimento Espírita se assentam nos
princípios da solidariedade e da fraternidade. É
relevante destacar que os princípios eleitos pelo
Sr. Kardec não podem ser estabelecidos por regras



ou impostos, eles demandam convicção íntima
e vivência, fruto de livre escolha.
Quando espontaneamente escolhemos trabalhar
pelo nobre ideal espírita, assumimos a
responsabilidade de sermos fieis aos princípios
recomendados e exemplificados por Allan Kardec.
Somente na vivência plena destes princípios
lograremos êxito em nossos anseios de servir à
Causa Espírita. Quando somos defrontados por
decepções ou frustrações frente a desafiadora
tarefa da liderança, não raro constataremos que
nos faltou empregar um tanto mais de
solidariedade e fraternidade.
Verificamos assim, que o bom trabalho em prol da
unificação das instituições e da união dos
espiritas, necessita: oferecer sem esperar
compensações, cooperar sem condicionamentos,
propor sem tolher outras iniciativas, primar pelo
respeito e pela liberdade sempre. Trata-se de uma
tarefa nobilitante, que requer uma atitude de
acolhimento irrestrito dos companheiros e de
doação generosa em prol dos resultados
coletivos.
O trabalho federativo nos desafia ao serviço
cooperativo e participativo, à construção coletiva,
a um olhar mais amplo e abrangente, pois a
missão do Espiritismo não está restrita a uma
instituição ou a individualidades.
Compreendendo a grandiosidade do ministério, é
imprescindível que nos unamos para juntos
realizar mais e melhor.
Estamos hoje assentando as bases do futuro do
Movimento Espírita e do Espiritismo em Santa
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Catarina. Recentemente, através de inédita
adesão, logramos estabelecer um diagnóstico dos
Centros Espíritas e da estrutura federativa em
nosso Estado. Quase três mil espíritas
catarinenses cooperaram com esta etapa
fundamental do Planejamento Estratégico
Participativo da FEC.
Logo mais, no Fórum Espírita, os dirigentes
espíritas catarinenses, unidos e inspirados nos
princípios solidariedade e fraternidade,
debateremos os desafios prioritários da
atualidade, e desenharemos o futuro desejado na
carta de intenções coletivas para o próximo
quinquênio.
O trabalho unificador esteve e está presente nas
mentes e sentimentos de nobres servidores nos
dois planos da Vida. Guiados pelos incontáveis
exemplos daqueles que nos precederam nesta
tarefa -e por eles inspirados- temos como lema a
assertiva de Jesus: “Sereis reconhecidos por
muito vos amardes”.
A proposta de unir com vistas a unificar, não
estabelece apenas diretrizes e metodologias de
ação. Procura fundamentalmente, congregar
esforços para apoiando-nos mutuamente
(solidariedade) e, respeitando as diferenças
(fraternidade), primar por “aprimorar, crescer e
iluminar” sob a égide de Jesus.
Prossigamos convictos e intimoratos no trabalho
unificador que abraçamos.

¹ XAVIER, Francisco Cândido. Doutrina e Vida. Espíritos Diversos,
Emmanuel e a Unificação.
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6 HOMENAGEM

A João Sérgio Sell, a nossa
gra�dão
Inara Schultz (Presidente da 14ª URE)

Afamília Espírita da 14ª URE se despediu no dia
5 de setembro de um líder, que retornou à

Pátria Espiritual.

João Sergio Sell nasceu em Palhoça (SC) em 3 de
abril de 1942. Filho de pais espíritas, desde cedo
participou do Movimento Espírita em sua cidade.

Médium, palestrante escritor, incentivador e
divulgador do Esperanto, (língua internacional
que foi lançada em 1887 com objetivo de facilitar
a comunicação entre os povos).

A partir de 1976 ingressou na Federação Espírita
Catarinense.



Por várias gestões, dirigiu o Departamento de
Mediunidade da Casa Máster, contribuindo de
forma significativa nesta área, e também na área
do Atendimento Espiritual.

Muito requisitado, por sua palavra acolhedora
sempre orientando e esclarecendo a quem o
procurasse.

Personalidade forte, idealista, deixa muitos
amigos e sua contribuição na memória, nos livros,
textos, falas que marcaram a muitos que tiveram a
oportunidade de conhecer e conviver com este
homem que retornou à Casa Paterna após a luta
onde combateu o bom combate.

Segue em paz!
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8 ORIENTAÇÃO JURÍDICA

A importância do Estatuto e
Regimento das Ins�tuições
Espíritas
Por Jefferson Ponqueroli (Assessoria Jurídica da FEC)

OEstatuto é o ato constitutivo da personalidade
jurídicaequepermiteaumainstituiçãoespírita

o surgimentonoâmbito jurídico, tornando-a capaz
do exercício de direitos e deveres, após os devidos
registros.

E, sendo documento essencial para o seu registro,
como associação civil ou organização religiosa, o
Estatuto é o documento que traz um conjunto de
normasjurídicasqueregulamentaofuncionamento
e apresenta as finalidades e os princípios que
nortearão as atividades da instituição no decorrer
do tempo, normatizando-os e, claro, sempre
observando a legislação aplicável.



Como a legislação é dinâmica, algumas mudanças
ocorrem sem que estejamos atentos.

