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Atividade realizada em atendimento ao Artigo 87, item IV do Regimento Interno da FEC:   
  
IV - CAPACITAÇÃO PARA AS DIRETORIAS EXECUTIVAS DAS UREs - Realizar-se-á trienalmente e reunirá, em data 
anterior ao CFE de fevereiro, as Diretorias Executivas das UREs eleitas. Tem o objetivo de, em clima 
confraternativo, permitir o aprendizado e a troca de informações sobre os deveres e obrigações da Diretoria 
Executiva da URE nas relações com o movimento espírita regional, estadual e nacional. Também sobre a 
estrutura federativa, nos três níveis, e os processos existentes para a sua condução e, que interessem à gestão 
que se inicia. Além disso, distribuir e disseminar os documentos norteadores do movimento espírita 
catarinense. Tem a coordenação e realização da Diretoria Executiva da FEC. 
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1. SISTEMA FEDERATIVO 

1.1- Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho – Projeto Divino  

 

Destacamos trechos Inspiradores da Obra “Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho” para nos 

reconhecermos como protagonistas no Plano Divino revelado nesta obra por Humberto de Campos através da 

mediunidade segura de Chico Xavier. 

“— Brasileiros, ensarilhemos, para sempre, as armas homicidas das revoluções!... Consideremos o 

valor espiritual do nosso grande destino! Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela 

ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza! 

Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de 

Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens! Nos dias de 

provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e 

paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete 

estacionar, em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre, com a educação e com a fé 

realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza 

imperecível! 

Humberto de Campos | Prefácio (Pg 05) 

A PÁTRIA DO EVANGELHO 

“(...) D. Henrique de Sagres abandonou as suas atividades na Terra em 1460. Estava realizado, em linhas gerais, 

o seu grande destino. Da sua casa modesta da Vila Nova do Infante, onde se encontra ainda hoje uma placa 

comemorativa, como perene homenagem ao grande navegador, desenvolvera ele, no mundo inteiro, um 

sentimento novo de amor ao desconhecido. Desde a expedição de Ceuta, o Infante deixou transparecer, em 

vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis, que tinha a certeza da existência das terras 

maravilhosas, cuja beleza haviam contemplado os seus olhos espirituais, no passado longínquo. Toda a sua 

existência de abnegação e ascetismo constituíra uma série de relâmpagos luminosos no mundo de suas 

recordações. A prova de que os seus estudos particulares falavam da terra desconhecida é que o mapa de André 

Bianco, datado de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, portanto, 

a existência da grande ilha austral já não era assunto ignorado. Novamente no Além, o antigo mensageiro do 

Mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa 

do Evangelho do Senhor. Procura influenciar sobre o curto reinado de D. Duarte, estendendo, com os seus 

cooperadores, essa mesma atuação ao tempo de D. Afonso V, sem lograr uma ação decisiva a favor das 
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empresas esperadas. Aproveitando o sonho geral dos tesouros das Índias, a personalidade do Infante se 

desdobra, com o objetivo de descortinar o continente novo ao mundo político do Ocidente. Enquanto a sua 

atuação encontra fraco eco junto às administrações de sua terra, o povo de Castela começa a preocupar-se 

seriamente com as ideias novas, lançando-se à disputa das riquezas entrevistas. Eleva-se então ao poder D. João 

II, cujo reinado se caracterizou pela previdência e pela energia realizadora. Junto do seu coração, o emissário 

invisível encontra grandes aspirações, irmãs das suas. O Príncipe Perfeito torna-se o dócil instrumento do 

mensageiro abnegado. A mesma sede de além lhe devora o pensamento. Expedições diversas se organizam. O 

castelo de São Jorge é fundado por Diogo de Azambuja, na Costa da Mina; Diogo Cão descobre toda a costa de 

Angola; por toda parte, sob o olhar protetor do grande rei, aventuram-se os expedicionários. Mas o espírito, em 

todos os planos e circunstâncias da vida, tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. 

Entidades atrasadas na sua carreira evolutiva se unem contra as realizações do príncipe ilustre. Depois do 

desastre no Campo de Santarém, no qual o filho perde a vida em condições trágicas, surgem outras 

complicações entre a sua direção justiceira e os nobres da época, e D. João II morre envenenado em Alvor, no 

ano de 1495. Todavia, os planos da Escola de Sagres estavam consolidados. Com a ascensão de D. Manuel I ao 

poder, nada mais se fez que atingir o fim de longa e laboriosa preparação. Em 1498, Vasco da Gama descobre o 

caminho marítimo das Índias e, um pouco mais tarde, Gaspar de Corte Real descobre o Canadá. Todos os 

navegadores saem de Lisboa com instruções secretas quanto à terra desconhecida, que se localizava fronteira à 

África e que já havia sido objeto de protesto de D. João contra a bula de Alexandre VI, que pretendia impor-lhe 

restrições ao longo do Atlântico, por sugestão dos reis católicos da Espanha. No dia 7 de março de 1500, 

preparada a grande expedição de Cabral ao novo roteiro das Índias, todos os elementos da expedição, 

encabeçados pelo capitão mor, visitaram o Paço de Alcáçova, e na véspera do dia 9, dia este em que se fizeram 

ao mar, imploraram os navegadores a bênção de Deus, na ermida do Restelo, pouso de meditação que a fé 

sincera de D. Henrique havia edificado. O Tejo estava coberto de embarcações engalanadas e, entre 

manifestações de alegria e de esperança, exaltava-se o pendão glorioso das quinas. No oceano largo, o capitão-

mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo 

cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta 

maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do Infinito se desdobram nas caravelas 

embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas 

de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação 

imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. 

O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes, que se viam perdidos entre o céu e o mar, 

nas imensidades do Infinito. Mas, a assistência espiritual do mensageiro invisível, que, de fato, era ali o divino 

expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. As primeiras mensagens da terra próxima, 

recebem-nas com alegria indizível. As ondas se mostram agora, amiúde, qual colcha caprichosa de folhas, de 

flores e de perfumes. Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do Cruzeiro e, em breves horas, Cabral e sua 

gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A 

palavra religiosa de Henrique Soares, de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade. Colocam suas 

habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro, e reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou 

com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando na praia o primeiro banquete de fraternidade na Terra de Vera 

Cruz.  

A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde 

transplantara Jesus a árvore do seu amor e da sua piedade, e, no céu, celebra-se o acontecimento com grande 

júbilo. Assembleias espirituais, sob as vistas amorosas do Senhor, abençoam as praias extensas e claras e as 

florestas cerradas e bravias. Há um contentamento intraduzível em todos os corações, como se um pombo 

simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme, após novo dilúvio.  
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Henrique de Sagres, o antigo mensageiro do Divino Mestre, rejubila-se com as bênçãos recebidas do céu. Mas, 

de alma alarmada pelas emoções mais carinhosas e mais doces, confia ao Senhor as suas vacilações e os seus 

receios: — Mestre — diz ele — graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora 

para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade, no seio da 

pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, 

invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros... Jesus, porém, confiante, por sua vez, na 

proteção de seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e a alegria que traz em si: — Helil, afasta essas 

preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, 

antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, 

porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade 

universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha 

assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com 

infinita misericórdia. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas 

suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para 

sempre. Nos céus imensos, havia clarões estranhos de uma bênção divina. No seu sólio de estrelas e de flores, o 

Supremo Senhor sancionara, por certo, as bondosas promessas de seu Filho. E foi assim que o minúsculo 

Portugal, através de três longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde 

conservar, contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com oito 

milhões e meio de quilômetros quadrados e com oito mil quilômetros de costa marítima. Nunca houve 

exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca 

de vinte repúblicas diversas. Os Estados americanos do norte devem sua posição territorial às anexações e às 

lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon, surgiram depois da 

emancipação das colônias inglesas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os 

embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as 

suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. (Pg 14) 
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A FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

 

“(...) As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas 

da Federação e assentou, dentro dela, a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a Assistência aos 

Necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca, e a caridade foi e 

será sempre o inabalável esteio da venerável instituição que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas 

providências, levadas a efeito numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia a 

sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a 

evangelização e deixando a Federação como o porto luminoso de todas as esperanças, entre o Grupo  Ismael, 

que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do Infinito, e a Assistência aos Necessitados, que 

a vincula, na Terra, a todos os corações infortunados e sofredores e representa, de fato, até hoje, a sua âncora 

de conservação  no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo 

social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael 

pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da Terra 

separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação; mas, a sociedade benemérita, onde 

se ergue a flâmula luminosa — "Deus, Cristo e Caridade" — permanece no seu porto de paz e de 

esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil, quando chegar a ser 

integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos, no país. A realidade é que, 

considerada às vezes como excessivamente conservadora, pela inquietação do século, a respeitável e antiga 

instituição é, até hoje, a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos os 

grupos doutrinários, ainda os que se lhe conservam infensos, ou indiferentes, estão ligados a ela por laços 

indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se lhe reúnem pelas mais sacrossantas 

afinidades sentimentais na obra comum, e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais 

obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes, de antigos africanos, procuram fazer o bem aos seus 

semelhantes. As forças das sombras alimentam, muitas vezes, o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo 

daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas; mas, a direção suprema do trabalho do 

Evangelho se processa no Alto e a Federação  Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos 

ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais 

belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão”. 

(Pg 04) 
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ESPIRITISMO NO BRASIL 

“(...) Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na Pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou 

seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos 

lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de 

fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus 

ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Abnegados médiuns curadores, desde os 

primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam, como instrumentos da verdade, 

as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações. Curando os enfermos, os novos 

discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa; vestindo os andrajosos, tocavam as 

almas de uma nova roupagem de esperança. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de 

observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não 

obstante os primores morais da codificação kardequiana, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas 

características de Cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Aí, todas as suas 

instituições se alicerçavam no amor e na caridade. As próprias agremiações científicas que, de vez em quando, 

aparecem para cultivá-lo, na sua rotulagem de metapsíquica, são absorvidas no programa cristão, sob a 

orientação invisível e indireta dos emissários do Senhor. Todas as possibilidades e energias são por Ismael 

aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores, e é por isso que todos os grupos 

sinceros do Espiritismo, no país, têm as suas águas fluidificadas, a terapêutica do magnetismo espiritual, os 

elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos 

necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola 

do céu. Não é raro vermos caboclos, que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que 

conhecem o segredo místico de consolar as almas, aliviando os aflitos e os infelizes, ou, então, médiuns da mais 

obscura condição social, e nas mais humildes profissões, a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos 

piedosas dos mensageiros do Senhor. A Europa recebeu a Nova Revelação sem conseguir aclimá-la no seu 

coração atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente 

remuneradas, como se esses fenômenos se processassem tão somente pelas disposições estipuladas num 

contrato de representações, enquanto que, no Brasil, todos os espiritistas sinceros repelem o comércio 

amoedado, nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no hostiário 

da sua fé. A obra de Ismael prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do 

país. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, 

não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível, 

e, como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos 

elementos mais acessíveis da natureza humana, para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a 

vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande 

tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. 

