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FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFN - 2018  
 

 
Nos dias 09, 10 e 11  de novembro de 2018 foi realizada na sede da Federação Espírita 

Brasileira, em Brasília-DF, a reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional (CFN), com 
a presença do presidente da FEB, Jorge Godinho; dos vice-presidentes Marta Antunes de 
Moura, coordenadora Nacional da Área de Unificação do Movimento Espírita, Maria de 
Lourdes Oliveira e Geraldo Campetti Sobrinho; diretores da FEB; assessores e coordenadores 
da FEB; coordenadores Nacionais de Áreas; secretários regionais; presidentes e representantes 
das 27 Federativas do Movimento Espírita Brasileiro e convidados. Entre os convidados 
destacamos a presença de Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco. 

A seguir, reproduzimos partes essenciais do CFN 2018. 
 

Sexta-feira, 09/11/2018 
 

1. Leitura preparatória da reunião: Míriam Dusi fez a leitura da mensagem de Bezerra 
de Menezes, publicada em Reformador de outubro 1995: Unificação, recebida pela 
psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 20/04/1963. 

 
2. Prece de abertura e instalação da reunião ordinária do CFN 2018 – Jorge Godinho. 

 
O presidente da FEB falou sobre a reunião das Especializadas ocorrida no dia anterior, 

registrando a presença de membros do Fórum das Entidades Espíritas Especializadas. Em 
seguida, fez as seguintes recomendações, necessárias ao bom andamento da reunião: 
 

o Cuidados e disciplina durante todo o período do CFN, em particular com a divulgação 
precipitada dos conteúdos discutidos. O CFN é reunião privativa e segue as orientações 
estatutárias; 

o Os pronunciamentos, deliberações e análises devem ser objetivas, diretas e com 
discernimento 

 
3. Sustentabilidade financeira das Instituições Espíritas. Assunto sob a 

responsabilidade de Jorge Godinho  
 

A FEB apresentou conclusões dos trabalhos realizados pela Comissão de Sustentabilidade 
Financeira designada pelo CFN, com participação do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, 
Tocantins, Rio grande do Norte, Amazonas, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Piauí, Maranhão e Rio de Janeiro. 

Um texto elaborado por esta comissão será submetido à apreciação dos dirigentes nas 
reuniões das Federativas nas Comissões Regionais. 
 

Ação: foi franqueada a palavra às Federativas e, após os comentários, foi proposto o 
seguinte:  
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a) Dedicação de mais tempo ao assunto nas Comissões Regionais (CRs) e no CFN. 
Nas CRs será destinado pelo menos uma tarde ou o dia da sexta-feira.  

b) Manutenção da comissão de redação para dar apoio aos trabalhos das regionais. 
c) Apresentação dos trabalhos nas CRs pela própria comissão relatora.  
d) O presidente da FEB indicou o vice-presidente Geraldo Campetti para 

acompanhamento dos trabalhos. 
 
Godinho informou que a dinâmica das apresentações na CRs estará a cargo do 
presidente, com apoio da Comissão de Redação.  

 
Deliberação: aprovado por unanimidade 

 
4. Apresentação / Relato das Áreas pelos coordenadores nacionais. Os coordenadores 

nacionais das Áreas fizeram exposição a respeito das ações das Áreas durante o ano de 
2018 e as ações previstas para 2019. Resumo das apresentações: 
 

 APSE – Área da Assistência e Promoção Social Espírita – A coordenadora Maria de 
Lourdes agradeceu o apoio de todos os presidentes ao documento da APSE.  
 
Gislaine Messias – Fez a apresentação dos resultados da APSE em 2018: 

o Lançamento do novo documento orientador da Área, em todas as CRs e em alguns 
Estados. 

o Relatou os encontros regionais de 2018. 
 

Lourdes comentou sobre a informação de Kéops, da ABRAME, quanto à possibilidade de 
organizar um documento orientador para a APSE, e também sobre as questões jurídicas, em 
sintonia com as áreas jurídicas da FEB e do CFN. 
 

o Houve apresentação de vídeo sobre o trabalho realizado através do Projeto Guillon 
Ribeiro em Santo Antônio do Descoberto. 

 
 AAE - Área do Atendimento Espiritual – O coordenador Hélio Blume detalhou as ações 

da AAE, destacando:    
 

o A inclusão de jovens nos projetos e trabalhos da AAE;  
o Foco no atendimento integrado dentro e fora da área; 
o Foco no acolher, consolar, esclarecer, orientar e capacitar; 
o Uso do Evangelho em todos os temas das áreas; 
o Uso dos passes e radiações; 
o Evangelho no Lar como antídoto para todos os males; 
o A ideia é o Cristo no centro de todos os trabalhos da Casa Espírita; 
o Estabelecer com o trabalho, a confiança em si e na Providência Divina; 
o Apoio do trabalho desenvolvido na pedagogia do Cristo. 

 
Atividades desenvolvidas: 
 
2o Encontro Regional Sul, Encontro AAE em Pernambuco, Porto Velho, Araguaína. 
 
Apresentou o Documento Orientador da Área, desenvolvido no espaço de 2014 a 2017, para 
aprovação. 
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Deliberação: o documento foi aprovado por unanimidade, com as seguintes 
ressalvas:  
Retirar o termo: técnica do passe e acrescentar na bibliografia o livro “Orientação 
ao Atendimento Espiritual”, da FERGS. 

 
 

 ACSE – Área de Comunicação Social Espírita – O coordenador André Siqueira pontuou 
as atividades desenvolvidas em 2018:  
 
o Ênfase: rede coordenada, formação continuada e encontro regional. 
o Rede - estabelece um fluxo de comunicação do trabalho: o que mais se tem discutido é 

material; 
o Formação continuada: vários encontros em todo o país e o primeiro encontro virtual. 
o Encontro dos coordenadores regionais ACSE e áreas do CFN; 
o Exibido um vídeo com um resumo do que foi produzido pela FEBTv; 
o A integração das atividades da FEBTv, foi transformada em um trabalho de 

compartilhamento com as produções das Federativas. 
 
 
 AEE - Área de Estudo do Espiritismo – O coordenador Carlos Campetti agradeceu o 

apoio das Federativas na construção de três grandes documentos, e informou: 
 
o A AEE se reúne virtualmente todas as semanas. 
o Foi possível fechar os documentos: Introdução ao Estudo do Espiritismo – IEE; Estudo 

da Obra Básica – EOB; Orientação à Área de Estudo do Espiritismo – OAEE; 
o O ESDE está sendo trabalhado (há três anos), atendendo a demanda das CRs.  Em 2019 

serão apresentados os ajustes realizados (no ESDE) nas CRs; 
o Está em desenvolvimento o projeto EaD Espiritismo, baseado no ESDE e adaptado à 

web. Há três ciclos durante o ano, com índice significativo de desistência. Registra o 
apoio do Pará a este projeto. Há equipes de tutores formadas em Natal, Brasília, Pará e, 
a partir de 2019, possibilidade de sua implantação no Rio de Janeiro. 