Uma dasmudançasmais profundas e significativas
ocorreu no caso do novo Código Civil, alterado no
anode2002,comimpactossobreanaturezajurídica
das associações civis e das organizações religiosas.

Outro exemplo, refere-se à previsão estatutária
para a realização de assembleias virtuais, por
videoconferência, ferramenta tão importante em
tempos de pandemia, e que só é permitido quando
previsto no Estatuto.

Assim, verificar se a última versão do Estatuto está
adequada à legislação pertinente é medida
recomendável para que a instituição não encontre
obstáculosnomomentodeatualizaçãodecadastro
junto a instituições financeiras ou no momento do
registro de ata de eleições, por exemplo.

AprópriaterminologiautilizadaemalgunsEstatutos
não é mais adequada como a utilização de sócios,
quando em realidade são associados no caso das
associações civis e membros no caso das
organizações religiosas.

Outro documento relevante no âmbito das
instituições espíritas é o Regimento Interno, que,
embora seja documento auxiliar, é essencial para
o regular desenvolvimento das atividades que
atendam as finalidades estipuladas no Estatuto¹.
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As instituições que adotam o Regimento Interno
experimentam maior estabilidade no decorrer do
tempo e das alternâncias das diretorias, uma vez
que apresenta um conjunto de atividades e ações
delineados no documento que os regulamenta.

O documento Orientação ao Centro Espírita do
ConselhoFederativoNacionaldaFederaçãoEspírita
Brasileira traz valiosos subsídios para a construção
do Regimento Interno com as adequações
necessárias às particularidades das instituições.

Assim, sugere-se que esses documentos sejam
visitados com frequência tanto para o próprio
conhecimento de seu conteúdo quanto para as
adequações necessárias a legislação vigente.

¹ Documento com sugestão de texto para contemplar a assembleia virtual
disponível no portal da FEC, aba documentos jurídicos.
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11 PLANEJAMENTO INTEGRADO

FEC u�lizará ferramenta A3 no
Planejamento integrado

Por Eduardo Bertolini (Coordenador de Eventos da Assessoria de
Planejamento e Coordenação da Presidência)

Planejamento é uma palavra que representa
um processo da área de gestão ou

administração, que tem por finalidade estruturar
recursos e métodos para que, a partir de um
determinado estado atual, possa ser projetado o
estado futuro, definindo-se objetivos e metas, e a
partir daí se organizem ações e projetos para o
alcance dos mesmos, de forma eficiente.

Toda instituição, organização, empresa de
qualquer setor da sociedade não poderá
prescindir de um bom processo de planejamento,
pois sem ele, dificilmente seus membros ou
voluntários entenderão de forma clara os
propósitos, as diretrizes e orientações para
executarem suas tarefas de forma colaborativa.
Em todos os tempos o processo de planejamento
é encontrado, em maior ou menor complexidade,
mas a observação dos fatos nos mostra que os



melhores resultados são reflexos de um bom
planejamento, ainda que não percebamos.

Com a FEC não é diferente, e em seu Estatuto, no
artigo 30 item 1, encontraremos: “Compete à
Diretoria Executiva a direção, orientação e
administração geral da FEC, mediante
planejamento dos eventos e ações”, e
encontraremos em outros artigos do Estatuto e
do Regimento Interno orientações sobre como
estruturar e disciplinar este planejamento. Neste
sentido, destacamos o Artigo 66 do Regimento
Interno que determina a realização de encontros
anuais - Comissões Regionais, com as Diretorias
Executivas das UREs e das Instituições Espíritas
Filiadas com vistas ao Planejamento Integrado e
avaliações.

Como realizar um bom Planejamento
Integrado?

Falamos acima sobre a necessidade de um
método para realizar o planejamento, e aí está a
chave. Neste aspecto, principalmente quando
falamos de Planejamento Integrado, iremos
precisar de uma ferramenta capaz de facilitar a
visualização do estado atual, dos objetivos e
metas, e juntos, em equipe, definir ações futuras.
Ainda que tenhamos objetivos e metas de longo
prazo – 5 a 10 anos, é importante um método que
estruture ações de curto prazo – 1 ano, e permita
avaliações necessárias para as devidas correções
de rota.
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Pensando nisso, a partir deste ano, a FEC definiu
pela utilização do Relatório A3 como ferramenta
para a estruturação do Planejamento Integrado. O
Relatório A3 é largamente utilizado por
instituições, universidades, ONGs, etc., e recebe
este nome pelo fato de possibilitar a visualização
das informações dos estados atual e futuro em
uma única folha de papel no formato A3
(297x420mm).

Tudo inicia pelo Relatório de Planejamento
Integrado A3 da Presidência da FEC e, com o
conhecimento deste, as Vice-Presidências das
Áreas desdobrarão planos e ações em seus
próprios Relatórios de Planejamento. Assim
acontecerá igualmente com as Coordenações das
UREs, que também farão seus próprios Relatórios
de Planejamento A3, distendendo ações nas
regiões. Um pensamento mais estratégico
partindo da Presidência (Gestão), chegando ao
nível operacional do Movimento Espírita nas
UREs, e nas Instituições Espíritas que desejarem.
Tudo alinhado e integrado com as diretrizes do
Plano de Trabalho Estadual e Nacional.