A essas forças, que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do 

Infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do Espiritismo no Brasil, 

particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Mas, examinando semelhante anomalia, 

somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Construídas essas obras, que se levantam com 

pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino 

da caridade, que, de fato, é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do Espiritismo no país, até 

que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única 

de espiritualidade, acima de todas as controvérsias. É para essa grande obra de unificação que todos os 

emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos 

encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras, para se unirem na tarefa impessoal 

e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, 

porque, com referência ao Catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam 



 

9 
 

onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e 

tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Os espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios 

empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão, um dia, removidos para sempre, do caminho 

ascensional do progresso. Além disso, temos de considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de 

salvação, por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias 

perigosas a sua instituição ficou encarcerada e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua 

máquina de um dia para outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas 

catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Umbría virão fundar os 

refúgios amenos da piedade cristã. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é 

proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para 

que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, 

aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma 

inopinada das instituições, impondo abalos à Natureza, que não dá saltos; é, sim, a regeneração e o 

levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas 

para o progresso comum. A tarefa é vagarosa, mas, de outra forma, seria a destruição e o esforço insensato. A 

obra da revolução espiritual, no Evangelho de Jesus, não se compadece com as agitações do século. Os que 

desejarem impor, no seu compreensível entusiasmo de crentes, os preceitos do Mestre às instituições 

estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera, há dois milênios, a 

compreensão do mundo. Todos os que lutaram por ela de armas na mão e quantos pretenderam utilizar-se dos 

processos da força para a imposição dos seus ensinamentos, no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a 

sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador, porque essas lições 

têm de começar no coração, para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. É dentro dessa serenidade, sob 

a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se, a caminho da vitória plena de 

Ismael em todos os corações. Está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rijos 

da instituição romana, porque, nas suas características liberais, o pensamento livre, para o estudo e para o 

exame, deve realizar uma das suas melhores conquistas e nem é possível dispensar, totalmente, a discussão, no 

labor de aclaramento geral. A liberdade não exclui a fraternidade e a fraternidade sincera é o primeiro passo 

para a edificação comum. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no 

organismo social da Pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. E não tenhamos dúvida. 

Superior às funções dos transitórios organismos políticos, é essa obra abençoada, de educação genuinamente 

cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do 

porvir”. (Pg 94 -96) 

“(...) Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, 

são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da 

força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura generalizada. A Ciência, 

como a Filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável 

das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste 

mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus 

labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Conhecedores dessa 

grande verdade, supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da Terra.  

Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material 

disperso e que a Pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a 

fraternidade que alicerçam, indestrutivelmente, todas as tradições e todas as glórias do Brasil”. (Pg 98) 
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1.2- Princípios do Sistema – REDE ESPÍRITA   

 

“Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande 

colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de 

atividade.” 

Kardec, Allan, Obras Póstumas, Pg 126 – 35. 26ª ed. FEB, Rio de Janeiro/RJ (1993) 

A frase em epígrafe, de Allan Kardec, nos convida a oportuna contextualização do conceito “Movimento 

Espírita” e da sua nobre finalidade.  Inicialmente é importante destacar que, ao longo da história, são sempre as 

Instituições Espíritas que dão a origem às Federativas Estaduais.  Mas, com qual finalidade?  

Há 160 anos, Allan Kardec registrou, no item 350 de O livro dos Médiuns: “Se o Espiritismo, conforme foi 

anunciado, tem que determinar a transformação da Humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá 

produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do 

aperfeiçoamento dos indivíduos”. 

As Instituições Espíritas, cônscias da relevância da missão do Espiritismo na Terra, reconhecem a impossibilidade 

de materializar semelhante encargo isoladamente. Esta constatação tem promovido, ao longo do tempo, a 

espontânea aproximação dos espíritas e a natural união das Instituições irmanadas no Ideal da renovação moral 

da Humanidade, “obra comum”, como destaca Kardec.  Sendo esta constatação a base da estruturação do 

Movimento Espírita, deduzimos que são as Instituições que criam e alimentam o sistema federativo e, portanto, 

têm função fundamental na sua dinamização e expansão. De outro lado, obviamente, um órgão Federativo deve 

representar e expressar com legitimidade os anseios dos seus associados.  

Compreendemos assim que “O Trabalho Federativo e de Unificação do Movimento Espírita é uma atividade-

meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do Movimento Espírita em sua 

atividade-fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita.” (Orientação aos Órgãos 

de Unificação- CFN/FEB, pg. 43) 

Assim, considerando que não deve haver poder hierarquizado no Movimento Espírita, e sequer personalismos, 

frutos de uma cultura remota que obstaculiza o dinamismo e concentra gestão e deliberações, todos que 

realizam as atividades de estudo, difusão e prática da Doutrina Espírita encontram-se aptos a colaborar na 

construção coletiva de um planejamento com objetivos claros e eficazes no intuito de cumprir um Plano Maior. 

Compreendendo que estamos à frente de um programa superior que nos compete implementar, é imperioso 

adequar o Movimento Espírita a um sistema de gestão alinhado aos princípios e valores que professamos. Um 

modelo organizacional condizente com os ideais espíritas é o sistema de REDE, ou seja, um sistema que 

possibilite a união e participação dos espíritas e das instituições espíritas, com trocas de conhecimento e 

experiências, autonomia, dinamismo, flexibilidade, confiança e solidariedade entre os seus integrantes e, 

também, prime pelos princípios de descentralização, transparência, integração e comunicação contínua e 

eficiente.  

Uma Rede deve ter por princípios a capacidade de reunir indivíduos e instituições de forma participativa, em 

torno de objetivos de interesse comum e avançar no ideal de corresponsabilidade no planejamento, execução e 

avaliação dos projetos que visem promover a missão do Espiritismo. Nas relações em REDE todos devem 

contribuir para a sustentabilidade e o funcionamento do conjunto, livres do personalismo, e objetivando 

servir à coletividade.  

Ainda que tenhamos que reconhecer que estruturas organizacionais são necessárias às ordenações humanas, 

principalmente aquelas ligadas aos aspectos jurídicos e administrativos, ressaltamos que o labor espírita deve 

ser colaborativo, sem primazia ou subordinação de uns para com os outros, onde pessoas e instituições se unem 
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num objetivo ou ideário convergente, elaborando plano de trabalho coletivo, primando por relações horizontais 

e de corresponsabilidade, estabelecidas de forma partilhada e consciente.  

Na atualidade, é imperioso unir pessoas e instituições numa estrutura que valorize o respeito mútuo, a 

reciprocidade, a corresponsabilidade, o compartilhamento de saberes. Construirmos relações horizontais 

interconectadas sem subordinação, reformulando os modelos de gestão, adequando-os aos princípios que 

abraçamos e aos dias de transição que vivemos.  

A REDE será sustentada pela adesão efetiva dos seus integrantes, conscientes dos legítimos benefícios deste 

modelo para a concretização do grandioso Projeto Divino. Uma REDE a serviço de Jesus, para dar cumprimento 

à nossa obra comum: Renovação Moral da Humanidade para a Implantação do Reino de Deus.  

Nosso desafio atual, portanto, é transformar a ação federativa em uma REDE DE CORAÇÕES dispostos a servir 

em regime de cooperação e participação efetiva, inspirados pelo gesto sublime de Jesus que utilizou a 

simbologia da rede para nos convidar a sermos “Pescadores de Homens”.  

Grifamos aqui o convite: Vamos formar uma Rede de Corações? 

É nossa aspiração que cada integrante da Família Espírita Catarinense abrace esta proposta, sabedores que 

somos de que: “(...) nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à 

acanhada visão terrestre; no entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal 

santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o Planeta se divinize para o 

Reino do Amor Universal.”   (Roteiro — Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Capítulo 30). 

 
**Texto extraído da Edição 62 do Federativo 02/2021 (Informativo quadrimestral online em formato digital 
elaborado pela Vice-Presidência de Administração e Finanças da Federação Espírita Catarinense (FEC) 
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1.3- Princípios e Finalidades dos Órgãos de Unificação  

 

Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da 

Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e 

sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem 

esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos 

esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes dirá: 

“Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às 

vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra!”  Mas ai daqueles que, por efeito das 

suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados 

no turbilhão! Clamarão: “Graça! Graça!” O Senhor, porém, lhes dirá: “Como implorais graças, vós que 

não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que 

esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa 

recompensa nos gozos da Terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa 

recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir; as recompensas celestes são para os 

que não tenham buscado as recompensas da Terra”. Deus procede, neste momento, ao censo dos 

seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de 

que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas 

tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. 

Cumprir-se-ão estas palavras: “Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no Reino 

dos Céus”. 

 O Espírito de Verdade. (Paris, 1863.) Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo. 1a 

edição especial. Rio de Janeiro: FEB, 2004. Cap. XX, item 5.) 

 [...] Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. No Cristianismo 

encontram-se todas as verdades; são de origem humana os erros que nele se enraizaram.  

O Espírito de Verdade (Cap. VI, item 5 – “Advento do Espírito de Verdade” – O Evangelho segundo o 

Espiritismo  
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[...] Recordemos, na palavra de Jesus, que “a casa dividida rui”, todavia ninguém pode arrebentar um 

feixe de varas que se agregam numa união de forças. Bezerra de Menezes (Psicofonia de Divaldo P. 

Franco – “Unificação paulatina, união imediata, trabalho incessante...” – Reformador, fev./1976.) 

 

1. Fundamentos para o Trabalho de Unificação com Base na Mensagem “Unificação”  

Respaldados nas obras de Allan Kardec e complementares, bem como no respeito ao próximo, os 

Órgãos de Unificação do Movimento Espírita cumprirão sua função de estimular o estudo, a difusão e 

a prática da Doutrina nos centros espíritas. A unidade de pensamentos e sentimentos favorece a 

execução do que Allan Kardec orienta:  

[...] Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado 

laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade 

fundamental se rompa; sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas 

às outras, o que seria absolutamente antiespírita. Poderão, pois, formar-se, e inevitavelmente se 

formarão, centros gerais em diferentes países, ligados apenas pela comunidade da crença e pela 

solidariedade moral, sem subordinação de uns aos outros, [...]  

Allan Kardec (O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Cap. “Prolegômenos”.) 

[...] Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa e mais 

com a consequência [...]  

Allan Kardec (Viagem espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, Rio de Janeiro: FEB, p. 102.) 

 

1.1  Respeito às consciências 

 “[...] É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar; mas não apressado, 

porquanto não nos compete violentar consciência alguma”. 

 

 [...] Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para 

com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor-próprio de 

ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam 

como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as 

suas convicções  

[...] Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo. 112. ed., FEB. Cap. XIII, item 14.)  

No desenvolvimento do trabalho de unificação, Emmanuel relata: [...] A caridade, filha de Deus, não 

tem ponto de vista [...] 

 Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Religião dos Espíritos. 19. ed., 2006. Rio de Janeiro: FEB. 

Cap. “Orientação espírita”.) 

 

1.2  Respeito a tempos e passos próprios 

 “O serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado”.  

 

Como estímulo ao trabalho de cada um na seara espírita, Emmanuel esclarece:  

[...] Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados [...] 

 Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. 6. ed., 1975. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 75.) 

  

 Continuando, ele alerta: [...] 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”.  
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Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. 6. ed., 1975. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 75.) 

 

2. OBJETIVOS 

Os órgãos de unificação do Movimento Espírita têm por função estimular o estudo, a difusão e a 

prática da Doutrina nos centros espíritas. Para melhor entendimento dos objetivos deste capítulo, 

foram inseridos textos doutrinários relacionados com as palavras destacadas da mensagem 

“Unificação”. São elas: 

 

2.1 Irmanar 

 “Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, 

estabeleçamos em cada lugar, onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de 

estudo, ainda que reduzido, da Obra Kardequiana, à luz do Cristo de Deus”. 

No livro No Invisível, encontra-se que 

 [...] O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Demonstra por meio de fatos que ela não é 

unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da Natureza, lei cuja ação se exerce em 

todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível 

como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. 

[...]  

Léon Denis (No Invisível. 23. ed., 2005. Rio de Janeiro: FEB. Parte 1. Cap. 11.) 

 

2.2 Aproximar 

 “Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, 

estabeleçamos em cada lugar, onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de 

estudo, ainda que reduzido, da Obra Kardequiana, à luz do Cristo de Deus”.  

Quanto ao aspecto religioso da Doutrina Espírita, Kardec comenta: 

[...] eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, 

com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa 

comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade 

universal. [...] Allan Kardec (Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Org. Evandro Noleto 

Bezerra, Rio de Janeiro: FEB, 2005. Cap. 23.) 

 

2.3 Confraternizar 

 “Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, 

estabeleçamos em cada lugar, onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de 

estudo, ainda que reduzido, da Obra Kardequiana, à luz do Cristo de Deus”. 

Emmanuel esclarece que a 

 [...] União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de 

tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do 

respeito que devemos uns aos outros. [...]  

Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Seara dos médiuns. 19. ed., 2008. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 

“Aliança Espírita”.) 
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2.4 Compreender  

“Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, e, se possível, 

estabeleçamos em cada lugar, onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de 

estudo, ainda que reduzido, da Obra Kardequiana, à luz do Cristo de Deus”. 

 Allan Kardec, em Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita comenta que 

 [...] Essas palavras: “Que entre vós haja compreensão”, encerram todo um ensinamento. Devemos 

compreender, e procuramos compreender, porque não queremos crer como cegos: o raciocínio é o 

facho luminoso que nos guia. Mas o raciocínio de uma só pessoa pode transviar-se, razão por que 

quisemos nos reunir em sociedade, a fim de nos esclarecer mutuamente pelo concurso recíproco de 

nossas ideias e observações. [...]  

Allan Kardec (Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Org. por Evandro Noleto Bezerra. Rio 

de Janeiro: FEB, 2005. Cap. 5.) 

[...] Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. 

 [...] Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz. 7. ed., 1983. Rio de Janeiro, FEB. Cap. 

121.) 

André Luiz assevera que o espírita precisa 

 [...] compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que 

a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.  

André Luiz (XAVIER, Francisco Cândido. Agenda Cristã. 42. ed. 2005. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 28.) 

 

2.5 Auxiliar  

[...] Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido a luz para o 

menos esclarecido, e sempre e sempre seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como 

entre os que menos sofram seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a 

observação do Mentor divino.  

Bezerra de Menezes (Psicografia de F. C. Xavier – “Unificação” – Reformador, dez./1975.) 

 

 [...] Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não 

vo-lo agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o 

levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vo-lo houvesse pago. Se Deus 

permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em 

praticar o bem.  

Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo. 112. ed. FEB. Cap. XIII, item 19.) 

 

No livro Correio Fraterno encontra-se que o  

[...] auxílio prestado desinteressadamente aos outros, nas lutas da Terra, é investimento de paz e 

vitória, felicidade e luz, para glória do Céu.  

(XAVIER, Francisco Cândido. Correio Fraterno, Espíritos diversos. 6. ed., 2004. Rio de Janeiro: FEB. 

Cap. 3.) 

Respeitar 
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 “Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao bem comum e 

instrução do povo, em todas as direções, sobre as Verdades do espírito, imutáveis, eternas”. 

 [...] A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos 

respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, à face do ambiente a que fomos chamados a 

servir. Somente alcançaremos semelhante realização “procurando guardar a unidade do espírito pelo 

vínculo da paz”. 

 Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. 6. ed., 1975. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 49.) 

Em qualquer situação, é preciso 

 [...] Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que 

só o Juiz Supremo pode julgar em sã consciência. [...] André Luiz (VIEIRA, Waldo. Conduta Espírita. 

21. ed. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 9.) 

 

2.7 Difundir 

 “Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi 

algemado e, na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo retém 

bastante força moral para se não prender a interesses subalternos e efetuar a recuperação da luz que 

se derrama do verbo cristalino do Mestre, dessedentando e orientando as almas”. 

A difusão da Doutrina Espírita pode se processar de várias formas. Kardec esclarece que  

Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da Ciência e 

de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de 

princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver 

grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre 

o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências.  

Allan Kardec (Obras Póstumas. Rio de Janeiro: FEB, 2005. “Projeto – 1868”, item Ensino Espírita.) 

No trabalho desenvolvido pelos órgãos de unificação é necessário 

 [...] Difundir, entre os núcleos interessados, as resoluções práticas das concentrações doutrinárias, de 

modo a não deixá-las em reduzido círculo de companheiros ou na poeira do esquecimento. [...]  

André Luiz (VIEIRA, Waldo. Conduta Espírita. 21. ed., Rio de Janeiro: FEB. Cap. 17.) 

 

2.8 Exemplificar 

 “Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas alimentar”. 

 Allan Kardec alerta: 

 [...] “O dever dos verdadeiros espíritas, dos que compreendem o fim providencial da Doutrina, é, pois, 

antes de tudo, dedicar-se a combater a incredulidade e o egoísmo, que são as verdadeiras chagas da 

Humanidade, e a fazer prevalecer, tanto pelo exemplo quanto pela teoria, o sentimento de caridade, 

que deve ser a base de toda a religião racional, e servir de guia nas reformas sociais”.  

Allan Kardec (Obras Póstumas. Org. Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2005. Cap. 13.) 

 

Espíritas,  

[...] “ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer”. 
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 Emmanuel (XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. 6. ed., 1975. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 116.)  

Juvanir Borges, em relação ao modelo e guia, afirma que  

[...] Jesus é chamado o Justo, por encarnar em grau máximo o Amor e a Justiça, em exemplificação 

para toda a Humanidade. 

 [...] Juvanir Borges Souza (Tempo de transição. Rio de Janeiro: FEB, 1989. Cap. 17.)  
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2. ESTRUTURA FEDERATIVA 

2.1- Estrutura da FEC – Como somos, o que fazemos  
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2.2- Plano de Trabalho Nacional   
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Planejamento Trienal 
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2.2.1- Registro dos Integrantes da REDE FEC  

 

Estatuto: 

Art. 6º. Constituem deveres das instituições espíritas filiadas: 

... 

  VI - comunicar à FEC, e à URE a que pertença, as alterações estatutárias e a composição de sua Diretoria, 

sempre que houver modificação;  

... 

 

 

 Regimento Interno 

Art. 5º. As instituições espíritas filiadas à FEC, em atendimento ao Art. 6º, VI, do Estatuto da FEC, deverão 

manter atualizado o seu cadastro junto à FEC, enviando à Secretaria da FEC, por meio físico ou meio 

eletrônico disponível, no prazo máximo de trinta dias após os registros legais, comunicando à União 

Regional Espírita, abreviadamente URE, sede, em qualquer dos casos, no mesmo prazo: 

I - Ata da Assembleia Geral da instituição, onde conste a alteração estatutária, e a cópia atualizada do Estatuto; 

II - Ata da Assembleia Geral da instituição ou o Ato respectivo, contendo a eleição e posse de nova Diretoria 

ou alterações na mesma; 

III- as alterações dos dados cadastrais e informações para contato. 

Parágrafo único. Entende-se por dados cadastrais e informações para contato, o nome completo da 

instituição, CNPJ e endereço contendo: logradouro, número do imóvel e complementos, bairro, cidade, 

estado, CEP e referência de localização, telefone e e-mail para contato, além dos meios de contato com seu 

Presidente e Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro, a saber: e-mail e telefone. 

 

Conforme disposto no item VI do Artigo 6º do Estatuto, bem como no 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 preferencialmente dos seus coordenadores de 

áreas.  

Regimento Interno 

Art. 104. A Diretoria Executiva da URE, juntamente com sua equipe diretiva, tem como dever: 

I - Quando necessário, receber e dar encaminhamento ao cadastro de informações das instituições espíritas 

filiadas à FEC, no sistema disponível para esse fim, contemplando: Diretoria e seus endereços, data de início 

e fim de mandato, departamentos e seus diretores e grade semanal de atividades, em atendimento ao Art. 

6º, VI do Estatuto da FEC, e do Art. 5º do Regimento Interno da FEC; 

II - Disponibilizar as Atas das reuniões da Diretoria Executiva da URE para arquivamento em meio eletrônico 

disponibilizado pela FEC; e 

... 
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Regimento Interno 

Art. 106. Os Conselhos Federativos Regionais, abreviadamente CFR, são constituídos pelos Presidentes das 

instituições espíritas filiadas de cada URE ou, no impedimento deste, pelo representante da respectiva 

instituição espírita filiada e ainda, pelo Presidente da URE, que será o Presidente do CFR. O CFR será 

composto também por um secretário, sem direito a voto, preferencialmente escolhido entre os não 

integrantes do CFR. 

... 

§ 5º. As atas das reuniões do CFR deverão ser disponibilizadas para arquivamento em meio eletrônico 

disponibilizado pela FEC. 

O Artigo 104 do Regimento Interno, além de tornar a União Regional Espírita – URE solidária aos procedimentos 

das atualizações cadastrais das Casas Espíritas, também indica que Órgão Unificador deve disponibilizar as Atas 

das Reuniões da Diretoria Executiva da URE. 

A mesma obrigação se dá no Artigo 106 do Regimento Interno, em relação às atas das reuniões dos Conselhos 

Federativos Regionais–CFR realizadas. 

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, 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 (FEC, URE e Casa Espírita) 

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, conforme os artigos regimentais acima descritos, ter 

acesso às informações financeiras, acompanhamento da agenda Federativa, realizar inscrições de eventos e 

participar da Rede de Assistência Social Espírita – RASE. 

O Gerenciamento das informações no sistema é realizado através de acessos específicos da Federativa 

(retaguarda), das Uniões Regionais (www.webfec.org.br/urenote/ure) e das Casas Espíritas 

(www.webfec.org.br/urenote/centro), todas com senhas privativas específicas de casa instância. 

 

  

http://www.webfec.org.br/urenote/ure
http://www.webfec.org.br/urenote/centro


 

24 
 

2.3- Sistema de Rede em SC  

 

 

 

No mundo atual não se concebe mais um modo de trabalho individualizado, tudo está integrado em uma grande 

rede de compartilhamento de informações, intercâmbio de experiências, serviços e/ou oportunidades de 

trabalho. A primeira grande rede formada, segundo nos instruem os Benfeitores Espirituais na questão 27 de O 

Livro dos Espíritos, é a rede universal, criada por Deus – causa primária – e complementada pelos elementos 

espírito e matéria. A Natureza vive em harmonia em uma grande rede. O Movimento Espírita necessita olhar 

com mais atenção ao trabalho integrado e em rede – construir mais pontes e derrubar mais muros – para que 

tenhamos êxito na campanha em que todos somos solidários, a da difusão da Doutrina Espírita por meio do 

trabalho nas diversas áreas. 

A proposta do trabalho em rede no Movimento Espírita está fundamentada nos documentos norteadores das 

várias áreas de atuação. Especificamente no recém-lançado Documento de Orientação ao Centro Espírita, 

temos os seguintes itens que recomendam este método de trabalho: 

 

O Trabalho Federativo e de Unificação do Movimento Espírita, bem como o de união dos espíritas e das 

Instituições Espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, SOLIDARIEDADE, liberdade e responsabilidade 

que a Doutrina Espírita preconiza. Item 2.5, a – União e Unificação. 

Sugere-se aos Centros Espíritas de uma mesma localidade que compartilhem informações e atividades, 

auxiliando-se mutuamente, podendo organizar as atividades do serviço de assistência e promoção social espírita 

de forma articulada e complementar. Item 3.6, sub-item i, Assistência e Promoção Social. 

Os Centros Espíritas que desenvolverem atividades de Assistência e Promoção Social Espírita, 

independentemente do porte do trabalho realizado, devem considerar e respeitar, quando exigível, as 

legislações específicas para a modalidade do trabalho realizado, sobretudo aquelas da política de proteção 

social. Item 3.7, sub-item f, Assistência e Promoção Social. 

 

No Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022, temos a DIRETRIZ 06 – UNIÃO DOS 

ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA, que nos propõe, em um dos objetivos: 
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Promover e realizar atividades que possibilitem o intercâmbio de informações e de experiências, a ajuda 

recíproca e o trabalho conjunto entre os Centros Espíritas, os órgãos de unificação e entre as entidades 

especializadas (...) 

 

Na obra O Livro dos Médiuns, parte 2ª, item 334, o Sr Allan Kardec nos orienta: 

“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o 

núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único 

sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã.” 

 

 

Fig. 1 – A nossa rede espírita 

 

Somos solidários em uma grande rede: trabalhadores, frequentadores, instituições e federativas, e, como 

participantes, temos também nossas responsabilidades para que a rede se mantenha sustentável. Compartilhar 

e conectar são nossos principais deveres! 

Como expressa o Espírito Bezerra de Menezes, em sua conhecida mensagem de Unificação: 

 

“Solidários seremos união, separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 

realização de nossos propósitos.” 