 
Como atividades em 2018 a AEE realizou: 
 

o 1o Encontro Nacional de Formação de Multiplicadores para a Área de Estudo do 
Espiritismo, em julho, na FEB, com avaliação que superou a expectativa; 

o Encontros para comemoração do ESDE 35 anos em vários e Estados e regiões do 
País; 

o Expectativas futuras para o ESDE serão tratadas no encontro do Rio Grande do Sul. 
 

      Atividade proposta para 2019: 
 

o Encontro para trabalhadores da AEE, em agosto, no Recanto Lins de Vasconcelos, 
em 16, 17 e 18 de agosto, no Paraná. 

      
Deliberação: Aprovado 
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Ação: proposta de aprovação dos documentos da área (Introdução ao Estudo do Espiritismo 
– IEE; Estudo da Obra Básica – EOB; Orientação à Área de Estudo do Espiritismo - 
OAEE). 
 
Deliberação: Os três documentos foram aprovados por unanimidade, com as sugestões 
feitas pela USE; 

 
 AF - Área da Família. O coordenador Marco Leite destacou:   

 
É uma área ainda nova, constituída a partir do ano passado. O foco é a sensibilização para 
a necessidade da criação da Área e unificação dos procedimentos. Poucas Federativas 
desenvolveram atividades e muitas ainda estão se estruturando. Desde 2014 o Movimento 
Espírita tem se preocupado e vem estruturando um documento orientador que estará 
surgindo ainda em 3 ou 4 anos. Pedimos sugestões para alterações do documento.  
 
Ação: Proposta de aprovação do documento da Área 
 
Deliberação: aprovação por unanimidade do documento, considerando as ressalvas e 
sugestões das áreas do RS e SC, a saber: 
 Página 4, diretriz 3 substituir o termo: “referente às questões familiares”, para 

“referente à ação evangelizadora da família”; e  
 No final da página 4, diretriz 3, adicionar: “campanhas permanentes do Evangelho 

no lar”; e no item b, adicionar ao final “..., considerando sua perspectiva inclusiva”.  
 

 AIJ - Área da Infância e juventude: A coordenadora Miriam Dusi compartilhou 
experiências e ações da área no ano de 2018. Um ano especial de trabalho para o mote: “Ide 
e evangelizai todas as gentes”.  Compartilhou o material do Encontro em Guarapari como 
memória histórica. 
 
Ações realizadas:  
 

o Encontro Nacional de Evangelizadores – Realizado em comemoração aos 40 anos 
da Evangelização Infantil, com a participação de 1000 evangelizadores. Cinquenta 
oficineiros participaram das dinâmicas do Encontro.  

o Formações: Treze eventos de formação foram conduzidas em âmbito nacional e 
também internacional. 

o EaD – Formação de evangelizadores através da plataforma moodle que está em 
franco desenvolvimento com dois módulos: um voltado à Infância e outro à 
Juventude. 

o Reunião de coordenadores regionais em julho, na FEB. 
o Foram apresentadas as peças de divulgação das ações da Área. 
o Inclusão e acessibilidade são outras ações capitaneadas pela Área da Infância  
o As ações integradas com as demais áreas é ponto de destaque. Diálogo entre as 

Áreas também é futura proposta a ser trabalhada pela AIJ. 
o O trabalho em rede foi outra ação em destaque na AI. 

 
 

 AM - Área da Mediunidade – O coordenador Jacobson Sant’Ana Trovão informou que: 
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o Foram realizados diversos encontros para capacitação de trabalhadores da 
Mediunidade 

o Projeto Dirigentes e Dialogadores de Reunião Mediúnica – o desenvolvimento 
sinalizou para a necessidade de revisão e atualização do documento Orientação para 
a Prática Mediúnica, com a inserção dos temas constantes deste projeto no 
documento já aprovado e em uso. Será feita uma minuta para ser discutida pelos 
coordenadores regionais, levada ao CFN e posteriormente disponibilizada aos 
presidentes das Federativas.  

 
 Atividades realizadas pela área em 2018: 
 
o Nas capacitações realizadas, os temas análise das comunicações mediúnicas, 

animismo, dialogadores e transe foram recorrentes em todas as atividades, em vários 
Estados. O encontro da Área no Amazonas será realizado ainda em novembro. 

 
5. Informativo extra pauta: 

 
 Creuza Lage, Secretária Regional da Comissão Regional Nordeste, se despediu como 

Secretária Regional deste Conselho em função de compromissos familiares no próximo 
ano, sugerindo o nome de Maria do Socorro, da Federação Espírita do Ceará. Godinho 
propôs que a questão seja tratada pelos presidentes das Federativas e retornem com a 
resposta. 
 

 O coordenador da Assessoria jurídica do CFN, Francisco Ferraz Batista, apresentou o 
resultado dos processos havidos na 29o Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, sobre 
a retirada, do Estatuto da FEB, da parte do item referente à divulgação e estudo das obras 
de J.B Roustaing. Os resultados foram favoráveis à FEB, para a retirada do referido 
trecho do item do seu Estatuto, o que deverá ocorrer, formalmente, em reunião da 
Assembleia Geral. 

 
 Informação de Godinho – Thiago Aguiar, presidente da Federação Espírita 

Amazonense, estará atuando, nesta reunião do CFN, como Secretário da Comissão 
Regional Norte, substituindo Manuel Felipe Menezes, que se encontra em viagem. 

 
6. Trabalho em grupo para definição dos temas das Áreas para as Comissões 

Regionais de 2019.  Coordenação: Creuza Lage - CRNordeste; Elisabeth Barbieri - 
CRSul; Saulo Gouveia – CRCentro e Thiago Aguiar - CRNorte.  Mais à frente, nesta 
Ata, estão os temas das Áreas para as reuniões das comissões regionais de 2019. 

 
7. Comunicações diversas:  

 
Geraldo Campetti: Editora FEB - publicações, ações, resultados da Área Funcional (AF) de 
Divulgação Doutrinária:  

 
o Fez exposição sobre os assuntos e a forma de funcionamento da Área; apresentou a 

equipe da Área, ações e inovações na relação com as Federativas; apresentou 
número de produção e vendas, e falou da reestruturação da política de consignação 
e do atual sistema de controle, que dá informações com maiores dados e precisão. 
Falou da importância da participação da FEB nas Bienais do livro. 
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 Presença de Raul Teixeira: 
 
O médium cumprimentou os presentes e disse o quanto é bom estar neste local, e que 
seu tratamento segue de vento em popa: falando pouco, mas falando; viajando pouco, 
mas viajando.  Nas várias cidades por onde transita reencontra antigas crianças que hoje 
são avós. Não tem fantasias. Não tem vontade de fazer palestras. Quer apenas colaborar 
com o Movimento Espírita. Muitos indagam: Raul como está a sua mediunidade? Está 
aí... o cérebro está maleável: antes do acidente via os Espíritos; agora vê muito mais. 
Vai com Camilo (seu mentor espiritual) receber Espíritos no Plano Espiritual. Encerrou 
sua fala com: “obrigado, obrigado, obrigado”. 