Processo sistematizado

Desta forma, teremos um processo sistematizado
para a integração do planejamento da FEC,
considerando que tudo será organizado no
ambiente do Portal da FEC, no espaço chamado
Intranet, permitindo fácil acesso aos que irão
participar do planejamento, assim como aos que
queiram visualizar estes materiais, tudo com total
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segurança e transparência da gestão. Este
processo manterá o registro histórico e oficial de
toda a Rede Federativa/FEB/FEC/URE/Instituições
Espíritas, bem como, os dados dos seus
integrantes, a estrutura operacional, os objetivos
e o plano de ação de cada instância do
Movimento Espírita definidos em cada ano e em
cada gestão, podendo ser consultado a qualquer
tempo.

Apesar de ser uma ferramenta de fácil utilização,
a FEC irá preparar uma agenda de treinamento
para que todos compreendam e se sintam
confortáveis para se engajar neste processo, e
assim, trabalhando unidos e alinhados em
objetivos comuns, possamos dinamizar o
Movimento Espírita de Santa Catarina, fazendo
com que o maior número possível de pessoas na
sociedade sejam tocadas pelo Evangelho de
Jesus, através de ações e projetos que promovam
o estudo, a prática e a difusão da Doutrina
Espírita.

Que fazes, portanto, dos talentos
preciosos que repousam em teu
coração, em tuas mãos e no teu
caminho? Vela por tua própria tarefa no
bem, diante do Eterno, porque chegará
o momento em que o Poder Divino te
pedirá: — “Dá conta de tua
administração”.*

Livro: Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, FEB –
Federação Espírita Brasileira ,(*) – “Dá conta de tua administração. ” – Jesus
(Lucas, 16:2).
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15 VP-FIJ

Marque na agenda: Encontro
de trabalhadores da Área da
Família

Por Departamento de Família da Vice-Presidência de Família,
Infância e Juventude

“Trabalhemos juntos e unamos os
nossos esforços, a fim de que o Senhor,
ao chegar, encontre acabada a obra” -
Kardec, ESE cap. XX item 5.

Em 20 de novembro de 2021 iremos realizar o
2º EETAF – Encontro Estadual de Trabalhadores

da Área da Família. O encontro acontece justamente
no ano em que a Área da Família comemora o 5º
ano de existência em âmbito nacional, como foi
relatado na matéria do Federativo 62 no mês de
março de 2021.

Ao consultarmos o novo Documento de
Orientação ao Centro Espírita, veremos pela



primeira vez as orientações para a Área da
Família, do qual destacamos o texto abaixo:

É a Área que se dedicará ao
desenvolvimento de atividades de
evangelização da família no Centro
Espírita, de maneira que a família se
reconheça como célula-mater da
sociedade e primeira responsável pela
educação do Espírito[...]

Assim, este Encontro Estadual trará orientações
aos trabalhadores da Área da Família para o
desenvolvimento de atividades voltadas ao
acolhimento, consolo, esclarecimentos e
orientações, apoiando as famílias em suas
dificuldades, propiciando refletirem sobre a
missão e importância do grupo familiar. Quando
falamos de atendimento às famílias, uma
pergunta se faz necessária: Quem é este
trabalhador da Área da Família?

Desafiados por esta pergunta refletimos sobre as
próprias orientação trazidas no mesmo
documento, e percebemos que a Área da Família
deve trabalhar de forma integrada às demais
Áreas do Centro Espírita, e ainda que, uma equipe
própria desta área desenvolva um planejamento
de atividades para atendimento às famílias,
somente conseguiremos alcançar um pleno
processo sistematizado de acolhimento, consolo,
esclarecimentos e orientações ao grupo familiar
se todos os trabalhadores do Centro Espírita
estiverem orientados e engajados neste
propósito. Porém, precisamos igualmente
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reconhecer que os trabalhadores dos Centros
Espíritas pertencem a uma família e além disso,
formamos, todos, a grande família espírita do
nosso Estado, hora estaremos no papel de acolher
e consolar, hora de sermos acolhidos e
consolados. Mas não é assim mesmo a vida em
família?

Assim, tomando como ponto fundamental a
necessidade de estreitar os laços de fraternidade
entre os trabalhadores de todas as áreas, é que
faremos com que o EETAF deste ano seja um
grande Encontro da Família Espírita
Catarinense.

Unindo corações fraternos do Movimento Espírita,
este evento propiciará momentos de aprendizado
e entendimento sobre a missão de servir na Seara
de Jesus, evangelizando as famílias que adentram
às portas de nossos Centros Espíritas, e também
momentos de confraternização e descontração,
tudo preparado com muito carinho pela equipe
organizadora do encontro. A equipe
organizadora, formada por representantes de
várias UREs, está trabalhando com impecável
dedicação para que todos os trabalhadores do
Movimento Espírita Catarinense se sintam
acolhidos e incluídos nesta grande Família.

Então agora é só reservar a agenda e se preparar
para vivenciarmos juntos este momento único.
Será Dia 20 de novembro de 2021 às 13h45 no
formato virtual. Fiquem atentos aos canais da FEC
para maiores informações para participar.
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O Evangelho Redivivo em
Santa Catarina

Por Comissão do Evangelho Redivivo

Desde que foi aprovada pelo CFE (Conselho
Federativo Estadual) em outubro de 2020, a

Comissão Estadual do Evangelho Redivivo em Santa
Catarina, realizou diversos eventos buscando atender
o seu objetivo, a difusão e implantação do programa
nas casas espíritas do Estado.