 

É preciso difundirmos a cultura do COMPARTILHAMENTO e trabalho em REDE, para juntos, alcançarmos nossos 

propósitos. CONECTAR é imprescindível nesta era de mudanças muito céleres! 

 

 O Movimento Espírita tem inúmeras referências de Programas e de iniciativas que visam a integração das 

Instâncias e Instituições Espíritas, todas são fonte de estímulo e inspiração para todos nós. Neste espaço, 

destacamos a iniciativa da Vice-presidência de Assistência e Promoção Social da FEC. Almejamos que este 

modelo possa ser adaptado e implementado em outras frentes de trabalho, incluindo as demais Áreas 

Finalísticas, o que traria grandes benefícios às Instituições que integram a FEC. 



 

26 
 

 

 

 

APSE – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA  

Na área da APSE, a cultura do trabalho em rede já faz parte de sua rotina, mas é preciso aprimorar – Lei do 

Progresso! Integrar-se com as demais Instituições Espíritas é primordial para oferecer um serviço 

socioassistencial de melhor qualidade. A RASE vem facilitar esta tarefa! 

 

COMPARTILHAR e CONECTAR: estes são os verbos a serem conjugados e que definem a RASE – REDE de 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPÍRITA, proposta de trabalho integrado para atuar como instrumento de fortalecimento, 

integração e divulgação dos trabalhos de APSE - Assistência e Promoção Social Espírita, desenvolvidos pelas 

Instituições Espíritas vinculadas à FEC – Federação Espírita Catarinense. 

 

OBJETIVOS DA RASE 

Compartilhamento de serviços/projetos e integração entre as Instituições Espíritas das áreas de abrangência das 

16 URE´s. 

Compartilhamento de projetos já implantados e de experiências, de modo a reduzir possíveis problemas e 

acelerar prazos de implantação. 

Divulgação e compartilhamento de doações – alimentos, itens de vestuário, materiais, equipamentos. 

Oferecer oportunidades de exercício da caridade e de trabalho aos frequentadores e voluntários nas Instituições 

vinculadas às 16 URE´s. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Todas as Instituições Espíritas vinculadas às 16 URE´s. A adesão é feita no PORTAL RASE – Sistema WEBFEC, 

informando contatos e serviços disponibilizados e que poderão ser utilizadas por todas as Instituições: 

Responsável e contato da APSE; 

descrição do Projeto/Serviço; 

frequência; 

público-alvo; 
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vagas disponíveis. 

O acesso ao PORTAL RASE – Sistema WEBFEC será feito pelas Instituições participantes e dirigentes do 

Movimento Espírita. 

 

COMO FUNCIONA? 

Através da RASE, as Instituições Espíritas oferecerão seus serviços e atendimentos assistenciais a todos os 

participantes, mediante cadastro prévio, no Sistema WEBFEC. 

 

Para o compartilhamento de projetos e doações, estão disponíveis no PORTAL RASE - Sistema WEBFEC: 

BANCO DE PROJETOS: as Instituições poderão disponibilizar seus projetos já em andamento, de modo a servir 

de orientação para a implantação de novos projetos em outras Instituições.  

BANCO DE DOAÇÕES: área para informação de doações disponíveis às demais parceiras da RASE local. Também 

poderá solicitar a doação de alguma necessidade que tenha para sua Instituição ou seus usuários. 

 

A proposta maior da RASE é a integração dos trabalhos da APSE em nosso estado, através da conexão e 

aproximação dos voluntários, Instituições e usuários.  

Para alcançarmos estes objetivos, necessitamos da sua participação, divulgando e apoiando a RASE em sua URE. 

A Equipe da VPAPS/FEC está à disposição para orientações e assessorar as Casas e UREs na implantação da 

RASE. 
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3. REGULAMENTOS FEDERATIVOS 

3.1- Órgãos Constitutivos da FEC/ Finalidades / Direitos e Deveres/ Instâncias 

e Abrangências  

FINALIDADES E DIRETRIZES DA FEC 

 Art. 2º e 3º do Estatuto e 2º do Regimento Interno. 

 

 

Estatuto: 

Art. 2º. A Federação Espírita Catarinense tem por finalidades: 

I - promover a união das instituições espíritas catarinenses entre si e no processo de unificação nacional e 

internacional; 

II - incentivar, através das Uniões Regionais Espíritas, abreviadamente URE’s, a formação de novos grupos 

espíritas;  

III - estimular a pesquisa, o estudo, a difusão e a divulgação do Espiritismo, em seu tríplice aspecto: científico, 

filosófico e religioso, de conformidade com os princípios estabelecidos na Codificação elaborada por Allan 

Kardec; e 

IV - estimular a compreensão da caridade como valor subjetivo essencial à evolução do espírito. 

Parágrafo único. Para a consecução das finalidades a que se propõe, a FEC desenvolverá atividades vinculadas 

aos órgãos de sua estrutura administrativa e a projetos previamente aprovados, em especial relativos à: 

I - promoção de reuniões periódicas das instituições filiadas para o intercâmbio de informações e experiências;  

II - coordenação de palestras, cursos, seminários, congressos e outros eventos;  

III - integração cooperativa com outras instituições representativas do movimento espírita nacional e 

internacional;  

IV - participação em conselhos municipais, estaduais e federais, bem como em fóruns e eventos, desde que 

sejam convenientes e harmônicos aos objetivos da FEC;  

V - edição de livros, periódicos e mídias eletrônicas; geração de programas de rádio e televisão; manutenção de 

livrarias, bibliotecas, arquivos e do memorial do Espiritismo em Santa Catarina; e  
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VI - cooperação com instituições, tendo em vista o campo experimental, entendido como local para 

implementação de projetos de pesquisa, de estudo e de prática, mediante aprovação prévia do Conselho 

Federativo Estadual, abreviadamente CFE. 

Art. 3º. O processo federativo estadual tem como base as seguintes diretrizes: 

I - o entendimento de que a filiação não interfere na autonomia das instituições espíritas assim integradas, 

observados os termos deste Estatuto;  

II - a abertura à participação dos espíritas em geral, por meio de estruturas representativas descentralizadas, 

congressos e fóruns não deliberativos, bem como projetos, no desenvolvimento das atividades e na formação 

das políticas a cargo da FEC; 

III - o reconhecimento das funções coordenadoras da FEC e da sua primazia quanto à responsabilidade na 

condução do programa coletivo e do movimento de unificação;  

IV - a subordinação dos planos e interesses às expressões doutrinárias e aos da evolução espiritual, assinalados 

na obra codificada por Allan Kardec; e 

V - a administração através de órgãos de gestão e deliberação e da assembleia geral, nos termos deste Estatuto.  

Regimento Interno: 

Art. 2º. No desempenho de suas atribuições e competências estatutárias ou regimentais, os órgãos 

constitutivos e seus dirigentes obedecerão às diretrizes gerais do processo federativo estadual, definidas no 

Art. 2º do Estatuto da FEC e, ainda, às seguintes: 

I - a subordinação das ações à visão sistêmica da estrutura administrativa adotada, ao propósito dos objetivos 

almejados, à tolerância entre os envolvidos e à prudência financeira; 

II - a permanente interlocução entre as áreas, núcleos, departamentos, setores, projetos, comissões e órgãos 

descentralizados; 

III - a valorização da informação e o prestigiamento da mudança para o aprimoramento constante;  

IV - a fidelidade aos princípios do planejamento, da coordenação e do controle de eficiência; 

V - o entendimento de que a capacitação continuada é ação primordial para a manutenção dos princípios 

basilares da Doutrina Espírita no direcionamento do movimento espírita federativo. 
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DIREITOS E DEVERES DAS INSTITUIÇÕES FILIADAS 
Art. 5º e 6º do Estatuto - Art. 3º, 4º e 5º do Regimento Interno 

Estatuto: 

Art. 5º. Constituem direitos das instituições espíritas filiadas: 

I - manter sua autonomia administrativa; 

II - integrar a Assembleia Geral da FEC;  

III - votar nas eleições para cargos de direção da FEC e da URE de sua região; 

IV - convocar: 

a) a Assembleia Geral Extraordinária, desde que atendida a representação de 2/5 (dois quintos) das instituições 

espíritas filiadas; 

b) o CFE e o Conselho Fiscal, desde que atendida a representação de 1/5 (um quinto) das instituições espíritas 

filiadas, nos termos dos arts. 24, §4º e 45, II, deste Estatuto; 

c) o Conselho Federativo Regional, abreviadamente CFR, desde que atendida a representação de 2/5 (dois 

quintos) das instituições espíritas filiadas na respectiva região, nos termos do art. 50, §2º, deste Estatuto. 

V - integrar e participar das atividades federativas;  

VI - solicitar e receber assistência orientativa, administrativa e doutrinária, por parte da FEC; e 

VII - apresentar projetos aos órgãos da FEC, que são obrigados a dar-lhes resposta, nos termos do Regimento 

Interno. 

Art. 6º. Constituem deveres das instituições espíritas filiadas: 

I - integrar e participar das atividades desenvolvidas pelos órgãos da FEC; 

II - contribuir com as atividades federativas desenvolvidas pelos órgãos da FEC, buscando a união e a unificação 

do movimento espírita estadual; 

III - contribuir com a manutenção e o desenvolvimento das atividades federativas, mediante o pagamento de 

uma cota pecuniária fixada anualmente pelo CFE; 

IV - assumir integral compromisso com as diretrizes de orientação da FEC, firmadas neste Estatuto; 

V - representar-se nas Assembleias Gerais da FEC, bem como no CFR de sua região; 

VI - comunicar à FEC, e à URE a que pertença, as alterações estatutárias e a composição de sua Diretoria sempre 

que houver modificação; e 

VII - auxiliar na disseminação de orientações, decisões, diretrizes e outras informações de interesse ao 

movimento espírita estadual.  

Parágrafo único. O atendimento aos deveres descritos neste artigo constitui o pleno gozo dos direitos 

estatutários da instituição espírita filiada. 

Regimento Interno: 

Art. 3º. Entende-se por quadro associativo da FEC as instituições espíritas a ela filiadas. 

Art. 4º. Nos termos do disposto no Art. 4º do Estatuto da FEC, as instituições espíritas são os grupamentos 

associativos juridicamente personalizados que, orientando-se pela codificação de Allan Kardec, tenham por 
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finalidade estudar e promover a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto - filosófico, científico e religioso, 

podendo, inclusive, promover a educação, a saúde e a cultura, e oferecer assistência social à coletividade, sem 

finalidade lucrativa. 

Art. 5º. As instituições espíritas filiadas à FEC, em atendimento ao Art. 6º, VI, do Estatuto da FEC, deverão 

manter atualizado o seu cadastro junto à FEC, enviando à Secretaria da FEC, por meio físico ou meio eletrônico 

disponível, no prazo máximo de trinta dias após os registros legais, comunicando à União Regional Espírita, 

abreviadamente URE, sede, em qualquer dos casos, no mesmo prazo: 

I - Ata da Assembleia Geral da instituição, onde conste a alteração estatutária, e a cópia atualizada do Estatuto; 

II - Ata da Assembleia Geral da instituição ou o Ato respectivo, contendo a eleição e posse de nova Diretoria ou 

alterações na mesma; 

III - as alterações dos dados cadastrais e informações para contato. 

Parágrafo único. Entende-se por dados cadastrais e informações para contato, o nome completo da instituição, 

CNPJ e endereço contendo: logradouro, número do imóvel e complementos, bairro, cidade, estado, CEP e 

referência de localização, telefone e e-mail para contato, além dos meios de contato com seu Presidente e Vice-

presidente, Secretário e Tesoureiro, a saber: e-mail e telefone. 