 
 Wagner Assis: Os livros da FEB transformados em mídia   

 
o Falou sobre os filmes, apresentando Wagner Assis, Marcel Souto Maior e Paula Lima. 

Informou sobre os filmes que serão lançados em breve: “A Vida de Kardec” e, logo a 
seguir, “Nosso Lar 2” (Os mensageiros) e as vidas de Emmanuel. 

o Foi solicitado apoio às Federativas para o lançamento dos filmes.  
o A estreia do filme “A Vida de Kardec” será em 16/5/2019. 
o Foram apresentados detalhes da produção e vídeo-trailer sobre o filme. 

 
 Sr. Fernando, da empresa Estação da Luz, do Cear, falou sobre os filmes apresentados 

em vídeo-trailer: “Bate Coração” e “Divaldo Franco”.  A estreia deste último será em 
agosto/2019. 

 
8. Prece final: Jorge Godinho 

 
 
Sábado, 10/11/2017 
 
1. Abertura da reunião - Leitura da página: “União dos Espíritas”, de Bezerra de Menezes, 

extraída do livro Bezerra de Menezes ontem e hoje (p. 133), Mensagem recebida por Chico 
Xavier, em 14/05/1949, publicada no Reformador de janeiro de 1950. 
 

2. Prece: Jorge Godinho 
 
3. Deliberações 

 
a. Regulamento das CONBRAJES. Cirne Araújo, Diretor da FEB – 2019. 

Foi relatado o planejamento para a CONBRAJE nacional 2019. 
 

Ação: Proposta de participação financeira das Federativas Estaduais: 
Deliberação 1: Aprovado por unanimidade: 
R$ 1.200,00 por federativa – divididos em três parcelas:  fev/19, mar/19 e abr/19. 
Participação dos 27 Estados: 1200,00 x 27 = R$ 32.400,00. 

       
Ação: Proposta de aprovação do regulamento das CONBRAJES 
Deliberação 2:  Aprovado por unanimidade 

 
b. Luís Antônio Brescovites, vice-presidente da Federação Espírita de Santa 

Catarina, apresentou os resultados do Projeto de Levantamento de Informações 
Federativas:  
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o Proposta para 2019:  

 
 Periodicidade da coleta de dados: 1/3 a 31/7 de 2019; 
 Dentro deste período a federativa escolhe um mês para a coleta de dados; 
 Cada Centro Espírita fará a coleta em 30 dias corridos; 
 Os dados coletados serão inseridos na plataforma e ficarão à 

disponibilidade de todos. 
 

4. Comunicações diversas 
 
 Marco Leite: Congresso Espírita Brasileiro de 2020 (Regional e Nacional): 

 
Apresentação dos temas regionais e nacionais, detalhando cada região. Para o 
Congresso Brasileiro Nacional, propôs as datas de 12 a 15 de Novembro de 2020, junto 
com a reunião do CFN. A organização dos dias ficou para as discussão nas comissões 
regionais. 

 
5. Apresentação do Plano de ação para qualificação de multiplicadores, visando à 

formação de lideranças espíritas - Marco Leite, Elisabeth Barbieri, Saulo Gomes, 
Manuel Felipe Bezerra e Creuza Lage: Capacitação do Programa de Qualificação de 
Multiplicadores para a Formação Continuada de Lideranças Espírita-Cristãs: definição 
de data, local e número de participantes por federativa. Apresentação de proposta da 
capacitação com base nas sugestões enviadas pelas federativas. 

 
Deliberações - Foram aprovadas as seguintes propostas:  

 
a. Programação: 

Módulo I, II e III – 12 a 14 julho de 2019. 
Módulo IV e V – 13 a 15 de setembro de 2019. 
2020: haverá seminários na perspectiva de presencial e EaD a serem geridos pela 
equipe da FEMT. 

 
b. Responsáveis pelas despesas: 

Facilitadores  
A FEB será responsável pelas despesas dos quatro facilitadores; no caso de serem 
necessário mais dois facilitadores, a FERGS se responsabiliza pelos custos dos 
mesmos (passagens e hospedagem) 
 
Participantes: 
As Federativas ficam responsáveis pelas suas despesas (passagens, hospedagem e 
transfer), com exceção da alimentação - que será paga pela FEB. Todos as 
Federativas enviarão o nome dos participantes qualificados, devendo informar as 
condições de suas necessidades quanto a custos de passagens e hospedagem até o 
primeiro dia de dezembro de 2018. 

 
6. Informes diversos. Marta Antunes – vice-presidente de Unificação da FEB: 

 
 Sobre os Relatório das Áreas, comissões regionais, com vistas à futura publicação em 

Reformador; pede que o relatório seja simples, de 1 a 2 páginas; que o relatório completo fique 
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para os trabalhadores da Área. Pede aos secretários regionais que seja enviado somente o básico. 
O coordenador de Área pode e deve colocar o modelo pleno.  

 
 Sobre o Projeto Evangelho Redivivo, na FEB – comenta o modo como estão sendo feitos os 

projetos pilotos e a maneira como serão levados às comissões regionais. Houve vários 
depoimentos das Federativas sobre ações exitosas. 

 
7. Godinho e Geraldo Campetti: Plano de contenção de despesas da FEB. 

 
Expõe as necessidades para o equilíbrio econômico-financeiro da FEB, com redução de despesas. 
 

8. Leitura da mensagem psicográfica do Espírito Adelaide Augusta Câmara – “Aura 
Celeste”, por Alexandre Pereira, da Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro - 
CEERJ (transcrita no final desta Ata).  

 
9. Informações diversas: 

 
a. Marta: Relatório estatístico do levantamento de dados: Mediunidade na Infância  

Marcia Léon, coordenadora da AME-Brasil, Área da família: fez a apresentação do 
relatório estatístico do levantamento de dados: Mediunidade na infância.  Discorreu 
sobre os dados estatísticos e informou que eles serão disponibilizados. 
 

 
b. Aparecido José Orlando, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de 

São Paulo: Passe em animais e suas implicações. Não fez a apresentação, mas 
disponibilizou o material no link do CFN 2018. 

 
c. Projeto Memória – FEB e CEERJ:  

João Rabelo, diretor da FEB e Christiane Drux, diretora do CEERJ apresentaram 
detalhes relativos ao Projeto. 

 
d. Adriano Almeida, diretor do CEERJ, fez um histórico da discussão realizada na 

comissão regional sul sobre posicionamento institucional e critérios de apoio para as 
atividades federativas no Movimento Espirita. Várias Federativas se colocaram a favor 
da questão, por terem o mesmo problema. 
 
Deliberação: aprovado por unanimidade 
 

e. Alexandre Pereira, presidente do CEERJ, anunciou a mudança nos cargos de Diretoria 
Colegiada, sendo a confrade Darcy Neves a nova representante junto ao CFN. 
 