Em dezembro de 2020 foi realizado um simpósio
online que contou com a participação de Marta
Antunes, Carlos Campetti e Elzi e Elzita. O objetivo
era apresentar o programa do Redivivo aos que
ainda o desconheciam e motivando que a ideia
chegasse a todas as regiões de Santa Catarina.
Outro objetivo era buscar interessados para
participar do estudo e novos facilitadores para
auxiliar na implantação do programa.

Em março deste ano foi realizado, de forma
online, o Encontro Estadual do Evangelho
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Redivivo em Santa Catarina. Este evento teve
como principal objetivo a apresentação da
metodologia para os interessados em se
tornarem facilitadores do programa. Marta
Antunes foi quem coordenou a apresentação, na
sequência a Comissão Estadual realizou oficinas
de vivência com os participantes e, para finalizar o
evento, Geraldo Campetti trouxe uma palestra
para tocar corações com relação ao estudo do
Evangelho.

No final de março foi realizada a primeira reunião
continuada com os coordenadores regionais,
nomeados por cada URE para auxiliarem a
Comissão Estadual na implantação do programa
nas casas espíritas de suas respectivas regiões.
Esta capacitação continuada acontece todas as
últimas segundas-feiras de cada mês, no formato
online, visando fortalecer as ações e subsidiar as
demandas de cada URE.

Em abril deu-se o início da primeira turma de
Evangelho Redivivo Virtual em Santa Catarina. O
objetivo do grupo é a formação de novos
facilitadores para atender as demandas de
implantação do programa nas Casas Espíritas do
Estado. Os facilitadores do estudo são os
integrantes da Comissão Estadual, o livro
estudado é o Introdução ao Estudo do Evangelho
Redivivo, que visa contextualizar o programa e
explicar a metodologia utilizada. Os encontros
acontecem pela plataforma zoom, todas as
segundas-feiras, às 20h.
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Orientação ao Centro Espírita

Por Marta Antunes – Vice-presidente de União e Unificação da
Federação Espírita Brasileira

Olivro Orientação ao Centro Espírita (OCE) —
revisado e atualizado em 2020 e publicado

em janeiro de 2021 pela Editora FEB— é um
documento construído de forma coletiva pela
Federação Espírita Brasileira e as Federativas
Estaduais, com o objetivo de oferecer aos Centros
Espíritas subsídios essenciais para o desenvolvi-
mento das atividades de estudo, prática e divulgação
da Doutrina Espírita, as quais favorecem a vivência
dos princípios de união dos espíritas e unificação
do Movimento Espírita.

Tais orientações têm como propósito a melhoria
moral do ser humano, indicada nas orientações
do Evangelho de Jesus, e o aperfeiçoamento do
conhecimento espírita, com base nas obras
espíritas de referência, sobretudo as publicadas
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por Allan Kardec, estabelecendo, dessa forma,
as bases para a convivência fraterna e solidária no
Centro Espírita, e fora deste, por entender que o
Centro Espírita é a célula fundamental do
Movimento Espírita e polo de consolo e
esclarecimento aos irmãos em Humanidade,
reconhece-se a sua relevância para a edificação
do mundo novo, para a construção da paz e para
a promoção do bem, a partir da regeneração do
ser e da compreensão da sua imortalidade.1

A estrutura do Orientação ao Centro Espírita
abrange as diferentes atividades a serem
realizadas pelos Centros Espíritas, no devido
tempo e espaço, considerando-se a experiência
histórico-cultural dos espíritas brasileiros, que
procuram trabalhar o ideal de união e unificação,
iniciado formalmente com a assinatura do Pacto
Áureo (5 de outubro de 1949) —, documento
basilar, inspirado pelos Espíritos Orientadores,
que representa o Acordo de Unificação do
Movimento Espírita brasileiro. Com o Pacto
Áureo, estruturado a partir do conhecimento da
missão espiritual do Brasil, surge a estrutura
administrativa-doutrinária espírita, com ênfase no
modelo federativo e na orientação da obra
kardequiana. A partir dessa base administrativa-
doutrinária, os integrantes do Movimento Espírita
brasileiro, vem elaborando e publicando
documentos necessários à melhor estruturação
do Centro Espírita. Ao longo das décadas, a partir
da segunda metade do século 20, dirigentes e
trabalhadores espíritas vinculados aos Grupos,
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Centros e Instituições Espíritas, Órgãos
Federativos e de Unificação do Movimento
Espírita vem disponibilizando programas e
materiais de apoio, oferecidos a título de
sugestão e de subsídios para as atividades dos
centros espíritas, os quais, no uso da autonomia e
da liberdade de ação de que desfrutam, e sem
alterar o texto original, podem utilizá-los de
forma compatível com a sua realidade, bem como
aplicá-los de conformidade com suas
necessidades.

O seguinte histórico, apresentado de forma muita
resumida, indica como foi construído de forma
coletiva e participativa o Orientação ao Centro
Espírita que jamais perdeu o foco de que o Centro
Espírita é a unidade básica do Movimento Espírita.
A partir de 1950 inicia-se a fundação de
Federativas e Uniões estaduais, às quais foram
agregando os centros espíritas, nos respectivos
Estados e Distrito Federal. Surge, igualmente, o
Conselho Federativo Nacional/CFN, da Federação
Espírita Brasileira, que coordena e agrega o
Movimento Espírita Federativo e de Unificação
brasileiro2.