DOS ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS 
Art. 9º do Estatuto 

Art. 9º. São órgãos constitutivos da FEC: 

I - Assembleia Geral - AG; 

II - Conselho Federativo Estadual - CFE; 

III - Diretoria Executiva - DE; 

IV - Conselho Fiscal - CF; 

V - Uniões Regionais Espíritas - URE’s; 
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3.2- Descentralização (AG-CFR-CFE-CFN) – CFE Finalidades (Presidente de URE 

x Conselheiro)  

DA ASSEMBLEIA GERAL 
Art. 10 a 23 do Estatuto 

Art. 23 a 34 do Regimento Interno 

Estatuto: 

Art. 10. A Assembleia Geral é órgão máximo da FEC, composta pelas instituições espíritas filiadas que se 

encontrem em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art. 19. Compete exclusivamente à Assembleia Geral: 

I - eleger os membros da Diretoria Executiva da FEC, exceto no caso de vacância nos termos do art. 40 deste 

Estatuto; 

II - destituir os membros da Diretoria Executiva da FEC, quando praticarem atos que atentem contra a Doutrina 

Espírita, o ordenamento legal, bem como contra as disposições estatutárias e regimentais, convocando nova 

eleição, garantido, em todos os casos, o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

III - julgar, em última instância, recursos interpostos pelos legitimados contra ato que contrarie os princípios da 

Doutrina Espírita, bem como as disposições legais, estatutárias e regimentais da FEC, conforme art. 25, VII deste 

Estatuto; 

IV - alterar ou revogar atos administrativos; 

V - deliberar sobre assuntos de interesse geral, respeitadas as disposições estatutárias e regimentais; 

VI - aprovar alterações do Estatuto; 

VII - aprovar a venda, alienação e oneração de bens imóveis; 

VIII - decidir sobre a dissolução da FEC. 

Art. 23. As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas: 

I - pelo Presidente da FEC;  

II - pela maioria dos membros da Diretoria Executiva da FEC, compreendendo os Vice-Presidentes; 

III - pelo Conselho Fiscal; 

IV - por 2/5 (dois quintos) das instituições espíritas filiadas e em pleno gozo de seus direitos estatutários; 

V - pelo Conselho Federativo Estadual – CFE. 

 

DO CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL 
Art. 24 a 26 do Estatuto 

Art. 35 a 51 do Regimento Interno 

ESTATUTO: 
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Art. 24. O Conselho Federativo Estadual é o órgão deliberativo, consultivo e de fiscalização da FEC, constituído 

pelos Presidentes das URE’s ou seus representantes e pelo Presidente da FEC e o Vice-Presidente de União e 

Unificação da FEC, que serão o seu Presidente e Secretário, respectivamente.  

§ 2º. As reuniões ordinárias do CFE serão realizadas nos meses de fevereiro, junho e outubro, conforme 

dispuser o Regimento Interno. 

§ 3º. Assuntos referentes à dissolução da FEC, à alteração estatutária, à destituição de membros da Diretoria 

Executiva da FEC e à alienação ou oneração de imóveis, só poderão ser deliberados se contemplados 

previamente na ordem do dia do edital de convocação. 

 REGIMENTO INTERNO 

Art. 40. Os assuntos da ordem do dia poderão ser retirados da pauta caso necessitem de maiores estudos, 

criação de comissão ou por falta de tempo para discussões sobre o tema. 

 §1º. Os assuntos retirados de pauta por falta de tempo deverão, impreterivelmente, ser incluídos na ordem do 

dia da reunião seguinte. 

§2º. Os assuntos gerais inscritos pelos Conselheiros, não contidos na ordem do dia, não poderão ser objetos de 

deliberação, podendo ser inscritos na ordem do dia da próxima reunião ordinária. 

Estatuto 

Art. 24. 

§ 5º. Tratando a convocação do CFE de representação contra atos da Diretoria Executiva da FEC ou pedido de 

destituição de qualquer dos seus membros, o Presidente do Conselho Fiscal o presidirá e o secretário será 

escolhido entre os conselheiros.  

§ 6º. Ausentes o Presidente da FEC e os seus substitutos estatutários, o CFE será presidido e secretariado por 

quem vier a ser escolhido entre os conselheiros. 

Art. 25. Compete ao Conselho Federativo Estadual:  

I - participar e colaborar no planejamento das diretrizes do Movimento Federativo Estadual, entendido 

conforme o parágrafo único do art. 29 deste Estatuto, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

II - homologar a eleição da Diretoria Executiva da FEC e dar-lhe posse no mesmo dia; 

III - eleger o Conselho Fiscal e dar-lhe posse no mesmo dia; 

IV - destituir membros Conselho Fiscal; 

V - eleger os substitutos dos membros da Diretoria Executiva da FEC, nos casos de vacância previstos no art. 40 

e 41 deste Estatuto, dando-lhes posse; 

a) o Regimento Interno da FEC, por proposta da Diretoria Executiva da FEC, ou do próprio CFE; 

b) a divisão eleitoral e administrativa descentralizada, nos termos do art. 46, deste Estatuto;  

c) os membros da comissão eleitoral indicados pela Diretoria Executiva da FEC, nos termos do art. 30, VII; 

d) o regime das contribuições das instituições espíritas filiadas e das contribuições espontâneas permanentes; 

e) as normas sobre o processo de filiação e desfiliação; 

f) no mês de outubro, a previsão orçamentária da FEC referente ao ano seguinte, e caso necessário, a qualquer 

tempo, a revisão do orçamento do ano vigente, encaminhando-a ao Conselho Fiscal, para registro; 
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g) os balanços anuais, com base no parecer do Conselho Fiscal; 

h) os pedidos de filiação e desfiliação das instituições espíritas; 

i) os projetos que não sejam relativos às atividades estatutárias ou regimentais; os projetos referentes às 

atividades inéditas ou não eventuais; os projetos referentes às atividades não incluídas previamente no 

planejamento anual em curso e todos os projetos que de alguma forma possam comprometer o orçamento 

anual previamente aprovado; 

j) o recebimento por doação de bens imóveis em favor FEC, nos termos do art. 51, §1º; 

k) a cooperação com instituições de natureza educacional e científica, nos termos do art. 2º, parágrafo único, VI; 

l) financiamentos ou empréstimos, nos termos do art. 51, §2º; 

Art. 26. 

§ 1º. Os atos do CFE terão a forma de Resolução Normativa ou Executiva, conforme a natureza da deliberação. 

§ 2º. [...] 

§ 3º. O CFE poderá designar comissões e delegar atribuições para o cumprimento de tarefas específicas.  

Regimento Interno 

 

Art. 36. Na reunião de outubro, o CFE designará as cidades que serão sede das reuniões do CFE no ano 

seguinte, sendo que a reunião do mês de fevereiro ocorrerá sempre na sede da FEC ou outro local da Grande 

Florianópolis. E, em caso de CFE extraordinário, reunir-se-á, conforme o Art. 24, §4º do Estatuto da FEC, 

preferencialmente, na sede da FEC ou como o Presidente da FEC decidir. 

Art. 37. Nas reuniões do CFE realizadas fora da sede da FEC, por solicitação das UREs, a organização física e 

infraestrutura ficarão a cargo da URE sede do evento, em conformidade com o Manual de Atividades do CFE. 

 Art. 38. O Manual de Atividades das Reuniões do CFE será elaborado pela VPUU e aprovado pelo CFE. 

Art. 39. As reuniões do CFE serão públicas e, excetuando-se os componentes da mesa, que têm livre 

manifestação, os demais participantes somente poderão manifestar-se por solicitação do Presidente.  

Art. 42. No desempenho das atribuições constantes no Art. 24 do Estatuto da FEC, cada membro do Conselho 

Federativo Estadual tomará decisões que atendam aos princípios doutrinários, às demandas do movimento 

espírita federativo estadual e regional, bem como observará as orientações emanadas do próprio CFE e do 

CFN/FEB. 

 Art. 43. Ao membro do CFE compete ainda: 

I - colaborar para o estudo e a solução dos assuntos submetidos à apreciação; 

II - manifestar-se com brevidade e concisão; 

III - respeitar e acatar as decisões do CFE; 

IV - manter as normas de boa convivência nas suas participações. 

Art. 48. A forma de decisão ou voto nas deliberações e votações do CFE poderá ser simbólica ou nominal, sendo 

vedado o voto secreto.  

§1º. Por votação simbólica, o Presidente do CFE explicará a forma previamente, como, por exemplo, 

permanecerem como estão aqueles que aprovam a matéria sob votação.  
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§2º. Por votação nominal, o Presidente do CFE fará a chamada nominal de cada Conselheiro para expressar seu 

voto, sendo permitida a justificação, desde que previamente combinado.  

Art. 49. Concluída a apreciação dos assuntos constantes na Ordem do Dia, o Presidente do CFE encerrará a 

reunião.  

Art. 50. Os casos omissos neste Regimento Interno sobre as reuniões do CFE serão decididos e resolvidos pelo 

próprio CFE. 

DO CONSELHO FEDERATIVO REGIONAL 
Art. 49 e 50 do Estatuto 

ESTATUTO: 

Art. 49. Os Conselhos Federativos Regionais, abreviadamente CFR’s, são constituídos pelos Presidentes das 

instituições espíritas filiadas de cada URE, ou no impedimento deste pelo representante da respectiva 

instituição espírita filiada; e ainda, pelo Presidente da URE, que será o Presidente do CFR. O CFR será composto 

também por um secretário, sem direito a voto, escolhido entre os presentes.  

§ 1º. No caso de impedimento do Presidente da URE, o Vice-Presidente o representará no CFR, na falta deste 

será eleito um Presidente entre os membros do CFR.  

§2º. As reuniões do CFR deverão constar em atas que serão assinadas pelos conselheiros presentes à reunião 

em que se der a aprovação das mesmas.  

Art. 50. Compete ao CFR:  

I - colaborar no planejamento das diretrizes do movimento espírita estadual, através de sugestões que 

expressem as demandas oriundas das instituições espíritas filiadas, encaminhando-as ao CFE;  

II - colaborar no planejamento das atividades da URE, acompanhando e fiscalizando sua execução;  

III - homologar a eleição e dar posse, no mesmo dia das eleições, à Diretoria Executiva da URE eleita 

trienalmente; e  

IV - destituir a Diretoria Executiva da URE, quando praticados atos que atentem contra a Doutrina Espírita, o 

ordenamento legal, bem como contra as disposições estatutárias e regimentais, garantido, em todos os casos, o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, convocando nova eleição.  

§ 1º. O CFR reunir-se-á em caráter ordinário ao menos 03 (três) vezes ao ano, sendo convocado pelo Presidente 

da URE, conforme calendário prévio, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e indicação precisa da ordem 

do dia, data, hora e local, nos termos em que for solicitada a sua convocação, preferencialmente em data 

anterior à reunião do CFE.  

§ 2º. O CFR poderá ser convocado de forma extraordinária, por iniciativa do Presidente da URE ou do Vice-

Presidente da URE, ou de 2/5 (dois quintos) das instituições espíritas filiadas à FEC na respectiva região da URE, 

desde que em pleno gozo dos seus direitos estatutários, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias do 

requerimento para a sua convocação e indicação precisa da ordem do dia, data, hora e local, nos termos em que 

for solicitada a sua convocação, sendo vedada a modificação da pauta.  

