
Relato das atividades desenvolvidas em 2020 e 2021

Em 2020 e 2021, o Setor de Artes da FEC teve por objetivo básico a 
aproximação dos trabalhadores espíritas de arte do Estado e a 
divulgação, ao movimento espirita estadual,  da atribuições desta 
nova área de Arte da FEC.
Também objetivou-se a montagem das equipes estadual e regionais

Esse trabalho foi realizado por meio das comissões regionais, eventos 
artísticos virtuais de divulgação do trabalho dos artistas espíritas 
catarinenses e apoio a eventos artísticos promovidos por UREs e 
instituições espíritas filiadas.



Temário desenvolvido nas comissões regionais:

2020 – Resolução CFN 05/2014 - “Orientação para o uso da 
Arte na Atividade Espírita”

2021 – Fundamentos, objetivos e estruturação da área de 
artes na instituição espírita, nas UREs e na FEC. Relato do 
trabalho da Coordenação Nacional de Arte do CFN/FEB. 
Planejamento de ações para 2022.



Eventos artísticos (virtuais) espíritas promovidos pelo Setor de Artes:

2020 – Mostra de Artistas Espíritas Catarinenses (maio); Mostra de 
Música Espírita (julho); Seminário “A Dança sob a ótica espírita” 
(novembro). 
O Setor de Artes também viabilizou apresentações artísticas na 
“Conferência Espírita de Santa Catarina” (novembro)

2021 – não houve evento próprio, uma vez que não foi possível incluir 
na programação do ano com aprovação prévia do CFE. Por isso, em 
2021, todos os eventos previstos passaram a ser realizados pelas UREs
e instituições espiritas filiadas, com apoio do Setor de Artes/FEC.
Mas o Setor de Artes viabilizou apresentações artísticas na 
“Conferência Espírita de Santa Catarina” (abril)



Eventos artísticos (virtuais) espíritas promovidos por UREs e 
Instituições espíritas que tiveram o apoio do Setor de Artes:

2020 – “2º Sarau de Poesia Espírita” (NEA – junho); “Mostra de Arte 
Espírita da 4ª URE” (agosto); “Mostra de Arte Espírita da 6ª URE 
(setembro); “EncontrAr-te – Especial de Natal” (NEA – dezembro)

2021 – “Mostra de Artistas Espíritas Catarinenses (NEA – março); 
“Cine-debate com o curta-metragem espírita “A moça do Espelho” 
(NEA – abril); “3º Sarau de Poesia Espírita” (NEA – maio); “Oficina de 
produção audiovisual espírita com uso de celular “NEA – junho); 
“Mostra de Arte Espírita da 6ª URE” (agosto).
Haverá ainda outros eventos apoiados pelo Setor de Artes em 2021: 
“Mostra de Arte Espírita da 4ª URE (setembro); “Mostra Espírita de 
Curtas-metragens” (NEA – outubro); “EncontrAr-te Especial de Natal” 
(NEA - dezembro)



Planejamento para 2022 e 2023:

Implementação de programa de capacitação de 
coordenadores e trabalhadores da arte espírita, para uma 
atuação conjunta, sinérgica, visando o desenvolvimento da 
área de arte de forma coordenada e integrada, a nível 
estadual e regional, auxiliando as instituições espíritas no 
desenvolvimento de suas atividades artísticas e fortalecendo 
o movimento de união e unificação. 
Continuação do apoio a eventos artísticos promovidos pelas 
UREs e instituições espíritas filiadas.



Atividades previstas para 2022 e 2023:

2022: Três encontros macrorregionais de capacitação para 
estruturação, desenvolvimento e implantação de áreas de 
arte espírita, com base no projeto da coordenação nacional 
CFN/FEB, nas UREs e nas instituições espíritas. 

• 19/03/2022 – 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 13ª UREs.
• 21/05/2022 – 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12 e 16ª UREs.
• 17/09/2022 – 1ª, 3ª, 9ª, 14ª e 15ª UREs.

2023: Encontro Estadual de trabalhadores da área de Arte
• 30/04/2023



Coordenações

Estadual (Setor de Artes FEC):
Rogério (1ª URE), Lúcia (13ª URE), Ricardo (13ª URE), Célia (6ª URE).

Regionais (Setores de Artes UREs):
1ª URE – Rogério (Florianópolis)
2ª URE – Karlene (Lages)
3ª URE – Renato (Garopaba)
4ª URE – André (Blumenau)
5ª URE – Patrick (Rio do Sul)
6ª URE – Célia (Joinville)
7 ª URE – Diandro (São Bento do Sul)
8ª URE – Ana (Porto União

9ª URE – a definir
10ª URE – Alique (Capinzal)
11ª URE – a definir
12ª URE – a definir
13ª URE – Lúcia
14ª URE – Simone
15ª URE – a definir
16ª URE – Paulinho (Dionísio 
Cerqueira)