Na década de 1960, considerando-se a definição
da estrutura federativa “foram realizados os
Simpósios Regionais em todo o Brasil, nas regiões
Norte, Nordeste, Centro e Sul, enfocando, mais
objetivamente, o trabalho operacional dos
Grupos, Centros e demais Instituições Espíritas.”3
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Naquela época já se cogitava da elaboração de
um documento, na forma de um pequeno livro,
que pudesse oferecer as orientações básicas e
necessárias à organização e funcionamento
administrativo e doutrinário dos Centros Espíritas.
Tais ideias começaram a ser viabilizadas com a
criação dos conselhos zonais do CFN (Norte,
Nordeste, Centro e Sul), na década de 19704

(desde 1985, os conselhos zonais são
denominados Comissões Regionais). Na Reunião
Plenária do CFN de novembro de 1977, aconteceu
a aprovação do texto A adequação do Centro
Espírita para o melhor atendimento de suas
finalidades, o qual destaca “como entender o
Centro Espírita em sua abrangência” e “o que
cabe a ele realizar5”.

Naquela época,o documento priorizava mais a
ação dos dirigentes das casas espíritas, na forma
da consolidação de atividades administrativas,
algumas atividades doutrinárias, mas centradas
na evangelização das duas últimas atividades
ainda eram incipientes, salvo algumas exceções.

A primeira publicação de 1977 foi aplicada em
vários centros espíritas do Brasil, cujos resultados
indicaram necessidade adequação do texto,
inclusive com a mudança do nome do livro que,
aprovado na reunião plenária do CFN de julho de
1980, recebeu o nome que permanece até hoje de
Orientação ao Centro Espírita. O texto aprovado
enfocava“[...] o “como fazer”, oferece sugestões
práticas ao Centro Espírita para o exercício das
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suas atividades básicas, com vistas ao estudo, à
difusão e à prática do Espiritismo6.”

Com a testagem do documento no Movimento
Espírita Federativo, surgiu nova atualização, em
2006, fato que se repetiria viria em 2020 (a
publicação dos documentos ocorre sempre no
ano seguinte à atualização). Assim, de 1978 a
2021 ocorreram quatro publicações de
Orientação ao Centro Espírita (1978, 1981, 2007 e
2021), indicadas no quadro que se segue:
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29 CALENDÁRIO DA FEC

Calendário unificado 2022 de
a�vidades da FEC está
disponível

Luiz Antonio Maciel Brescovites
Vice-presidente de Administração e Finanças

Ocalendário das atividades da FEC para o ano
de 2022 já está disponível para consulta no

nosso Portal (www.fec.org.br). Temos uma
novidade que está sendo aplicado desde junho
passado. Além das atividades regimentais, que
são de âmbito macrorregional ou estadual (CFEs,
Comissões Regionais, Atividades Estaduais das
Áreas, etc.), o calendário convencional está sendo
unificado com o Calendário de Atividades Virtuais
das Vice-Presidências.



30
As Vice-Presidências elaboraram uma agenda
de atividades virtuais, com o propósito de
promover rodas de conversa e espaço para
diálogo, facilitar o estudo dos documentos
orientadores, bem como fornecer subsídios aos
assuntos importantes para as atividades das áreas
finalísticas e administrativas do Movimento
Espírita, especialmente no atual contexto
pandêmico.

As reuniões são 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:

Acesse oportal da FEC, selecioneomenuMovimento
Espírita>Calendário, ounoendereço: webfec.org.br/
cfn/Roteiros/ConsultaCalendario/24.



31 PROTAGONISMO JUVENIL

Protagonismo juvenil:
juventude em ação!

Departamento de Juventude da Vice-presidência de Família, Infância
e Juventude

Caro amigo, cara amiga! A você, que colabora
em alguma tarefa na seara espírita, gostaría-

mos de propor uma reflexão. Imaginemos o nosso
movimento espírita daqui a alguns anos… Daqui a
cinco anos… Daqui a 10 anos.... Daqui a 30 anos…
É justo que pensemos na sua continuidade, bem
como naqueles que estarão à sua frente nos
próximos (e não tão próximos) anos. Quem serão
(e onde estão) os continuadores da causa?

Embora concordemos plenamente com Jesus
quando diz que Seus “[...] companheiros hão de
chegar de todos os lugares” (F. C. Xavier, Boa Nova,
Cap. 3, FEB), não podemos desconsiderar aqueles
que vêm caminhando conosco desde a mais tenra
idade, familiarizados com o ambiente e as
atividades do Centro Espírita, com a organização
do movimento espírita, e que já adquiriram



importante bagagem de conhecimento e
vivência dos postulados espíritas ao longo dos
anos nas atividades da evangelização. Falamos
aqui dos nossos e das nossas jovens espíritas.
Sobre esse tema, nosso querido Bezerra de
Menezes nos diz que:

Sem dúvida alguma, a expansão do
Movimento Espírita no Brasil, em
número e em qualidade, está assentada
na participação da criança e do jovem,
naturais continuadores da causa e do
ideal. (Sublime Sementeira, FEB, 2012).

Dito isso, gostaríamos de propor também outro
questionamento: o que temos feito efetivamente
para oferecer espaço e oportunidade à nova
geração, que dará continuidade às sublimes
atividades do nosso movimento?