§ 3º. Em caso de deliberações, estas serão tomadas pela maioria simples, computando-se os votos do 

Presidente e dos demais membros do CFR, tendo o Presidente voto de desempate.  
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Tabela de índice do Estatuto e do Regimento Interno da FEC  

  

TABELA DE INDICE DO ESTATUTO  
E DO REGIMENTO INTERNO DA FEC 

  Item Estatuto R.I. - FEC R.I. CFN/FEB 

1 FINALIDADES DA FEC (DAS) Art. 1º ao 3º     

2 DISPOSIÇÕES INICIAIS   Art. 1º e 2º Art. 1º e 2º 

3 FINALIDADES DO CFN/FEB (DAS)     Art. 3º  

4 QUADRO ASSOCIATIVO (DO) Art. 4º ao 8º Art. 1º e 5º   

5 DIREITOS DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS FILIADAS (DOS) Art. 5º      

6 DIREITOS DOS REPRESENTANTES DO CFN/FEB (DOS)     Art. 7º  

7 DEVERES DAS INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS FILIADAS (DOS) Art. 6º  Art. 5º    

8 DEVERES DOS REPRESENTANTES DO CFN/FEB (DOS)     Art. 8º  

9 FILIAÇÃO A FEC (DA) Art. 7º  Art. 6º ao 12 e 100   

10 FILIAÇÃO AO CFN/FEB (DA)     Art. 5º  

11 DOCUMENTOS PARA FILIAÇÃO (DOS)   Art. 8º    

12 DESFILIAÇÃO DA FEC (DA) Art. 8º  Art. 13 ao 17 e 101   

13 DESFILIAÇÃO DO CFN/FEB (DA)     Art. 6º  

14 DESFILIAÇÃO DA FEC - APURAÇÃO (DA)   Art. 18 ao 21   

15 ÓRGÃOS CONSTITUTIVOS (DOS) Art. 9º ao 50 Art. 22    

16 ASSEMBLEIA GERAL DA FEC (DA) Art. 10 ao 23 Art. 23 ao 34   

17 CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL - CFE (DO) Art. 24 ao 26 Art. 35 ao 44   

18 COMPETE AO CFE Art. 25 Art. 43   

19 COMPETE AO CFN/FEB     Art. 3º  

20 COMPOSIÇÃO DO CFE Art. 24     

21 COMPETE AO PRESIDENTE DO CFE    Art. 46   

22 SECRETÁRIO DO CFE (DO)   Art. 47   

23 REUNIÕES DO CFE (DAS)   Art. 48 ao 50   

24 REUNIÕES DO CFN/FEB (DAS)     Art. 9º ao 20 

25 JULGAMENTO DE RECURSOS DO CFE (DO)   Art. 51   

26 DIRETORIA EXECUTIVA DA FEC (DA) Art. 27 ao 45 Art. 56 ao 66   

27 COMPOSIÇÃO DA DIREX FEC (DA) Art. 28 e 29     

28 COMPOSIÇÃO DO CFN/FEB (DA)     Art. 4º 

29 COMPETE A DIREX FEC  Art. 30     

30 COMPETE AO PRESIDENTE DO CFN/FEB     Art. 23  

31 REUNIÕES DA DIREX FEC (DAS)   Art. 67 ao 71   

32 COMPETE AO PRESIDENTE DA FEC Art. 32 Art. 72 ao 75   
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33 VICE-PRESIDENTES DA FEC (DOS) Art. 33 Art. 76 ao 86   

34 VP DE UNIÃO E UNIFICAÇÃO (DO) Art. 34 Art. 80   

35 VP DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS (DO) Art. 35 Art. 81   

36 VP DE EDUÇÃO E DIFUSÃO (DO) Art. 36 Art. 82   

37 VP DE MEDIUNIDADE E ATENDIMENTO ESPIRITUAL (DO) Art. 37 Art. 83   

38 VP DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (DO) Art. 38 Art. 84   

39 VP DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE (DO) Art. 39 Art. 85   

40 VACÂNCIA DOS CARGOS DA DIREX FEC Art. 40 e 41     

41 EVENTOS REGIMENTAIS (DOS)   Art. 87 ao 89   

42 CONSELHO FISCAL DA FEC (DO) Art. 42 e 45 Art. 52 ao 55   

43 UNIÕES REGIONAIS ESPÍRITAS - UREs (DAS) Art. 46 e 50 Art. 90 ao 92   

44 COMPOSIÇÃO DA DIREX URE (DA) Art. 47 Art. 91   

45 FINALIDADES DA URE (DAS) Art. 46 Art. 93   

46 COMPETE A URE  Art. 48 Art. 94 ao 98   

47 SEDE DA URE (DA)   Art. 97   

48 GESTÃO FINANCEIRA DA URE (DA)   Art. 99   

49 EQUIPES DA URE (DAS)   Art. 102 e 103   

50 COMPROMISSOS DA URE (DOS)   Art. 104 e 105   

51 COMPOSSIÇÃO DO CFR (DA) Art. 49 Art. 106   

52 COMPETE AO CFR Art. 50 Art. 107   

53 CALENDÁRIO INTEGRADO DE ATIVIDADES (DO)   Art. 108 ao 110   

54 ELEIÇÕES DA FEC (DAS) Art. 58 ao 61 Art. 111 ao 129   

55 ELEIÇÕES DA URE (DAS) Art. 58  Art. 130 ao 136   

56 COMISSÕES DA FEC (DAS)   Art. 141   

57 COMISSÕES DO CFN/FEB (DAS)     Art. 21 

58 ADMINISTRAÇÃO DO CFN/FEB (DA)     Art. 22 ao 24 

59 COMISSÕES REGIONAIS DO CFN/FEB (DAS)     Art. 25 ao 30 

60 OBJETIVOS DAS COMISSÕES REGIONAIS CFN/FEB     Art. 26 

61 COMPOSIÇÃO DAS CRs CFN/FEB     Art. 27 

62 COORDENADORES REGIONAIS CFN/FEB (DOS)     Art. 28 

63 COMPETE AS CRs CFN/FEB     Art. 30 e 31 

64 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES (DAS)   Art. 137 ao 140   

65 NORMAS P/FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL (DAS)   Art. 142 ao 143   

66 NORMAS P/CRIAÇÃO DA COMISSÃO REG.INT.DO CFE    Art. 144   

67 NORMAS P/CRIAÇÃO DA COMISSÃO REG.INT.DO FEC    Art. 145 ao 146   

68 PROJETO DE ATIVIDADE (DO)   Art. 147 ao 151   

69 REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO DA FEC (DO) Art. 51 ao 57     

70 DISPOSIÇÕES GERAIS (DAS) Art. 62 ao 68 Art. 152 Art. 32 ao 40 

71 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (DAS) Art. 69 ao 73 Art. 153 ao 155   
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3.3- Linha do Tempo do Trabalho Espírita  

A linha do tempo representa nossa caminhada na Doutrina Espírita, muito se tem falado da falta de 

trabalhadores, em todos os níveis do movimento espírita (Casa Espírita, URE e FEC). Para minimizar essa 

dificuldade surgiu o CITAF – Capacitação do Trabalhador da Área Federativa. Muito já se fez nessa área e na 

esteira da evolução vamos buscando novas dinâmicas. Então veio em mente uma pergunta: Quem é o 

trabalhador da área federativa? 

Para responder essa pergunta, elaboramos a linha do tempo do trabalhador espírita, baseada numa experiência 

pessoal obviamente, uma vez que muitos que estamos na direção de alguma atividade espírita viemos de outras 

doutrinas (não é regra geral, é claro!). Assim, qual seria o momento mais adequado para investirmos na 

capacitação? Bom, segue nossa proposta. 

 

Esperamos poder contribuir para que tenhamos no futuro tarefeiros conscientes da responsabilidade que 

assumiram antes da reencarnação. 
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3.4- Coordenação Regional de Áreas – Analogia  

DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ÁREAS 

 

Art. 102 do Regimento Interno 

Regimento Interno: 

Art. 102. A URE deverá formar equipe diretiva, com estrutura de Áreas em analogia com as Vice-presidências da 

Diretoria Executiva da FEC, formada minimamente por:  

I - Área de União e Unificação;  

II - Área de Administração e Finanças;  

III - Área de Educação e Difusão;  

IV - Área de Mediunidade e Atendimento Espiritual;  

V - Área de Assistência e Promoção Social;  

VI - Área de Família, Infância e Juventude.  

§ 1º. Os responsáveis pelas Áreas nas UREs terão a denominação de Coordenadores Regionais de Área da URE.  

§ 2º. A escolha dos coordenadores regionais de áreas da URE será feita pela Diretoria Executiva da URE;  

§ 3º. A Diretoria Executiva poderá escolher um coordenador regional adjunto, para auxiliar na realização das 

atividades do departamento, quando isto se fizer necessário;  

§ 4º. A escolha dos coordenadores regionais de Área deverá ser feita mediante critérios ético-doutrinários e que 

estejam efetivamente vinculados, com participação ativa em Instituição Espírita Filiadas à FEC e sediada na 

respectiva URE;  
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§ 5º. As UREs poderão criar departamentos adicionais, mesmo que não haja uma analogia com as Vice-

Presidências da FEC, sempre respeitando os objetivos e finalidades da URE e do movimento espírita regional, e 

que não sejam contrários ao Regimento Interno ou do Estatuto da FEC;  

§ 6º. Os coordenadores regionais serão empossados em seus cargos na primeira reunião de diretoria da URE 

após a posse da Diretoria Executiva da URE;  

§ 7º. A substituição dos coordenadores regionais poderá ocorrer a qualquer momento, sempre que a Diretoria 

Executiva da URE achar necessário, ou no caso de vacância;  

§ 8º. É função dos coordenadores regionais de áreas da URE participar dos eventos realizados pela FEC ou enviar 

representante, especialmente os eventos regimentais da FEC e aqueles que estão ligados diretamente à sua 

área de atuação na URE;  

9º. Os Coordenadores regionais de área das UREs deverão manter contato estreito e permanente com a Vice-

presidência da FEC e/ou com os setores da FEC de atividade análoga.  

§ 10º. A Diretoria da URE poderá nomear um secretário geral e um secretário adjunto, para que estes possam 

desempenhar as atividades de secretaria necessárias para uma boa organização das UREs, e para cumprir com 

as obrigações deste Regimento Interno ou do Estatuto da FEC;  

§ 11º. O presidente da URE poderá nomear Assessores que venham a auxiliá-lo nos trabalhos de sua 

competência;  

§ 12º. Os titulares nomeados para a equipe da URE deverão ser apresentados no primeiro CFR após a 

nomeação.  

Art. 103. Compete aos Coordenadores regionais de Área planejar, organizar, superintender e relatar os 

trabalhos das áreas de sua responsabilidade, promover a capacitação dos trabalhadores e o que mais dispuser 

detalhadamente o Regimento Interno.  

Art. 104. A Diretoria Executiva da URE juntamente com sua equipe diretiva, tem como dever:  

I - Quando necessário, receber e dar encaminhamento ao cadastro de informações das instituições espíritas 

filiadas à FEC no sistema disponível para esse fim, contemplando: Diretoria e seus endereços, data de início e 

fim de mandato, departamentos e seus diretores e grade semanal de atividades, em atendimento ao Art. 6º, VI 

do Estatuto da FEC, e do Art. 5º do Regimento Interno da FEC;  

II - Disponibilizar as Atas das reuniões da Diretoria Executiva da URE para arquivamento em meio eletrônico 

disponibilizado pela FEC; e  

III - Realizar reuniões periódicas com todos os integrantes da equipe da URE.  
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Tabela de Analogia FEC X URE 
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3.5- Funções e Atribuições da Coordenação Regional de Áreas  

 

Os coordenadores de áreas das UREs são integrantes da equipe diretiva da UREs, que deverá ter sua estrutura 

em analogia às Vice-Presidências da FEC. As equipes das UREs têm sua previsão no Regimento Interno da FEC 

em seu artigo 102: 

 

DAS EQUIPES DA URE 

 

Art. 102. A URE deverá formar equipe diretiva, com estrutura de Áreas em analogia com as Vice-presidências da 

Diretoria Executiva da FEC, formada minimamente por: 

I - Área de União e Unificação; 

II - Área de Administração e Finanças; 

III - Área de Educação e Difusão; 

IV - Área de Mediunidade e Atendimento Espiritual; 

V - Área de Assistência e Promoção Social; 

VI - Área de Família, Infância e Juventude. 

Os Coordenadores Regionais de Áreas são os responsáveis pelas mesmas na URE e têm a sua previsão e 

denominação no Regimento Interno da FEC nos §§ 1º e 4º do art.102: 

 

§ 1º. Os responsáveis pelas Áreas nas UREs terão a denominação de Coordenadores Regionais de Área da URE. 

(...) 