Deliberação: aprovado por unanimidade 

 
f. Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul: o relacionamento das 

Entidades Especializadas com o Movimento Espirita. Destaca positivamente a atuação 
do Fórum das Especializadas, mas vê com preocupação a atuação da AME-RS e AME-
Brasil em relação a sérios desvios doutrinários. O presidente da FERGS vai fazer ofício 
formalizando os desvios, que será encaminhado à FEB e AME- Brasil.  

 
g. Ações previstas para a ACSE para 2019:   

André Siqueira (FEB) fez a apresentação sobre os procedimentos que estão sendo 
desenvolvidos, bem como sobre os materiais que estão sendo produzidos para 2019: 
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• 150 anos da desencarnação de Kardec  
• 70 anos do Pacto Áureo 
• 150 anos de O Eco de Além-Túmulo, que também representa os 150 anos da 

Comunicação Social Espírita no Brasil 
h. Quéops Vasconcelos presidente da ABRAME e secretário do Fórum Permanente das 

Entidades Espíritas e Especializadas apresentou assuntos tratados na reunião do dia 
8/11/2018. 

i. Deliberação: a reunião do Projeto de Integração das Áreas das comissões regionais foi 
transferido para domingo, pela manhã, substituindo o espaço de tempo reservado para 
a apresentação dos secretários regionais, que trataria dos temas para a reunião das 
comissões regionais em 2019. 

 
10. Prece final: Dalva Souza – presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito 

Santo  
 
 

Domingo, 11/11/2018 
 

1. Leitura de página inicial, por Miriam Dusi: Mensagem de Bezerra de Menezes, do 
livro Bezerra de Menezes, ontem e hoje. Unificação paulatina, união imediata, trabalho 
incessante... Psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 20/4/1975, e 
publicada no Reformador de Fevereiro de 1976.  

 
2. Prece. Najda Santos (PA) 

 
3. Após a prece, Maria de Lourdes informou o registro de sua vidência sobre a presença 

de Bezerra de Menezes no ambiente, deixando uma rosa para cada participante. 
 

4. Projeto de integração das Áreas do CFN 
 
Troca de ideias com os membros do CFN, refletindo-se a respeito de experiências 
exitosas de algumas Federativas. Coordenação da reunião por André Peixinho, 
presidente da Federação Espírita da Bahia. 

 
 Destaques – foram discutidas as questões: 
a. Por que e para que trabalhar de forma integrada; 
b. O que pode ser integrável; 

o Godinho citou o exemplo de integração presente nas flores desenhadas por 
Alexandre (CEERJ), por solicitação espiritual. Solicitação confirmada na 
vidência revelada por Maria de Lourdes no momento da prece de hoje 

o A rede federativa é um exemplo de integração 
 

c. Para que integrar e planejar; 
d. Como integrar firmando compromissos no Movimento Espírita; 
e. A FEB e as Federativas que enviaram projetos e já trabalham com integração (Ceará, 

Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do Sul) foram solicitadas a colocar suas 
experiências, além da forma construída; 

o Representantes das Federativas citadas fizeram breve relato sobre o trabalho 
integrado que têm desenvolvido em seus Estados 
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o André Siqueira, diretor e falando pela FEB, fez rápido relato sobre o trabalho da 
ACSE (trabalho integrado das áreas do CFN) e o conceito de transversalidade e 
transdisciplinariedade, associados a projetos e trabalhos de cooperação e 
coordenação conjuntas, dentro da perspectiva da análise de forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças  

 
f. Peixinho sugeriu que os projetos elaborados sejam centrados nos trabalhadores, sempre 

com maior abrangência em espiritualidade, sem esquecer a perspectiva da dinâmica 
evolutiva.  

                  
5. Exibição de dois vídeos-convites pelas Federativas da Paraíba e do Espírito Santo. 

 
6. Godinho fez os agradecimentos e despedidas de: 

a. Henrique Kemper, da União Espírita Mineira 
b. José Lucimar, da Federação Espírita do Piauí 
c. Dalva Souza, da Federação Espirita do Espirito Santo 
d. Creuza Lage, secretária da Comissão Regional Nordeste  
e. Margarida Gadelha, da Federação Espírita do Ceará 

 
7. Leitura da Ata – Marta Antunes. 

 
8. A próxima reunião do Conselho Federativo Nacional será em 08, 09 e 10 de novembro 

de 2019. 
 

9. Aprovação da ata pelo Conselho Federativo Nacional. 
 

10. Pronunciamento de Divaldo Pereira Franco. 
 

11. Encerramento do Conselho Federativo Nacional, 2018. 
 

 
    
Alexandre Pereira da Silva             Lacordaire Abrahão Faiad                     Luiz Henrique da Silva 
Conselho Espírita do Estado               Federação Espírita de                           Federação Espírita   
      do Rio de Janeiro                              Mato Grosso                                   do Paraná 
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 

ANEXOS À ATA DO CFN – 2018 
 
 

1. PAUTA DA COMISSÃO REGIONAL NORTE - 2019 
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ÁREA DOS DIRIGENTES 

• Análise do documento “O livro e a sustentabilidade do Movimento Espírita” 

o A equipe de redação faz apresentação e a diretoria da FEB fica encarregada de 

uma dinâmica de apresentação. 

o Definido que começaremos a CR Norte na sexta à noite e utilizaremos o turno 

vespertino do sábado para discutir o tema e, se necessário, o da noite, conforme 

a pauta. 

• Projeto do Levantamento de Informações Federativas e sua área de competência. 

• Posicionamento institucional e critérios de apoio para as atividades Federativas 

realizadas pelo Movimento Espírita (proposta levada à plenária pelo CEERJ). 

• Congresso 2020. 

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/APSE 

• APSE como processo de educação integral envolvendo todos os seus participantes, em 

conformidade com o Documento de Orientação à Assistência e Promoção Social 

Espírita. 

• O papel da APSE no Movimento Espírita: a integração de Áreas e Instituições Espíritas 

e a participação na sociedade, em conformidade com o Documento de Orientação à 

Assistência e Promoção Social Espírita. 

• Inclusão social e acessibilidades. 

ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL/AAE 

• O Atendente Fraterno e os desafios da tarefa na atualidade: suicídio, transtornos 

mentais, questões de gênero, etc.  

• A Atividade de Irradiação no Centro Espírita. 

• Documento "Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita” e a 

possibilidade de inserir nele visitas aos hospitais, presídios e instituições de abrigos.  
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• Capacitação continuada dos trabalhadores do Atendimento Espiritual e produção de 

módulos utilizando a educação a distância (EaD).   

• Integração do Atendimento Espiritual com outras áreas, incluindo a Área de Estudo e 

Mediunidade. 

• Inclusão social e acessibilidades. 

ÁREA DO ESTUDO DO ESPIRITISMO/AEE 

• Análise e aprovação da nova formatação do ESDE/FEB. 

• Relação das Áreas com os dirigentes. 

• Documentos da AEE – divulgação. 

• EaD Espiritismo: informação do andamento e pedido de indicação de tutores. 

• Balanço das comemorações dos 35 anos do ESDE. 

• Possível encontro de trabalhadores da AEE em agosto/2019 (Curitiba - PR). 

• Inclusão social e acessibilidades. 

Outros assuntos:  

• Integração do jovem nas atividades da Área de Estudo do Espiritismo. 