É necessário que nós, atualmente investidos da
confiança do Cristo nas tarefas sublimes do
Consolador, façamos também a nossa parte em
oferecer espaço àqueles que estarão logo mais (e
até mesmo agora) assumindo as
responsabilidades que, neste momento, estão em
nossas mãos. Cada um de nós é corresponsável
pela sua continuidade.

Boa vontade é fundamental. Mas não basta. É
preciso entender que oferecer ao jovem espaço
para que possa se desenvolver e, ao mesmo
tempo, experimentar e contribuir com as
atividades espíritas, é processo de natureza
pedagógica, educativa.
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Dessa maneira, há fundamentos que auxiliam na
efetivação de uma proposta que visa a vivência
adequada do protagonismos juvenil. O
documento Orientação à Ação Evangelizadora
Espírita da Juventude: Subsídios e Diretrizes (FEB,
2016) destina um de seus tópicos ao tema
protagonismo juvenil. Lá, encontramos um
conceito, elaborado por Costa (2000), que nos tem
sido muito caro, para pensarmos esse processo e
estabelecermos as bases para sua organização e
vivência. Segundo o autor,

“[...] o protagonismo preconiza um tipo
de relação pedagógica que tem a
solidariedade entre gerações como base,
a colaboração educador-educando
como meio e a autonomia do jovem
como fim”.

Inicialmente, é importante compreender que o
termo protagonismo está relacionado com a ideia
de tomar para si a execução de determinada ação,
de assumir determinado compromisso e realizá-
lo, responsabilizando-se por ele e pelas suas
consequências. Entretanto, isso não significa, de
imediato, entregar ao jovem, de uma hora para
outra, determinadas responsabilidades com as
quais não há familiaridade e experiência,
tampoucomaturidade. É necessário que a vivência
do protagonismo seja estimulada a partir de uma
intencionalidade pedagógica, ainda que informal,
compartilhando-se gradualmente
responsabilidades, bem como acompanhando-o
nesse processo, para que o jovem, com segurança,
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possa vivenciar experiências protagonistas cada
vezmais plenas, até alcançar completa autonomia.

Algo importante a ser considerado é o
entendimento de que todos somos Espíritos, com
mais ou menos vivências e aprendizados, cujas
características refletem na nossa maneira de estar
e agir no mundo. Por essa razão, o autor define
como base do processo pedagógico a
solidariedade entre as gerações, de forma que
umas aprendam com as outras, e que o
responsável pelo processo pedagógico em
questão tenha humildade para aprender com o
jovem, ao mesmo tempo em que dê espaço para
que este possa também se manifestar, opinar,
realizar. Cada jovem agirá de maneira diferente
diante das oportunidades oferecidas, de forma
que o mais experiente deverá verificar que ações
e demandas mais se ajustam às suas
características e necessidades.

Essas mesmas ações e demandas devem ser
realizadas de forma colaborativa, aprendiz e tutor,
para que ambos aprendam um com o outro de
maneira mais efetiva, e que o aprendiz possa
observar o tutor, tendo-o como referência para
consolidar sua aprendizagem, ao mesmo tempo
em que o tutor observa e orienta o aprendiz,
ouvindo-o, dialogando com ele, permitindo-se,
também, aprender na relação, já que esta, mais do
que de um aprendiz e um tutor, é uma relação
entre dois Espíritos imortais em evolução. Dessa
maneira, simplesmente repassar aos jovens
aprendizes determinadas tarefas não se constitui
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num processo pedagógico com vistas ao
desenvolvimento do protagonismo. É necessário
que haja trabalho colaborativo, integrado,
enriquecido de boa vontade para ensinar e
humildade para aprender, de ambas as partes.

O que se busca, por fim, é que, a partir das
experiências vividas, de forma colaborativa, o
jovem adquira maturidade, segurança e
responsabilidade para desempenhar as atividades
com autonomia, podendo, por sua vez, tornar-se
tutor de outros jovens (ou até mesmo de outros
adultos) menos experientes, interessados em
colaborar com as tarefas do movimento espírita.

Além de tudo, a integração e vinculação do jovem
ao movimento espírita se constitui num antídoto
contra a evasão juvenil, especialmente na época
em que estes encerram o ciclo da educação básica
e adentram à universidade, onde novos convites
aparecem e sua liberdade se mostra mais dilatada.
Esse momento de vida, com suas características,
deve, obviamente, ser respeitado. Entretanto,
sabemos dos inúmeros benefícios, para todos,
especialmente para os jovens, de estes estarem
vinculados às atividades espíritas. Dessa forma,
aqueles jovens que, a partir de oportunidades
saudáveis e orientações adequadas, puderam se
vincular mais efetivamente à instituição que
frequentam, provavelmente não se afastarão,
ainda que diminuam o ritmo das suas atividades
espíritas momentaneamente.
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É possível se pensar em diversas ações visando
o desenvolvimento do protagonismo em diversas
esferas do movimento espírita: (1) no próprio
grupo de evangelização, onde o jovem pode
sugerir temas, auxiliar nas atividades de outros
grupos, ou até realizar outras ações como
organização de eventos; (2) outras atividades do
CE, especialmente aquelas ligadas à comunicação,
ao estudo e difusão e à assistência social; (3) nas
atividades federativas, colaborando em diversas
ações das diversas esferas do movimento
federativo - URE, FEC e FEB. Nós, do
Departamento de Juventude da FEC, temos, como
uma de nossas ações, organizar um programa de
protagonismo juvenil, oferecendo ao movimento
espírita, bem como em colaboração com este,
sugestões e possibilidades para que se possam
organizar ações que visem ao desenvolvimento do
protagonismo juvenil no nosso estado, em todas
as esferas citadas.