§ 4º. A escolha dos coordenadores regionais de Área deverá ser feita mediante critérios ético-doutrinários e 

que estejam efetivamente vinculados, com participação ativa em Instituição Espírita Filiadas à FEC e sediada na 

respectiva URE; 

(...) 
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Já as funções e competências dos Coordenadores Regionais de Áreas estão previstas nos §§ 8º e 9º do art.102 e 

no art.103 do Regimento Interno: 

§ 8º. É função dos coordenadores regionais de áreas da URE participar dos eventos realizados pela FEC ou 

enviar representante, especialmente os eventos regimentais da FEC e aqueles que estão ligados diretamente à 

sua área de atuação na URE; 

§ 9º. Os Coordenadores regionais de área das UREs deverão manter contato estreito e permanente com a Vice-

presidência da FEC e/ou com os setores da FEC de atividade análoga. 

Art. 103. Compete aos Coordenadores regionais de Área planejar, organizar, superintender e relatar os 

trabalhos das áreas de sua responsabilidade, promover a capacitação dos trabalhadores e o que mais dispuser 

detalhadamente o Regimento Interno. 

 

Os Coordenadores Regionais de Áreas das UREs são integrantes da equipe diretiva das mesmas e como tal tem 

deveres e responsabilidades previstos nos artigos 104 e 105 do Regimento Interno da FEC: 

 

Art. 104. A Diretoria Executiva da URE juntamente com sua equipe diretiva, tem como dever:  

I - Quando necessário, receber e dar encaminhamento ao cadastro de informações das instituições espíritas 

filiadas à FEC no sistema disponível para esse fim, contemplando: Diretoria e seus endereços, data de início e 

fim de mandato, departamentos e seus diretores e grade semanal de atividades, em atendimento ao Art. 6º, VI 

do Estatuto da FEC, e do Art. 5º do Regimento Interno da FEC;  

II - Disponibilizar as Atas das reuniões da Diretoria Executiva da URE para arquivamento em meio eletrônico 

disponibilizado pela FEC; e  

III - Realizar reuniões periódicas com todos os integrantes da equipe da URE.  

 

Dos Compromissos da URE 

 

Art. 105. A Diretoria Executiva da URE e sua equipe, para fins de dinamização do movimento espírita regional, 

ficam responsáveis, também, por: 

I - Orientar o Movimento Espírita Regional para que os eventos promovidos pela Instituição Espírita ocorram 

sempre em consonância com a URE, respeitando o calendário de atividades regional aprovado pelo CFR; 

II - Participar e colaborar com as atividades de levantamento de informações do Movimento Espírita Estadual e 

Nacional; 

III - Promover visitas periódicas nas Instituições ou Grupos Espíritas em formação; 

IV - Elaborar agenda anual de trabalho, contemplando as ações de cada Instituição Espírita, evitando 

concomitância de eventos; 

V - Organizar os eventos atendendo a legislação vigente, bem como todos os critérios de qualidade e segurança 

cabíveis; 

VI - Estimular e cooperar na implantação de Instituições Espíritas ou, inicialmente, de grupos de estudos 

doutrinários, orientando, apoiando e intensificando esforços de adesão e filiação à FEC; 

VII - Orientar as Instituições Espíritas a somente aceitarem auxílios, doações, contribuições e subvenções, bem 

como firmarem convênios de qualquer natureza e procedência, desde que desvinculados de quaisquer 

compromissos que desfigurem o caráter espírita da Instituição; 

VIII - Incentivar e organizar feiras de livros, com itens disponibilizados, prioritariamente, pela Distribuidora da 

FEC; 

IX - Sempre que possível, buscar espaço em jornais para manutenção periódica de coluna espírita e espaço nas 

rádios para veiculação de programas radiofônicos produzidos pelo Movimento Espírita; 
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X - Envidar esforços na divulgação dos eventos pelos meios mais abrangentes possíveis, visando alcançar o 

público alvo; 

XI - Aproximar os espíritas para que melhor se conheçam e mais se confraternizem, sempre procurando 

desenvolver eventos com esta natureza; 

XII - Esclarecer que a ação federativa far-se-á sempre no sentido da aproximação fraterna das Instituições 

Espíritas, objetivando a troca de experiências e, acima de tudo, o fortalecimento do Movimento Espírita; 

XIII – Fomentar, junto aos Centros Espíritas de sua região, a utilização preferencial pelos produtos da 

Distribuidora da FEC. 

 

Na análise das previsões regimentais pode-se extrair que os Coordenadores Regionais de Áreas são aqueles que 

atuarão junto aos trabalhadores das instituições espíritas, em constante contato com as vice-presidências da 

FEC, organizando ações que promovam a capacitação para o melhor servir e o pertencimento efetivo e prático 

destes ao movimento espírita, como personagens principais da União e Unificação, essencial ao fiel 

cumprimento dos objetivos da Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus. 

 

“(...) A dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos 

leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à 

multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, 

correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande 

família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da 

fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã.” (O Livro dos Médiuns, Cap.XXIX, item 334) 

 

“Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o 

Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons 

servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse 

dano para a obra!” Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, 

pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão! O Espírito de Verdade (O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, Cap.XX, item 5) 

 

 

“Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! O arado está pronto; a terra espera; arai! Ide e 

agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! Entre os chamados para o Espiritismo 

muitos se transviaram; reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.” Erasto (O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, Cap.XX, item 4) 
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4. AÇÃO FEDERATIVA 
4.1- Documentos Norteadores – Finalidades  

 

Temos ouvido recentemente muito se falar sobre os documentos orientadores para as atividades realizadas 

pelas Instituições Espíritas. Apesar desta divulgação ter sido intensificada nos últimos anos, há muito tempo 

estes documentos já existem e estão disponíveis ao Movimento Espírita. 

O primeiro documento com este formato orientativo foi o opúsculo “Orientação ao Centro Espírita” que teve a 

sua primeira edição em 1980 e posteriormente sofreu uma revisão no ano de 2006. Se observarmos na 

introdução desta obra, podemos notar qual é o seu propósito, quando consideramos o seu caráter orientativo: 

As orientações, programas e material de apoio, elaborados e disponibilizados pelos 

órgãos federativos e de unificação do Movimento Espírita, são oferecidos a título de 

sugestão e de subsídio para as atividades dos Centros e demais instituições espíritas, os 

quais, no uso da autonomia e da liberdade de ação 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. 

   (Orientação ao Centro Espírita, FEB, 2021, página 11) 

Portando são ditos documentos orientadores aqueles que buscam trazer subsídios e conteúdos com o 

propósito de orientar e colaborar para que as Casas Espíritas possam executar suas atividades de estudo, prática 

e difusão da Doutrina Espírita com qualidade e segurança.  

Devemos considerar ainda, outro aspecto que qualifica e dá legitimidade a estes documentos, que é 

forma com são construídos, através da participação de todo Movimento Espírita organizado, onde todas as 

Federativas Estaduais, que compõem o Conselho Federativo Nacional – CFN/FEB tem a oportunidade de 

participar e colaborar de forma coletiva, para que, quando o documento seja publicado possa atender as 

demandas de todo o Brasil, nas diversas realidades regionais. 

Para facilitar a organização das atividades na estrutura federativa, estas são divididas em áreas de 

atuação, e da mesma forma, além dos documentos de orientação gerais (Gestão/Dirigentes), foram elaborados 

também os documentos específicos por área (Mediunidade, Atendimento Espiritual, Estudos, Comunicação 

Social, Infância e Juventude, Assistência e Promoção Social).   

Convém ainda considerar que o documento de Orientação a área da Família ainda está em construção 

e o documento “Orientação ao Centro Espírita” está na sua terceira revisão e está sendo amplamente divulgado 

ao Movimento Espírita em todo o Brasil. 

Os documentos estão disponíveis para download no portal da FEB (https://www.febnet.org.br), bem 

como no portal da FEC (www.fec.org.br), no espaço Movimento Espírita >Downloads no espaço Documentos 

Gerais, na aba Documentos Nacionais de Orientação CFN/FEB. 

 

**Texto base extraído da Edição 61 do Federativo 10/2020 (Informativo quadrimestral online em formato digital 
elaborado pela Vice-Presidência de Administração e Finanças da Federação Espírita Catarinense (FEC) 
 

 

 

https://www.febnet.org.br/
http://www.fec.org.br/
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DOCUMENTOS ORIENTADORES 
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4.2- Ação Federativa Integrada – Estratégias e Fluxos  

 

4.2 Ação Federativa Integrada 

 

Para falarmos sobre Ação Federativa Integrada, precisamos entender primeiramente alguns 

aspectos básicos sobre a Estrutura Federativa, e que neste momento, dedicaremos essa atenção em nível 

estadual. Mas antes, lembremos também de alguns ensinamentos vindos daqueles que planejam tudo que se 

passa muito antes de nós, humildes auxiliares no plano terreno, percebermos e entendermos suas orientações 

sublimes. 

 

 Humberto de Campos na obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho: “a organização 

federativa é o programa ideal da Doutrina no Brasil” (p.175), afirmando que a organização deve estar presente 

na condução de todos os trabalhos da Doutrina Espírita. 

 

Nas palavras de Allan Kardec: “A necessidade de uma direção central superior, guarda vigilante da 

unidade progressiva e dos interesses gerais da Doutrina, é tão evidente, que já causa inquietação o não ser visto, 

a surgir no horizonte, o seu condutor. Compreende-se que, sem uma autoridade moral, capaz de centralizar os 

trabalhos, os estudos e as observações, de dar a impulsão, de estimular os zelos, de defender os fracos, de 

sustentar os ânimos vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos 

incertos, o Espiritismo correria o risco de caminhar ao léu. Não somente essa direção é necessária, como 

também preciso se faz que preencha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as 

tempestades (In: Obras póstumas, cap. O chefe do Espiritismo)”, também nos reforça a atenção para que 

trabalhemos com unidade de esforços e objetivos em direção clara e definida, conhecida por todos. 

 

Ainda, Emmanuel, na obra “Fonte viva”, nos lembra de que todos somos administradores de tudo 

que nos foi concedido, e assim sendo, daremos conta da condução que dermos aos trabalhos que estamos a 

frente, seja em uma instâncias federativa, um pequeno grupo, a família, enfim...:  

“Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e, 

simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em 

que moureja. 

Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, à frente dos interesses 

coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo intrigas mil, a fim de cumprir a missão a que se 

dedica. 

Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. 

A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. 

O corpo é um templo sagrado. 

A saúde física é um tesouro. 

A oportunidade de trabalhar é uma bênção. 

A possibilidade de servir é um obséquio divino. 
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O ensejo de aprender é uma porta libertadora. 

O tempo é um patrimônio inestimável. 

O lar é uma dádiva do Céu. 

O amigo é um benfeitor. 

A experiência benéfica é uma grande conquista. 

A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a Natureza é uma glória 

comum a todos. 

A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. 

O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o 

Céu envia sem palavras ao mundo inteiro. 

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". Emmanuel (XAVIER, F. C. Fonte viva. FEB, cap. 75) 

 

Voltemo-nos então ao propósito deste conteúdo. A bibliografia a seguir, que tem como fonte o 

documento “Preparação do Trabalhador Espírita”, de autoria da FEB – Federação Espírita Brasileira, nos traz 

alguns esclarecimentos básicos sobre o Movimento Espírita e seu trabalho perante a sociedade. Dada a sua 

extensão e profundidade de conteúdo, fizemos alguns recortes dos conteúdos relacionados ao nosso propósito 

neste momento. Acompanhemos. 

 

Movimento Espírita, o que é? 

Movimento Espírita é o conjunto das atividades que têm por objetivo estudar, divulgar e praticar a Doutrina 

Espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a Humanidade. 

As atividades que compõem o Movimento Espírita são realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, e 

por Instituições Espíritas. 

 

As Instituições Espíritas compreendem: 

• Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, que desenvolvem atividades gerais de estudo, difusão e 

prática da Doutrina Espírita e que podem ser de pequeno, médio ou grande porte; 

• As Entidades Federativas, que desenvolvem as atividades de união das Instituições Espíritas e de unificação 

do Movimento Espírita; 

• As Entidades Especializadas, que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as de assistência e 

promoção social e as de divulgação doutrinária; 

• Os Pequenos Grupos de Estudo do Espiritismo, fundamentalmente voltados para o estudo inicial da 

Doutrina Espírita. 

 

Trabalho Federativo e de Unificação do Movimento Espírita 
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O que é? 

 

• É uma atividade-meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do Movimento 

Espírita em sua atividade-fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita. 

• Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das Instituições 

Espíritas, através da permuta de informações e experiências, da ajuda recíproca e do trabalho em conjunto. 

 

O que realiza? 

• ... um permanente contato com os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, promovendo a sua união e 

integração e colocando à disposição dos mesmos, sugestões, experiências, trabalhos e programas de apoio 

de que necessitem para suas atividades. 

• ... reuniões, encontros, cursos, confraternizações e outros eventos destinados a dirigentes e trabalhadores 

espíritas, para a renovação e atualização de conhecimentos doutrinários e administrativos, visando o 

aprimoramento e a ampliação das atividades das Instituições Espíritas e a abertura de novas frentes de 

ação e de trabalho. 

 

Como se estrutura? 

• Estrutura-se através da união dos Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas que, preservando a sua 

autonomia e liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente 

fortalecimento e aprimoramento das suas atividades e do Movimento Espírita em geral. 

• Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, unindo-se, constituem as Entidades e Órgãos federativos ou 

de unificação do Movimento Espírita em nível local, regional, estadual ou nacional. 

• As Entidades e Órgãos federativos e de unificação do Movimento Espírita em nível nacional constituem a 

Entidade de unificação do Movimento Espírita em nível mundial, o Conselho Espírita Internacional. 

 

Diretrizes do trabalho federativo e de unificação do Movimento Espírita 

• O trabalho federativo e de unificação do Movimento Espírita, bem como o de união dos espíritas e das 

Instituições Espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade 

que a Doutrina Espírita preconiza. 

• Caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor 

resultados e unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e as características individuais tanto dos 

homens como das Instituições. 

• A integração e a participação das Instituições Espíritas nas atividades federativas e de unificação do 

Movimento Espírita, sempre voluntárias e conscientes, são realizadas em nível de igualdade, sem 

subordinação, respeitando e preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação de que 

desfrutam. 
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Todo este conteúdo nos permite compreender um pouco mais a Estrutura Federativa do 

Movimento Espírita. E reproduzindo um dos parágrafos acima, o qual esclarece de forma objetiva o que são as 

entidades e os órgãos federativos: 

 

• Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, unindo-se, constituem as Entidades e Órgãos federativos ou de 

unificação do Movimento Espírita em nível local, regional, estadual ou nacional. 

 

Sintetizamos na imagem abaixo as informações apresentadas de forma a visualizarmos mais 

facilmente a Estrutura Federativa e seu fluxo de informação primordial: 

 

 

Na estrutura à esquerda, temos os Órgãos Executivos, aos quais compete colocar em prática tudo 

aquilo que os Órgãos Deliberativos (também Consultivos e de Fiscalização) definem como diretrizes para o 

Movimento Espírita Estadual. Também devem trabalhar de forma que as necessidades existentes nos Centros 

Espíritas cheguem aos Órgãos Deliberativos nas respectivas instâncias, para que sobre ocorram os debates e 

encaminhamentos necessários a atendê-las. 

Toda a estrutura Federativa existe para atender o Centro Espírita, auxiliando-o a cumprir suas 

finalidades, pois é ele que leva o Espiritismo para a comunidade onde está inserido. Nos orienta Emmanuel: 

“Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe 

as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna.” (Psicografia de F. C. Xavier - O Centro 

Espírita - “Reformador” jan./1951) 

Como já vimos anteriormente, na composição e abrangência de cada instância, temos: 
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Também já vimos sobre as atribuições desses orgãos, e relembrando resumidamente, em se 

tratando de deliberação, fiscalização e atuar como órgão consultivo, para o CFE e o CFR, compete 

principalmente: 

 

 

 

Já no Centro Espírita, atribuições semelhantes estão a cargo da AGO – Assembleia Geral Ordinária, 

ou da AGE - AGO – Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Já a execução do que os órgãos acima deliberam, compete aos órgãos executivos. Apresentamos 

uma grade visando facilitar esse entendimento: 
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No Centro Espírita a execução e responsabilidades estão sempre a cargo da sua diretoria e demais 

trabalhadores. 

 

Quando falamos em Ação Federativa Integrada, é aqui que nossa atenção desse conteúdo se 

concentra, pois é a “parte prática” de toda a organização do Movimento Espírita. Daí a necessidade de 

entendimento claro por parte dos trabalhadores que estão exercendo funções de direção nesses órgãos, pois se 

os mesmos conduzirem essas instituições em acordo com o que nos ensinam os bons espíritos, teremos um 

trabalho espírita verdadeiramente integrado e fortalecido. 

 

A espiritualidade espera de nós muita responsabilidade e comportamentos simples e básicos no 

desempenho das obrigações e cumprimento dos compromissos, que aliás não podemos esquecer, foram 

assumidos antes de aqui estarmos, como nos esclarece Suely Caldas Schubert, no livro “Dimensões Espirituais 

do Centro Espirita”, publicado pela editora FEB, no capítulo 2 cujo título é “A Direção Espiritual”: 

 

“Os planos iniciais para a fundação de um Centro Espírita ocorrem na Espiritualidade com 

antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as 

futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais 

programações. Para se chegar a estabelecer esses compromissos são estudadas as fichas cármicas daqueles que 

estarão à frente da obra no plano material, convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro.  

Não podemos nos esquecer de que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não o fazem por 

casualidade. Existem planificações na Espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão 

laborar no plano físico. 

 

O projeto visa essencialmente a atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidos: 

oportunidade de crescimento espiritual; ensejos de resgate e redenção; reencontros de almas afins, de 

companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão que a diretriz 

clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do Centro propiciarão. Para que isto seja alcançado, a Casa 

Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação 

moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima a encarnados e 

desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros - o que, em última análise, é a 

vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. 
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E no “Reformador, Julho de 1992”: “(...) O Centro Espírita será o que deles fizerem os homens, 

seguidores da Doutrina, que precisam estar sempre atentos aos seus princípios”. (...) 

Por mais que a obra é dedicada ao Centro Espírita, nos é lícito estender tal reflexão para todas as 

instâncias do Movimento Espírita, seja ela executiva ou deliberativa. E dentre as atitudes esperadas pelo plano 

maior, a de que trabalhemos unidos e irmanados nos propósitos de cada hora é a que urge agora. Bezerra de 

Menezes, em psicografia de Francisco Cândido Xavier nos diz: 

“O serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece 

destruir a outra. Mas não é assim. É urgente porque define objetivo a que devemos todos visar; mas não 

apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma.” 

 E o mesmo mentor, em Psicofonia de Divaldo Pereira Franco: 

“A tarefa da unificação é paulatina; a tarefa da união é imediata, enquanto a tarefa do trabalho é 

incessante (...)” 

“Recordemos, na palavra de Jesus, que “a casa dividida rui”; todavia ninguém pode arrebentar um 

feixe de varas que se agregam numa união de forças.” 

 

Mas como unirmos forças em torno de mesmo propósito quando nossas regiões estaduais possuem 

diferentes necessidades e nós mesmos, trabalhadores de um único Movimento Espírita Estadual, temos 

dificuldade para olhar na mesma direção?  

 

Não é tão difícil quanto vemos. Para isso precisamos: 

 

• Desenvolvermos um diálogo federativo estadual permanente e verdadeiro; 

• Promovermos ações solidárias entre nós mesmos, operários terrenos, pois todos somos muito 

necessitados uns dos outros, e a transformação do Brasil na verdadeira Pátria do Evangelho de Jesus 

sempre será consequência do trabalho de muitas mãos irmanadas; 

• Estarmos dispostos e receptivos para ações solidárias, nos doando sem o aguardo da troca, na pratica 

da verdadeira caridade; 

• Estabelecermos e fortalecermos os vínculos de trabalho entre os órgãos que constituem o Movimento 

Espírita de SC; 

• Trabalhar sempre pelo bem comum, deixando de lado os interesses pessoais causados pelas 

imperfeições que carregamos no íntimo. 

“É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos Mensageiros Divinos a Allan Kardec, 

sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de 

conquista a poderes terrestres transitórios.” (Bezerra de Menezes, em psicografia de Francisco Cândido Xavier) 

 “O personalismo de determinados dirigentes tem sido estorvo frequente à Casa Espírita para que 

sirva a seus fins. A ignorância e a má interpretação da Doutrina são outros obstáculos à Casa para que cumpra 

fielmente seus objetivos ”. (...)  (Reformador, Julho de 1992) 
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“O Espiritismo é uma questão de fundo; prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza 

do assunto. Daí vem que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão 

estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns: a incredulidade e 

o fanatismo.” Allan Kardec (Obras Póstumas – Constituição do Espiritismo – Item VI) 

 

 “Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: ‘Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim 

de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra” [...] (O evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XX, it. 5). 

 

Precisamos estudar e compreender claramente os Documentos Orientadores oferecidos pela FEB, 

principalmente o de título “Orientação aos Órgãos de Unificação”, publicado em 1983 e ainda desconhecimento 

pela maioria dos dirigentes espíritas, obras estas que contém inúmeros esclarecimentos para o proceder em 

cada instância federativa. 

 

A URE existe como intermediária para que a FEC, para que esta possa atender o Centro Espírita em 

suas necessidades. O CFR também exige condução voltada ao todo, ouvindo e registrando a essência do que lhe 

é demandado, e deliberando com prudência e equilíbrio voltado ao bem comum. E assim o CFE também, cada 

órgão na sua função.  

 

Entendemos que existem alguns pilares em todo esse processo para que ele se consolide como 

esperado: 

• Comunicação clara e de qualidade em todas e entre todas as instâncias; 

• Participação efetiva nas atividades cada instância, pois para que possamos edificar o 

Espiritismo do mundo de regeneração, precisamos arregaçar as mangas e arar a terra que 

está pronta; 

• Ações estratégicas alinhadas, onde todos possam visualizar os mesmos objetivos para o 

futuro do Movimento Espírita de SC. 

 

“Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo (...) é prestar relevante serviço à 

causa do Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes 

o plano de ação, na ordem superior que nos orienta o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque 
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demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de 

renunciação”. (Emmanuel, Psicografia de F. C. Xavier - Unificação - “Reformador” out./1977) 

  

Visando concretizar Ação Federativa Integrada, dentre outras ações, a DIREX FEC vem trabalhando 

no Planejamento Estratégico Participativo. Um trabalho já iniciado em outros momentos, mas que por motivos 

diversos teve andamento menor do que o esperado e que agora, com o amadurecimento de muitas situações 

ao longo dos anos, entendemos ser o momento propício à sua construção e aplicação. O grande benefício que 

ele nos trará é o de se pensar o Movimento Espírita do futuro num horizonte de até 10 anos, de forma mais 

organizada e onde a União e Unificação tão debatida pelos espíritas aconteça através do desenvolvimento de 

ações construídas e alinhadas de forma participativa pelos trabalhadores do estado de SC. Se tivermos uma 

visão clara sobre quem somos, quais as nossas principais dificuldades e virtudes comuns, e definirmos juntos 

qual o Movimento Espírita Estadual que queremos no futuro, poderemos unir forças vindas de todas as regiões 

para definir ações estratégicas direcionadas, o que por certo resultará no fortalecimento e em uma nova fase do 

Espiritismo Catarinense, sendo difundido como ele realmente merece a tantos quanto pudermos. 

 

Missão dos Espíritas 

“Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, 

aos pequenos e simples que a aceitarão; porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação 

terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! o arado está 

pronto; a terra espera; arai! Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! entre os 

chamados para o Espiritismo muitos se transviaram; reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.” Erasto (O 

Evangelho Seg. o Espiritismo - Cap. XX - item 4) 
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4.3- Liderança com Jesus – Visão de Futuro  
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“Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes 

amor uns pelos outros.”  JESUS – João 13:35 

 
 