• Encontro de trabalhadores - quem possa pagar as próprias despesas. As pessoas faríamos 

o esforço de levar representante da AEE de alguma federativa que tivesse interesse e 

não tivesse recursos. A ideia é nos reunirmos no Recanto Lins de Vasconcelos, que só 

cederia o local. Os participantes pagaríamos inclusive a alimentação. Não haveria 

custos para as Federativas. 

ÁREA DA FAMÍLIA/AF 

• Documento aprovado pelo CFN - Funcionamento da Área da Família. 

Relatos: 

• Andamento da AF na Federativa e no Estado (incluir agenda de atividades, se houver). 

• Experiências inovadores ou exitosas. 
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• A formação de trabalhadores para a AF. 

• A integração da AF às demais áreas da Federativa ou da Casa Espírita. 

• Compartilhamento de material produzido pelos Estados do Brasil para o trabalho 

de/com Família. 

• Inclusão social e acessibilidades. 

ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE/AIJ 

Momento Geral (Infância e Juventude): 

• 1º ENEEIJ: avaliação geral. 

• Formação de Evangelizadores EAD: avaliação geral das turmas experimentais e 

oficiais, ações em andamento, tutoria, cronograma de ações. 

• Projeto Inclusão: encaminhamentos gerais. 

• Integração da Juventude com as demais áreas. 

• 70 anos do Pacto Áureo: ações comemorativas. 

Momento Específico (Infância): 

• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Infância com foco nos aspectos 

doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais. 

• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita como 

elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

• Evangelização de bebês: estudo e análise das concepções, experiências e desafios. 

Momento Específico (Juventude): 

• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Juventude com foco nos aspectos 

doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais.  

• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita como 

elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

• CONBRAJE Nacional: planejamento das ações e encaminhamentos gerais; 
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• Mediunidade na Juventude. 

• Inclusão e integração dos jovens nos estudos da Casa / Como enfrentar o desafio de 

integrar o jovem nas atividades da CE. 

ÁREA DA MEDIUNIDADE/AM 

• Projeto de facilitadores e multiplicadores do MEP - Mediunidade: Estudo e Prática. 

• O jovem e a Mediunidade. 

• Desafios dos médiuns em tempos de transição. 

• Inclusão social e acessibilidades. 

ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/ACSE 

Itens comuns a todas as Regionais: 

• Campanhas em andamento em 2019: 

o  70 anos do Pacto Áureo. 

o 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. 

o 150 anos da Comunicação Social Espírita no Brasil 

(Lançamento de Eco d’Além-Túmulo). 

o Campanha “O que é o Espiritismo”. 

o Inclusão e acessibilidades. 

 Atualização visual das Campanhas: 

o Comece pelo começo. 

o A vida ensina. O Espiritismo explica. 

o Temas sobre Família, Vida e Paz. 
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 Acompanhamento da nova edição (2019) do documento 

Orientação ao Trabalho da Comunicação Social Espírita 

(versão on-line). 

 Dinamização da Campanha específica para incentivar a coleta 

de dados no Sistema de Informações do CFN. 

 Acompanhamento das ações encaminhadas no Encontro da 

ACSE com a Executiva do CFN (2019). 

Itens específicos para a Regional Norte: 

• As propostas da regional para projetos a serem desenvolvidos em 2019 e sugeridas como 

item de pauta para a reunião da Área de Comunicação Social Espírita em 2019: 

 Projeto de acessibilidade para Surdos | Movimento 
Espírita para todos! 

o OBJETIVOS:  

 Promover a acessibilidade linguística e 
inclusão social dos surdos no Movimento 
Espírita. 

 Produzir novos, e incluir nos que já existem, a 
interpretação da linguagem de sinais para os 
materiais audiovisuais. 

 Promover capacitação para os trabalhadores do 
ME na linguagem de sinais (LIBRAS) e 
disponibilizar interpretes para os eventos do 
ME.  

 Projeto da Escola de Comunicação | Projeto ECOS – 
Escola de Comunicação Social 

o OBJETIVOS:  
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 Técnica: Enfatizar a formação específica dos 
trabalhadores em técnicas e tecnologias 
aplicadas à comunicação para a ACSE. 

 Teórica: Discutir a aplicação das funções 
evangelizadora, integradora e midiática da 
ACSE e dos fundamentos doutrinários do 
Espiritismo. 

 Prática: Elaborar conteúdos e peças de 
comunicação através de oficinas de prática que 
permitam o entendimento da aplicação das três 
funções nas atividades da ACSE. 

 Projeto de criação dos Núcleos de Produção da ACSE: 

o OBJETIVOS:  

 Desenvolver um conjunto de modelos de 
infraestrutura para a operação e produção de 
conteúdos no âmbito da ACSE. 

 

* 

2. PAUTA DA COMISSÃO REGIONAL NORDESTE - 2019 
 
 
ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL/AE  

 
• O Atendente Fraterno e os desafios da tarefa na atualidade.  
• A Atividade de Irradiação no Centro Espírita. 
• Documento "Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita” e a 

possibilidade de inserir nele visitas aos hospitais, presídios e instituições de abrigos. 
• Capacitação continuada dos trabalhadores do Atendimento Espiritual e produção de 

módulos utilizando a educação a distância (EaD)   
• Inclusão social e acessibilidades. 

 

ÁREA DO ATENDIMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/APSE  
• A APSE como processo de educação integral envolvendo todos os seus participantes, 

em conformidade com o Documento de Orientação à Assistência e Promoção Social 
Espírita; 
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• O papel da APSE no Movimento Espírita: a integração de Áreas e Instituições Espíritas 
e a participação na sociedade, em conformidade com o Documento de Orientação à 
Assistência e Promoção Social Espírita. 

• Inclusão social e acessibilidades  

ÁREA DO ATENDIMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/ACSE  

Itens comuns a todas as Regionais: 

• Campanhas em andamento em 2019. 
• 160 anos da obra O que é o espiritismo. 
• 70 anos do Pacto Áureo. 
• 150 anos da desencarnação Allan Kardec. 
• 150 anos da Comunicação Social Espírita no Brasil (Lançamento de Eco d’Além- 

Túmulo). 
• Inclusão social e acessibilidades. 

 
Atualização visual das Campanhas: 

• Comece pelo Começo. 
• A vida ensina. O Espiritismo explica. 
• Temas sobre Família, Vida e Paz. 
• Acompanhamento da nova edição (2019) do documento Orientação ao trabalho da 

Comunicação Social Espírita (versão online). 
• Dinamização da Campanha específica para incentivar a coleta de dados no Sistema de 

Informações do CFN. 
• Acompanhamento das ações encaminhadas no Encontro da ACSE com a Executiva do 

CFN (2018). 
 

Dos itens específicos para a Regional Nordeste: 

• As propostas da Regional para projetos a serem desenvolvidos em 2019 e sugeridas 
como item de pauta para a reunião da Área de Comunicação Social Espírita em 2019. 

• Como podemos estabelecer uma efetiva comunicação para melhor unir e integrar o 
Movimento Espírita? 