Esperamos que você tenha chegado ao final deste
texto e que ele tenha despertado em você
interesse por colaborar com a integração dos
jovens nas atividades espíritas. Colabore com a
expansão e a continuidade do nosso movimento
espírita, oferecendo ao jovem a oportunidade que
ele mesmo, em contrato no mais além, se dispôs
a assumir, e que nós nos dispusemos a colaborar,
auxiliando Jesus na obra da regeneração a qual
todos nós estamos vinculados.
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37 EVANGELIZAÇÃO DE BEBÊS

A Evangelização de Bebês no
Movimento Espírita
Cíntia Vieira
FEEGO - Federação Espírita do Estado de Goiás

Oque é a Evangelização de Bebês?
É a atividade de evangelização espírita que

acolhe os bebês de 0 a 2 anos e suas famílias no
Centro Espírita. Tem como objetivos possibilitar
ao bebê um ambiente evangelizador que favoreça
a aproximação com os princípios morais de Jesus,
estimular a convivência com os princípios cristãos,
desde o início de sua reencarnação, bem como,
aproximar o espírito das leis de Deus, acordando
a consciência desde cedo, para que as leis divinas
se façam presentes em sua vida.
A criança é um espírito reencarnado, em
recomeço de uma nova existência corporal e em
processo de reeducação moral. Ao mesmo tempo



