
Nestor João Masotti   
 

Exerceu o 21º mandato de presidente da FEB: 2001-2013 (Pindorama, SP, 

21/6/1937-Brasília, DF, 3/9/2014). 

 

Nasceu em Pindorama (SP) e trabalhou como funcionário público fazendário em São Paulo. 

Atuou no Movimento Espírita de várias cidades do mesmo Estado e foi presidente da União 

das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Na Sede da FEB, em Brasília, exerceu 

cargos de diretor, vice-presidente e secretário geral do CFN. Procedeu à reforma e 

atualização da gráfica da FEB, a modernização das capas e formato dos livros. Foram 

realizados dois Congressos Espíritas Brasileiros (2007 e 2010); comemorações do 

Bicentenário de nascimento de Allan Kardec com emissão de selo comemorativo pelos 

Correios; Sesquicentenário de O Livro dos Espíritos com emissão de selo comemorativo 

pelos Correios e o “Projeto Centenário de Chico Xavier” (2010); foram cunhadas medalhas 

pela Casa da Moeda em homenagem a Chico Xavier (2010); Sesquicentenário de O livro 

dos médiuns (2011); Centenário da Sede Histórica do Rio (2011). O CFN aprovou: 

Atividade de Preparação de Trabalhadores Espíritas (2002), que gerou o curso 

“Capacitação Administrativa da Casa Espírita”; Campanha “Construamos a Paz 

Promovendo o Bem!” (2002); “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 

(2007-2012)”; Campanha “O Evangelho no Lar e no Coração” (2008); Orientação aos 

órgãos de unificação (2009); Regimento Interno do Conselho Federativo Nacional da FEB 

(2011). A FEB apoiou: a criação do Movimento Nacional Em Defesa da Vida-Brasil sem 

Aborto; reforma das instalações da Fazenda Modelo e construção do Memorial do C.E. 

Luís Gonzaga de Pedro Leopoldo (MG); os filmes “Chico Xavier”, “Nosso Lar” e “E a 

Vida Continua...” Simultaneamente ao cargo de Presidente da FEB exerceu também o 

cargo de secretário geral do Conselho Espírita Internacional. No final de sua gestão houve 

desativação da gráfica e o início das impressões por terceirização. Afastou-se da 

presidência, para tratamento de saúde, em maio de 2012, e em definitivo em março de 

2013. Ao retornar de seu tratamento, participou de algumas atividades da FEB. 

Desencarnou no dia 3 de setembro de 2014. Foi o 15º presidente da Federação Espírita 

Brasileira.  

 

   

 