• Como a ACSE pode sensibilizar quanto à importância do autoconhecimento para 
melhorar as relações interpessoais entre os trabalhadores da ACSE? 

• Como podemos captar recursos para a ACSE de modo a desempenhar as atividades no 
Movimento Espírita? 

• Fazer com que a real função da ACSE seja conhecida para o Movimento Espírita, de 
modo que as atividades funcionem adequadamente e recebam o apoio necessário. 

ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO/AEE  
• Análise e aprovação da nova formatação do ESDE/FEB. 
• Relação das Áreas com os dirigentes. 
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• Documentos da AEE – divulgação. 
• EaD Espiritismo: informação do andamento e pedido de indicação de tutores. 
• Balanço das comemorações dos 35 anos do ESDE. 
• Possível encontro de trabalhadores da AEE em 2019. 
• Inclusão social e acessibilidades. 

Outros assuntos:  
• Como incluir o oriundo da Juventude no Estudo do Espiritismo. 
• Encontro de trabalhadores - quem possa pagar as próprias despesas. As pessoas fariam 

o esforço de levar representante da AEE de alguma federativa que tivesse interesse e 
não possuísse recursos. A ideia é nos reunirmos no Recanto Lins de Vasconcelos, que 
só cederia o local. Os participantes pagariam inclusive a alimentação. Não haveria 
custos para as Federativas. 
 

ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE/AIJ  
Momento Geral (Infância e Juventude): 

• 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas: avaliação geral. 
• Formação de Evangelizadores EAD: avaliação geral das turmas experimentais e 

oficiais, ações em andamento, tutoria, cronograma de ações.  
• Projeto Inclusão: encaminhamentos gerais. 
• 70 anos do Pacto Áureo: ações comemorativas. 

Momento Específico (Infância): 
• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Infância com foco nos aspectos 

doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais.  
• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita como 

elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 
• Evangelização de bebês: estudo e análise das concepções, experiências e desafios. 
• O protagonismo infantil.   
• A mediunidade na Infância. 

Momento Específico (Juventude): 
• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Juventude com foco nos aspectos 

doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais.  
• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita como 

elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 
• CONBRAJE Nacional: planejamento das ações e encaminhamentos gerais. 
• Mediunidade na Juventude. 

 

ÁREA DA MEDIUNIDADE/AM 
• Trabalhar o Projeto de Facilitadores e Multiplicadores do MEP, adicionando os temas 

solicitados pelas Federativas. 
• Programa de Assistência e Acompanhamento dos idosos da Mediunidade. 
• Critérios para apreciação de mensagens mediúnicas. 
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• O Jovem e a Mediunidade. 
• Inclusão social e acessibilidades. 

 
ÁREA DA FAMÍLIA/AF  
 

• Documento aprovado pelo CFN - Funcionamento da Área da Família 

Relatos: 
• Andamento da AF na Federativa e no Estado (incluir agenda de atividades, se houver). 
• Experiências inovadoras ou exitosas. 
• A formação de trabalhadores para a AF. 
• A integração da AF às demais áreas da federativa ou da Casa Espírita; 
• Compartilhamento de material produzido pelos Estados do Brasil para o trabalho 

de/com Família. 
• Inclusão social e acessibilidades.     

 
ÁREA DOS DIRIGENTES FEDERATIVOS  
 

• Pauta Única 
• Análise do documento – O livro espírita e a sustentabilidade do Movimento Espírita. 

 
* 

 
3. PAUTA DA COMISSÃO REGIONAL CENTRO - CFN 

 

 

ÁREA DOS DIRIGENTES/AD 

• Sustentabilidade Financeira 

o A equipe de redação faz apresentação. 

o A presidência da FEB fica encarregada da dinâmica de apresentação. 

o Após a apresentação e análise nas Comissões Regionais pela equipe 

redatora, um texto será redigido e apresentado no CFN 2019. 

o Sexta-feira (16/maio/2019) o dia todo.  

• Metodologia de Elaboração de Projetos para as Instituições Espíritas. Contribuição da 

FEEES.  

• Projeto do Levantamento de Informações Federativas e sua área de competência. 

• Posicionamento institucional e critérios de apoio para as atividades federativas 

realizadas pelo Movimento Espírita. 
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• Reflexões sobre o que é uma prática espírita e o que é uma prática não espírita com 

interface com o Espiritismo. 

• Estrutura da Área da Família. 

• Integração dos jovens nas atividades da Casa e do Movimento Espírita. 

• Inclusão e acessibilidades. 
 

ÁREA DA FAMÍLIA/AF  
 

• Documento aprovado pelo CFN - Funcionamento da Área da Família. 

• Relatos: 

o Andamento da AF na Federativa e no Estado (incluir agenda de atividades, se 

houver). 

o Experiências inovadores ou exitosas. 

• A formação de trabalhadores para a Área da Família. 

• A integração da Área da Família às demais áreas da federativa ou dos Centros Espíritas; 

• Compartilhamento de material produzido pelos Estados do Brasil para o trabalho 

de/com Família. 

• Inclusão social e acessibilidades. 

• Integração da Área da Família e a Juventude Espírita. 
 

ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/APSE 
 

• A APSE como processo de educação integral no crescimento material e espiritual de 

todos os seus participantes, em conformidade com o Documento de Orientação à 

Assistência e Promoção Social Espírita. 

• Conceitos, metodologias e trabalho em rede (Entre os Centros Espíritas e também entre 

as instâncias governamentais), em conformidade com o Documento de Orientação à 

Assistência e Promoção Social Espírita. 

• Trocas de experiências e ações que ocorrem nas comissões regionais na Área da APSE 

e sua contribuição com a Unificação e a União no Movimento Espírita. 

• Inclusão e acessibilidades. 

• Integração da APSE e a Juventude Espírita. 

 

ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL/AAE 
 



21 
 

• Debater sobre ações práticas para integração da AAE com as outras áreas: integrando 
ações e pessoas, gerando vínculos na Casa Espírita e revelando a dinâmica da 
Unificação do Movimento Espírita Brasileiro. 

 
• Qualificação e formação continuada e a sistematização do Atendimento Espiritual. 

 
• Conscientizar e capacitar os jovens para estarem integrados às atividades da CE: 

 
 

o Proporcionar ao jovem um entendimento do que é a AAE, visando sua inserção nas 
atividades da Área. 

o Desenvolver cursos com linguagem destinada ao público jovem, para a atuação na 
"Recepção", no "Passe", na "Irradiação". 

o Proporcionar ao jovem a visão de um Atendimento Fraterno, para que ele aprenda a 
atuar e ajudar a resolver dificuldades com outros jovens, tanto na CE como no 
ambiente acadêmico, familiar ou profissional. 

 
• Documento "Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita” e a 

possibilidade de inserir nele visitas aos hospitais, presídios e instituições de abrigos.  
 

• Produzir módulos sobre capacitação da AAE, utilizando a educação a distância (EaD) 
visando à formação continuada e a implementação das atividades da área. 

 
• Construir a memória da área do Atendimento Espiritual. 