em que é uma personalidade com
características próprias e singulares, que traz
experiências e conhecimentos de outras
existências, é também, um espírito aberto às
transformações pela educação.
Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o
Espiritismo, esclarece “[...] que o espírito da criança
pode ser muito antigo e que traz, renascendo para
a vida corporal, as imperfeições de que se não
tenha despojado em suas precedentes existências”
(Cap. VIII, item 3).
Nesta fase da encarnação, o bebê está em
processo de adaptação à jornada corpórea, em
que a manifestação das faculdades da alma
depende do desenvolvimento dos órgãos que lhe
servem de instrumento, conforme abordado nas
questões 368 e 369 de O Livro dos Espíritos –
Allan Kardec. Por isso, o espírito se mostra mais
maleável e receptivo às influências e impressões
que contribuem com novas aprendizagens e
referenciais de vida.
“Durante o tempo em que seus instintos se
conservam amodorrados, ele é mais maleável e,
por isso mesmo, mais acessível às impressões
capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo
progredir, o que torna mais fácil a tarefa que
incumbe aos pais.” (Allan Kardec - O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Cap. VIII, item 4)
Nesta perspectiva, a Evangelização Espírita de
Bebês, que é pautada na vivência dos
ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo,
estimula a compreensão, a vivência e o
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aprendizado de virtudes, fortalecendo a
formação moral do ser, sem a pretensão de que
os bebês entendam, cognitivamente, conceitos e
conteúdos formais. A atividade evangelizadora
para esta faixa etária deve primar pela ambiência
criada a partir das histórias de Jesus e sua Lei de
Amor, construindo uma atmosfera de harmonia
capaz de despertar as virtudes que já existem nos
corações dos pequenos.
- Como foi construído o documento “Estudo das
Concepções e Diretrizes da Evangelização de
Bebês?
O documento contempla os princípios, diretrizes
e práticas da Evangelização Espírita de Bebês e foi
construído coletivamente pelas entidades
federativas que integram o Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira, sendo
aprovado na última plenária deste Conselho em
2020.
O estudo apresenta subsídios que auxiliam a
compreensão da tarefa da Evangelização Espírita
de Bebês enquanto ação integrada à
Evangelização Espírita da Infância, aprofundando
sua fundamentação, concepções e práticas.
Em seus princípios conceituais, estão as
concepções relativas ao bebê como espírito
imortal e seus processos de aprendizagem, a
presença e participação ativa dos pais/
responsáveis/familiares, a metodologia específica
para esta faixa etária, bem como, a organização e
funcionamento da tarefa, ressaltando-se a
fundamentação nas qualidades doutrinária,
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relacional, pedagógica e organizacional da
Evangelização Espírita.
- Qual é a importância deste documento para a
ação evangelizadora de bebês?
Mesmo a Evangelização Espírita de Bebês tendo
iniciado há mais de 15 anos em algumas
instituições espíritas pioneiras no Brasil, esta
atividade ainda é vista, pela maioria, como
novidade que, ao mesmo tempo, amplia o cenário
das perspectivas inclusivas da evangelização,
integrando a faixa etária de 0 a 2 anos, e propõe
a ação evangelizadora conjunta com os pais em
sala, expandindo a atuação da família, por ser
algo diferente desencadeia alguns
questionamentos e desafios de implantação nos
Centros Espíritas.
Temos acompanhado o desenvolvimento da
evangelização com bebês em muitos Centros
Espíritas em todo Brasil, e até em outros países, e
assim como em todas as tarefas de relevância
espiritual, a evangelização de bebês também tem
enfrentado seus desafios para se estabelecer no
contexto do Movimento Espírita.
Os principais desafios de implantação relatados
têm sido a dificuldade na estruturação do espaço
adequado para a atividade e a falta de
evangelizadores preparados para a tarefa. Para os
Centros Espíritas que já possuem atividades com
os bebês, os desafios encontrados na
implementação têm sido em torno da didática e
da programação doutrinária apropriada a esta
faixa etária.
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De maneira geral, mesmo com os desafios,
temos percebido um avanço crescente na adesão
ao trabalho. Ainda não se tem um quantitativo de
Centros Espíritas que já disponibilizam a
evangelização de bebês ao seu público
frequentador, mas temos visto por meio dos
cursos de formação de evangelizadores em todos
os Estados, um interesse cada vez maior na
implantação da evangelização com os bebês.
Diante deste cenário, o documento vem ao
encontro destas necessidades e se torna
fundamental para o bom desenvolvimento da
atividade, pois para além de contribuir com
reflexões e práticas sobre a temática da
Evangelização Espírita de Bebês, propõe suprir os
desafios iniciais de implantação nas instituições
espíritas, facilitar a compreensão dos princípios e
diretrizes que norteiam o trabalho, bem como,
contribuir com orientações formativas e
sugestões práticas, auxiliando no
desenvolvimento desta atividade nos Centros
Espíritas.
- Qual é a sua relevância para o movimento
espírita?
Considerando o caráter eminentemente
educativo da Doutrina Espírita, as atividades de
evangelização, de um modo geral, são de grande
relevância para o Movimento Espírita, pois vêm ao
encontro dos princípios basilares de difusão,
estudo e prática do espiritismo junto à criança e
ao jovem.
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Educar e educar-se são diretrizes divinas para
todos nós, espíritos em evolução, encarnados ou
desencarnados, e a Terra tem sido a escola
bendita, oferecendo múltiplas oportunidades de
aprendizado e crescimento espiritual.
O movimento constante de espíritos no trânsito
das encarnações revela a chegada de espíritos
inclinados ao bem, embora imperfeitos ainda,
mas que não mais se comprazem com o mal.
Podem até errar, mas não mais se alegram com o
sofrimento do próximo. São espíritos que tem
maior compreensão da lei divina, melhor
consciência de si mesmos e trazem os corações
voltados ao bem comum como princípio de
convivência social e fraterna. Certamente, são
espíritos inteligentes e precoces, mas ainda com
déficit moral, necessitando de orientação segura
e amorosa para que formem a mentalidade cristã
necessária à regeneração.
Cientes de suas condições espirituais, em sua
maioria, quando chegam neste mundo, têm a
pretensão de não cometerem os mesmos erros
do passado. Embora tragam no subconsciente as
marcas das experiências anteriormente
vivenciadas, querem acertar e contam conosco
nesta empreitada reencarnatória.
Por isso, a chegada do espírito neste mundo
precisa ser intensamente aproveitada para as
transformações educativas. É a fase em que o
espírito reencarnado se encontra mais liberto e
sensível às novas propostas de reeducação.
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Evangelizar bebês é educar o espírito desde a
mais tenra idade, levando-o a sentir as vibrações
amorosas de Jesus. É despertá-lo para as leis
divinas registradas em sua consciência. É
possibilitar que o espírito desenvolva as potências
da alma, preparando-se para a batalha moral nas
lutas terrenas as quais se comprometeu. Quanto
antes o processo educativo do espírito se iniciar,
fortalecendo as bases morais necessárias ao
sucesso da sua encarnação, mais tempo de
preparo moral e, consequentemente, maior
resiliência espiritual ele terá em seu percurso
reencarnatório.
Neste sentido, o documento “Estudo das
Concepções e Diretrizes da Evangelização de
Bebês”, além de fortalecer o eixo educativo da
Doutrina Espírita, vem somar com as propostas já
delineadas pelo documento nacional que orienta
as ações evangelizadoras e reforçar a importância
deste momento para o espírito,
institucionalizando a Evangelização de Bebês no
Movimento Espírita, por meio dos princípios
unificadores da união, solidariedade, objetivos
comuns e impessoais, construção coletiva e
verdadeira fraternidade.
Onde encontrar o documento na íntegra?
www.dĳ.febnet.org.br/evangelizador/wp-
content/blogs.dir/3/files/2021/02/
Evangelizacao_de-Bebes.pdf

43



O Federa�vo

Informativo quadrimestral online e impresso
elaborado pela Vice-Presidência de Administração
e Finanças da Federação Espírita Catarinense (FEC).

Endereço:
Rua Frei Fabiano de Cristo, nº 200,
Monte Cristo, Florianópolis

Telefone:
(48) 3348-0808

Web:
fec.org.br
fb.com/federacaoespiritacatarinense.

Jornalista responsável:
Marcela Ximenes

Projeto gráfico e diagramação:
Gilberto Alves da Silva

Colaboraram nesta edição:
Esther Fregossi (editorial)
Inara Schultz
Jefferson Ponqueroli
Eduardo Bertolini
Departamento de Família da Vice-Presidência de
Família, Infância e Juventude
Comissão do Evangelho Redivivo
Marta Antunes Moura
Luiz Antonio Maciel Brescovites
Departamento de Juventude da Vice-presidência
de Família, Infância e Juventude
Cíntia Vieira

- EDIÇÃO VIRTUAL -
- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -


