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“Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem 
quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para 
quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio 

do contato com novos mundos.É uma excelente ferramenta de 
empatia, onde o aprendiz ensina mais que o professor. Voluntariar é 

transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e 
desafios inimagináveis, porque vê na história do outro as bênçãos 

da própria vida.  A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e 
gentileza. Onde existem voluntários, existe a mistura das cores, das 

classes, das crenças e de passados. A curiosidade pelo outro 
alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais! Voluntariar é 

doar amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobre que 
esse é o remédio para curar a nossa própria. Em todos esses 

mundos eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que 
desconstroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem 

realmente queremos ser nesse mundo!!”

Marcia Quintella – Psicóloga





PAUTA – REUNIÃO SETORIAL VPAPS/FEC

1. Apresentação equipe VPAPS

2. Apresentação equipes UREs

3. Apresentação dos setores de:

• Integração

• Orientação Técnica

• NEASE

4. Sistema RASE: diretrizes para implantação

5. Programa de Qualificação do Trabalhador 
da APSE 

6. Orientação ao Centro Espírita – área da 
APSE

7. Documento Orientação Entrevistas 
Sociais

8. EASESC 2022

9. Informes CR SUL 2021

10. Destaques do Planejamento Estratégico 
FEC

11. Roda de Conversa – demandas das 
regiões









EIXOS DE TRABALHO

INTEGRAÇÃO QUALIFICAÇÃO
REDE ESTADUAL, RASE ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO



A EQUIPE VPAPS



A EQUIPE VPAPS

Vice Presidência 
Assistência e 

Promoção Social

Setor

Orientação 
Técnica

Coordenação 
Regional APSE

UREs

Setor 

Integração

NEASE



✓Componentes: 
✓Sandra Hornburg/4ª URE 
✓Joaquim Fernandes/6ª URE.

✓Atribuições:
✓Coordenação Projeto RASE – implementação nas UREs, manutenção 
de cadastros, suporte aos usuários do site;
✓Comunicação com as UREs – manter e atualizar cadastros;
✓Coordenar eventos presenciais em conjunto com VP;
✓Interlocução com Movimento Espírita.



✓Componentes: 
✓Helder Boska/ 1ªURE
✓Maristela Scur e Emiliana Vargas/5ªURE.

✓Atribuições:
✓Suporte técnico – atualização da legislação brasileira;
✓Difusão de Boas Práticas e novas metodologias - ECCET;
✓Suporte no Programa de Qualificação do Trabalhador;
✓Interlocução com as Instituições de AS do Movimento Espírita e com 
instituições públicas e privadas - externas.



✓Componentes: 
✓Rosana Sarmento/ 1ªURE
✓Doris Giese/7ª URE.

✓Atribuições:
✓Organizar calendário de encontros.
✓Organizar temas e participantes.
✓Divulgação dos encontros.
✓Produzir um “compêndio” dos encontros do NEASE.



✓2020: 
✓06 encontros; 340 participantes.

✓2021
✓07 encontros, 405 participantes

✓JAN: A Integração  dos trabalhos da APSE e o Atendimento 
Espiritual;
✓FEV: A inserção do jovem nas atividades da APSE;
✓MAR: A relação da APSE com os serviços comunitários: o 
Conselho Tutelar;
✓ABR: A importância da participação nos Conselhos de Políticas 
Públicas e de Direitos
✓MAI: A Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos na APSE
✓JUN: Cuidados gerais no atendimento à população vulnerável.
✓ JUL: O CREAS – Centro de Referência Especializado de AS





PROJETO RASE
Rede de Assistência Social Espírita 



DOCUMENTOS ORIENTADORES CFN/FEB



ORIENTAÇÃO À APSE

• Subsídios históricos
• Assistência social e promoção social 

espírita
• Fundamentação espírita – conceitos
• Método de referência – Parábola do 

Semeador
• Plano de ação – público, 

atividades,organização, registros, 
planejamento, recursos

• Trabalhador voluntário
• Integração com as demais áreas 
• Legislação básica
• Ficha cadastral, termo de voluntariado



ORIENTAÇÃO AO CE
CAPÍTULO 3 – ÁREA DA APSE

Parte I – O Centro Espírita e a Unificação 
do Movimento Espírita

Parte II – Áreas funcionais e atividades 
do Centro Espírita

Parte III – Mensagens Finais

Área da APSE:
• Fundamentação
• Conceito
• Finalidade
• Objetivos
• Abrangência
• Organização geral
• Recomendações e observações



COMO TRABALHAR OS DOCUMENTOS 
ORIENTADORES?

• Programa de Qualificação
• Seminários locais
• Grupos de estudo 
• Reuniões periódicas





PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA APSE

MÓDULO 01 - DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE:

Conhecer o documento Orientação à APSE
Assistência e Promoção Social Espírita - histórico, conceitos básicos.

MÓDULO 02 - Organização da APSE no trabalho espírita:
Ação da APSE: diretrizes principais
Assistência Social no trabalho espírita: o trabalhador espírita
Assistência Social no trabalho espírita: o usuário da APSE 

MÓDULO 03 - APSE, Caridade e Espiritismo:
Concepções de Pobreza 
Assistência Social, Caridade e Espiritismo nas obras de Kardec.
As diversas dimensões do trabalho assistencial espírita, com ênfase na APSE no Centro 
Espírita

MÓDULO 04 - A APSE e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS):
Política Nacional de Assistência Social
O SUAS
Os equipamentos da PNAS e SUAS.



PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA APSE

MÓDULO 05 - A APSE e as diversas atividades da casa espírita:
A  APSE e as diversas áreas do Centro Espírita
A abrangência do Centro Espírita

MÓDULO 06 - Trabalho em Rede e a RASE – Rede de Assistência Social Espírita:
Organização e operacionalização da APSE na Casa Espírita
Assistência Social no trabalho espírita: sua relação com a sociedade, 
participação e controle social
O projeto Rede de Assistência Social Espírita – RASE

MÓDULO 07 - Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e 
Educação pelo Trabalho.
MÓDULO 08 - Proteção Sociorreligiosa.
MÓDULO 09–Elaboração de projetos e captação de recursos.
MÓDULO 10–Vulnerabilidade, risco social e cidadania.



DOCUMENTO ORIENTAÇÃO
ENTREVISTAS SOCIAIS/CADASTROS



• LGDP – Lei Geral de Proteção de 
Dados – 13709, de 14.08.18

• Necessidade de adaptação
• Projeto piloto – 1ª 

URE/CEAHA/FEC
• Documento de Orientação
• Modelo de Entrevistas e 

Cadastros
• Termo de voluntariado

DOCUMENTO ORIENTAÇÃO
ENTREVISTAS SOCIAIS/CADASTROS



EASESC  
2022



• Evento presencial e transmissão on line.
• Data: 28.05.2022.
• Manter formato EASESC 2019

• Compartilhar experiências.
• Espaço de Convivência.
• Instituições parceiras.

• TAREFAS:
• Apresentar trabalhos das regiões – inscrições até CFE 

fevereiro 2022.
• Definir temática central –CFE Outubro/2021.

EASESC 2022
Propostas



17.04.2021



COMISSÃO REGIONAL SUL – CFN/FEB

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

17.04.2021



o Criação de um Programa de divulgação da APSE para o público jovem, 
composto por  vídeos; palestras a serem apresentadas presencialmente nas 
atividades de Evangelização Infanto-Juvenil; folders e cards digitais para 
serem divulgados nas  mídias sociais;
o Inserção de conteúdos sobre APSE nas capacitações para Evangelizadores e 
nos programas de Evangelização Infanto-juvenil.
o Programa de acolhimento/recepção de trabalhadores jovens nos trabalhos 
de APSE, para orientação de dirigentes e trabalhadores das Casas.



COMISSÃO REGIONAL SUL – CFN/FEB

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

17.04.2021



• Criar um slogan para a divulgação do trabalho da APSE;
• Construir plano de comunicação para divulgar e convidar trabalhadores 
voluntários acerca dos princípios e orientações da APSE, por meio das mídias 
disponíveis, nos diversos espaços institucionais e no movimento espírita.



COMISSÃO REGIONAL SUL – CFN/FEB

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

17.04.2021



• Pensar estratégias que possam auxiliar as casas espíritas e as Federativas a 
encontrarem alternativas para a participação nos espaços de controle social, 
conselhos, fóruns e outros;
•Ampliar o diálogo sobre política pública, participação do espírita na sociedade e 
controle social;
•Divulgar o calendário de reuniões dos conselhos municipais e estaduais para o 
movimento espírita local.



COMISSÃO REGIONAL SUL – CFN/FEB

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

17.04.2021



•Acrescentar temas: o papel do Jovem na APSE; novas configurações familiares, 
diversidade; Legislação da APSE; sustentabilidade das atividades;
•Promover espaços de trocas de experiências entre as federativas;
•Estabelecer diálogo entre as lideranças visando atualização permanente do 
Programa de Formação Continuada de  trabalhadores da APSE;
•Oferecer o Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE-CRSUL como 
proposta de um piloto/experimental para uma Formação Nacional.



COMISSÃO REGIONAL SUL – CFN/FEB

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA

17.04.2021



•Estimular as casas espíritas para o trabalho em rede;
•Fomentar a articulação com as redes locais de assistência social e demais 
políticas setoriais;
•Articular com as demais federativas a divulgação do projeto RASE/Sistema 
webfec para ampliar sua utilização;
•Criar mecanismos internos de comunicação.









Se sabeis estas 
coisas, bem 

aventurados sois se 
as fizerdes.
João, 13:17





Nosso compromisso é sermos o sal da Terra. O sal que com sua presença minúscula confere 
um sabor especial aos dias terrenos.

Nosso compromisso é sermos a luz do mundo. Luz que deve iluminar os ambientes em que 
trabalhamos, em que nos movemos.

Nosso compromisso é sermos o diferencial, aquele que exercita a capacidade de descobrir o 
bem, o bom, o belo, em toda parte.

Entre as pedras da calçada não tão bem feita, descobrir a pequena flor, que tenta abrir suas 
pétalas e mostrar a sua beleza.

Enfim, cumprirmos o que o Cristo espera de nós: a adesão às normas que estabeleceu e 
espalhar o perfume da nossa presença amiga, acolhedora, harmoniosa, onde quer que nos 

encontremos.

Redação do Momento Espírita
Em 10.5.2019.



... SOIS O SAL 
DA TERRA...



... SOIS  A LUZ 

DO MUNDO...



EQUIPE VPAPS/FEC

Setor Nome E-mail Fone/WhatsApp

Vice Presidente J.C. Michel jmichel@terra.com.br 47 99985 0957

Integração Sandra Hornburg bisandra2014@gmail.com 47 98827 5925

Integração Joaquim Fernandes joaquimfer64@gmail.com 47 99638 2937

Orientação Técnica Helder Boska hboska@yahoo.com.br 48 99935 3033

Orientação Técnica Mari Scur maristelascur1970@gmail.com 47 98809 7973

Orientação Técnica Emiliana Vargas emiliana.vargas@riodosul.sc.gov.br 47 98859 0276

NEASE Rosana Sarmento rosanamsarmento@yahoo.com.br 48 99935 0007

NEASE Doris Giese eugeniagiesedoris@gmail.com 47 99769 2930
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