 
• Inclusão e acessibilidades; 

 

ÁREA DO ESTUDO DO ESPIRITISMO/AEE 

• Análise e aprovação da nova formatação do ESDE/FEB. 

• Relação das Áreas com os dirigentes, referente à integração dos trabalhos. 

• Documentos da AEE – divulgação. 

• EaD Espiritismo: informação do andamento e pedido de indicação de tutores. 

• Balanço das comemorações dos 35 anos do ESDE. 

• Possível encontro de trabalhadores da AEE em 2019. 

• Inclusão e acessibilidades. 

• Integração da AEE e a Juventude Espírita. 

• Outros assuntos: Encontro de trabalhadores - quem possa pagar as próprias despesas. 

As pessoas faríamos o esforço de levar representante da AEE de alguma federativa 

que tivesse interesse e não tivesse recursos. A ideia é nos reunirmos no Recanto Lins de 

Vasconcelos, que só cederia o local. Os participantes pagaríamos inclusive a 

alimentação. Não haveria custos para as Federativas. 
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ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE/AIJ 

• Momento Geral (Infância e Juventude): 
 

o 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas: avaliação geral. 
o Formação de Evangelizadores EAD: avaliação geral das turmas experimentais e 

oficiais, ações em andamento, tutoria, cronograma de ações.  
o Projeto Inclusão: encaminhamentos gerais. 
o Integração da Juventude com as demais áreas. 
o 70 anos do Pacto Áureo: ações comemorativas 

 
• Momento Específico (Infância): 

 

o Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Infância com foco nos aspectos 
doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais.  

o Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita 
como elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

o Evangelização de bebês: estudo e análise das concepções, experiências e desafios 
 

• Momento Específico (Juventude): 
 

o Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Juventude com foco nos aspectos 
doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais.  

o Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita 
como elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

o CONBRAJE Nacional: planejamento das ações e encaminhamentos gerais. 
o Mediunidade na Juventude 

 

ÁREA DA MEDIUNIDADE/AM 
 

• Projeto de Qualificação e Formação de Facilitadores e Multiplicadores do MEP. 

o A Importância do Evangelho de Jesus na Reunião Mediúnica. 

• O Jovem e a Mediunidade. 

• Inclusão e acessibilidades. 

• Integração da AM e a Juventude Espírita. 

 
ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/ACSE 
 

ITENS COMUNS A TODAS AS REGIONAIS 

• Campanhas em andamento em 2019: 

o 70 anos do Pacto Áureo. 

o 150 anos de desencarnação de Allan Kardec. 

o 150 anos da Comunicação Social Espírita no Brasil (Lançamento de Eco d’Além-
Túmulo). 
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o Campanha “O que é o Espiritismo”. 

o Inclusão e acessibilidades 

• Atualização visual das Campanhas: 

o Comece pelo Começo. 

o A vida ensina. O Espiritismo explica. 

o Temas sobre Família, Vida e Paz 

o O que é o Espiritismo. 

• Acompanhamento da nova edição (2019) do documento Orientação ao Trabalho da 
Comunicação Social Espírita (versão on-line). 

• Dinamização da Campanha específica para incentivar a coleta de dados no Sistema de 
Informações do CFN. 

• Acompanhamento das ações encaminhadas no Encontro da ACSE com a Executiva do 
CFN (2018).  

ITENS ESPECÍFICOS PARA A REGIONAL CENTRO 

• Ações para envolver a Juventude nas atividades da ACSE. 

• Criação de campanhas nacionais com temas sociais atuais.  

• Realização de pesquisa junto às Casas Espíritas para visualizarmos o nosso universo de 
necessidades e possibilidades. 

• Ações para a implantação da ACSE nas Instituições Espíritas. 

• Modelo de estudo específico para a ACSE enfatizando os temas específicos.  

• Debater sobre um Encontro Nacional da ACSE. Possibilidade de um evento 
especializado direcionado para o trabalho da ACSE.  

 

* 

       
4. PAUTA DA COMISSÃO REGIONAL SUL 2019 

 
ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
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Momento Geral (Infância e Juventude):  

• 1º Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas: avaliação geral. 
• Formação de Evangelizadores EAD: avaliação geral das turmas experimentais e 

oficiais, ações em andamento, tutoria, cronograma de ações. 
• Projeto Inclusão: encaminhamentos gerais. 
• 70 anos do Pacto Áureo: ações comemorativas. 
• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento 

Espírita Brasileiro" 

 Momento Específico (Infância):  
 

• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Infância com foco nos aspectos 
doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais. 

• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita 
como elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

• Evangelização de bebês: estudo e análise das concepções, experiências e desafios. 

Momento Específico (Juventude):  

• Desafios da Prática Evangelizadora Espírita da Juventude com foco nos aspectos 
doutrinários, pedagógicos, relacionais e organizacionais. 

• Ações voltadas à Diretriz 8 do PTMEB 2018-2022: Promoção do Livro Espírita 
como elemento essencial ao cumprimento da missão do Espiritismo. 

• CONBRAJE Nacional: planejamento das ações e encaminhamentos gerais. 
• Mediunidade na Juventude 

 

ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA 
 

• A APSE como processo de educação integral envolvendo todos os seus participantes, 
em conformidade com o Documento de Orientação à Assistência e Promoção Social 
Espírita. 

• Aprofundamento do estudo do Cap. 3: refletir sobre conceito de Promoção; cap. 4: 
refletir sobre Fundamentos; cap. 5: refletir sobre metodologia; e a rede de Política 
Pública da Assistência Social. 

• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento Espírita 
Brasileiro.”  

• Apresentação do Sistema FEC: RASE - Rede de Assistência Social Espírita como 
ferramenta de compartilhamento de Serviços e Projetos APSE em SC. 

• Inclusão e acessibilidade. 
 

ÁREA DO ESTUDO DO ESPIRITISMO 
 

• Análise dos tomos do ESDE.  
• Documentos da Área do Estudo do Espiritismo  
• EAD Espiritismo Divulgação; Informação do andamento e pedido de indicação de 

tutores. 
• Balanço das Comemorações dos 35 anos do ESDE. 
• Relacionamento das áreas com os dirigentes. 
• Possível encontro dos trabalhadores da AEE em 16 e 18 agosto/2019/FEB no Paraná.  
• Inclusão social e acessibilidade. 
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• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento Espírita 
Brasileiro.”  

• Integração da Juventude na Área do estudo  
 

ÁREA DA MEDIUNIDADE  
 

• Projeto para Formação de Monitores e Multiplicadores do MEP; 
• O estudo da mediunidade pelo Jovem 
• Implantação do opúsculo de orientação à atividade mediúnica nos 

grupos mediúnicos das Casas Espíritas 
• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento Espírita 

Brasileiro”. 
 

ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

• Campanhas em andamento em 2019:  70 anos Pacto Áureo;150 anos de desencarnação 
Allan Kardec; 150 anos da Comunicação Social Espírita no Brasil (Lançamento de Eco 
d’Além Túmulo).  

• Inclusão social e acessibilidades 
• Atualização visual das Campanhas:  

o Comece pelo começo  
o A vida ensina.  
o O Espiritismo explica. 
o Temas sobre Família, Vida e Paz. 

• Acompanhamento da nova edição (2019) do documento Orientação ao trabalho da 
Comunicação Social Espírita (versão on-line). 

• Dinamização da Campanha específica para incentivar a coleta de dados no Sistema de 
Informações do CFN.  

• Acompanhamento das ações encaminhadas no Encontro da ACSE com a Executiva do 
CFN (2018). 

• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento Espírita 
Brasileiro.” 

• Projeto 01 – Capacitação do trabalhador. 
• Projeto 02 - As funções evangelizadora e integradora da ACSE. 
• Projeto 03 – Transversalidade, planejamento e ações da ACSE. 

 

ATENDIMENTO ESPIRITUAL DO CENTRO ESPÍRITA  
 

• Sistematização do Atendimento Espiritual e adequação de suas atividades em casas com 
poucos trabalhadores.  

• Capacitação continuada dos trabalhadores do Atendimento Espiritual e elaboração de 
um documento com sugestões dos Estados, incluindo as Oficinas e indicando 
bibliografias idôneas. 

• Inserção de novos trabalhadores no Atendimento Espiritual: passo a passo e estratégias.  
• Fomento para a implantação da Explanação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, 

em todos os Centros Espíritas. 
• Inclusão social e acessibilidades.  
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• Integração do Atendimento Espiritual com outras áreas, incluindo a área de Estudo e    
Mediunidade.  

• Encontro Nacional do Atendimento Espiritual.  
• Apresentar o documento “Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita”. 
• Acolhimento aos trabalhadores do AE em suas necessidades individuais. 
• Análise da minuta do documento “Orientação à Sustentabilidade do Movimento Espírita 

Brasileiro.” 
 
ÁEREA DOS DIRIGENTES 
  

• Estudo e análise da minuta do documento “Orientação à Sustentabilidade do 
Movimento Espírita Brasileiro” – Presidente da FEB e relatores dos documentos. (Para 
este tema fica reservado o dia de sexta-feira a partir das 8h30). 

• Relacionamento com as entidades especializadas – Encaminhamentos - FERGS. 
• Acompanhamento do programa de Formação de Lideranças Espíritas – CFN – 

Secretaria CRSUL e MS.  
• Inclusão e acessibilidade - Marta e FERGS. 
• Relações externas e institucionais – CEERJ e FERGS. 
• Adequação do opúsculo “Orientação ao Centro Espírita”. 
• Posicionamento Institucional e Critérios de Apoio para as Atividades Federativas 

realizadas pelo Movimento Espírita. 
• Evangelho Redivivo - Será feita uma compilação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

grupos pilotos do estudo e apresentada uma proposta que será levada às comissões 
regionais. 
 

ÁREA DA FAMÍLIA 
 

• Relato sobre o Documento apresentado no CFN com a proposta construída nas 
comissões regionais de 2018. 

• Formação de trabalhadores para Área de Família. 
• Construção coletiva do Plano de Ação da Área da Família CFN/FEB.  
• Plano de Ação para o fortalecimento das Campanhas e em especial do Evangelho no 

Lar. 
• Acessibilidade e inclusão.  
• Compartilhamento de material produzido nacionalmente e das atividades realizadas 

pela Área/Setor da Família no Movimento Espírita Federativo da Região Sul. 
• Análise da minuta do documento "Orientação à Sustentabilidade do Movimento 

Espírita Brasileiro.” 
• Sugestões: 

o Elaborar um formulário padrão para as pautas das áreas.  
o Incluir a pauta das demais regiões no documento enviado a cada Comissão 

Regional. 
o Nas comissões regionais cada área poderia fazer o alinhamento dos assuntos que 

foram dialogados e identificados na reunião – seria uma pré-pauta para a 
comissão regional do ano seguinte, compartilhando com as presidências das 
Federativas ao final da reunião. 

o Sugere-se a todas as Áreas a utilização do trabalho prévio da pauta – 
metodologia usada pela ACSE – processo importante que viabiliza também a 
formação de lideranças. 
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* 
 
 

5. MENSAGEM MEDIÚNICA DO ESPÍRITO “AURA CELESTE’ 
 
 
Filhos e filhas, 

 
Construamos na lide espírita atos e pensamentos que serão favoráveis à vitória do bem. 

 
Noticiamos que a nobre emissária de Maria Santíssima, Celina, nos trouxe ecos de vozes 

que mais calarão na humanidade em aflição, consolando os aflitos e aliviando as calamidades, 
as tempestades que assolam a Terra, e que nos trazem o pensamento maior do Mestre, passado 
como luzeiro pelo amigo João, seguindo em repetir que o “amai-vos” ainda deve prevalecer. 
 

A atualidade que estertora no egoísmo e nas imprevidências das almas em caminho 
evolutivo, nos requisita exemplos de constância no amor. Não se pode divergir do caminho 
seguro que nos foi apresentado pela Doutrina dos Espíritos e que sempre é repetido pelos 
benfeitores espirituais que dirigem nosso Brasil e o mundo. 
 

Nós, espíritas, aqui e por aí, precisamos calçar os nossos dias com a plenitude do Amor 
Incondicional. Toda vez que formos requisitados a testemunhar, em ações e palavras diretas, 
não temos como abandonar a exigência do Senhor, privilegiando as posições que entendemos 
como aquelas que são mais apropriadas. 
 

Seguindo para que seja fortalecida a coerência dos procedimentos na lide espírita, 
destacamos o exercício da paciência e da acomodação das opiniões. 
 

Espera-nos momentos de maior conturbação planetária e, profetizado que teremos a 
missão de consolar a Humanidade, precisamos aperfeiçoar os nossos pensamentos e entender 
que, se não procurarmos aprender, seremos ferramentas com pouco fio e, em consequência, 
ineficientes e inapropriadas. 
 

Em aprendizado no mundo, tivemos o auxílio de Bezerra a aconselhar-nos ações em 
favor daqueles que nos seguiram nas tarefas espíritas, e ouvimos dele o seguinte: “Seja antes 
de tudo altruísta e tudo que vier será então o produto desta atitude.” 
 

Confirmei este ensino e compartilho com todos como testemunho que muitos benefícios 
nos trouxe nas atividades desempenhadas. 
 

Desejamos que, em cada um dos Estados da Federação, para que o nosso Brasil esteja 
no futuro de cumprir seu papel em favor da “Vitória do Bem”, sejam em uniões de forças para 
que resistam à atuação das ignorâncias que nos rodeiam, esperando que logo possamos ver a 
Humanidade beber das bênçãos da Regeneração, quando as almas e os Espíritos em geral 
recebam o bem e doem o bem.  
 

Estamos com Jesus, e que o Senhor nos guarde sempre. 
 

“Aura Celeste” 
(Adelaide Augusta Câmara) 
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(Mensagem psicográfica recebida pelo médium Alexandre Pereira da Silva, em 

Brasília-DF, em 10/11/2018, durante a reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional.) 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


