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Circular  CFN-FEB        Brasília, 11 de fevereiro de 2014 

 

Às Entidades Federativas Estaduais e seus respectivos Departamentos de Infância e Juventude 

 

Prezados companheiros, 

               Conforme aprovações de pareceres na reunião da Comissão Executiva do Conselho 

Federativo Nacional da FEB ocorrida em Brasília nos dias 09 e 10/02/2014, homologados pelo 

presidente da FEB e do CFN (Resoluções CFN nos. 1 e 3/2014) , esclarecemos que: 

a)    O documento "Diretrizes para ações da juventude espírita do Brasil" já se encontra 

disponibilizado para nortear a construção de ações no trabalho junto à juventude; 

b)   Com a Resolução CFN no. 01/2014, as Entidades Federativas Estaduais foram 

incumbidas de coordenar o processo de análise de situação, estudos e propostas para 

pauta da Reunião Ordinária do CFN de 2014, sobre o tema “Elaboração e Análise de 

Delineamentos ou Diretrizes das Áreas pelo CFN da FEB. A criança e a família no 

Centro Espírita”; 

c)    Em função dos estudos acima citados, será iniciada a elaboração do documento 

“Orientação à Infância e Juventude”, a ser oportunamente analisada pelo CFN; 

d)   Foram definidos os projetos de implantação de coordenação de infância e de 

coordenação de juventude em nível nacional, vinculadas à Área Nacional de Infância e 

Juventude do CFN da FEB. 

 

                A elaboração dos documentos e estudos referentes à infância e juventude, surge no 

momento em que se intensificam as demandas e há necessidade de adequações nas instituições 

espíritas. 

                Os documentos "Plano de trabalho para a Área de Infância e Juventude (2012-2017)" e 

"Subsídios à Ação Evangelizadora Espírita da juventude” (2013), continuam sendo utilizados 

normalmente, até a conclusão e aprovação de novos documentos norteadores pelo CFN da FEB, 

principalmente para a área da infância. Tal medida visa evitar a perda de referenciais  no trabalho 

junto à infância e juventude. No caso das orientações para a juventude, os documentos citados 

devem ser mantidos onde não colidirem com as definições das "Diretrizes para ações da juventude 

espírita do Brasil".  
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                Durante as Reuniões Conjuntas das Comissões Regionais do CFN, na véspera do 4º. 

Congresso Espírita Brasileiro (dia 10/4/2014), nas quatro sedes do evento, contaremos com 

representantes de cada uma das novas coordenações da infância e da juventude, atuando no Módulo 

I – Educação e Estudo.  

Nesse ínterim, estaremos à disposição para eventuais dúvidas. 

 Solicitamos às equipes de Infância e de Juventude a serenidade para caminharmos juntos 

nestes momentos de transição que, por certo, trarão muitos benefícios ao Movimento Espírita de 

nosso país. 

Com fraternal abraço, 

 

 

 

 

Federação Espírita Brasileira 
Cirne Ferreira de Araújo 

Coordenador Nacional da Área de Infância e Juventude da FEB 

 

 

 

 

 
 

Federação Espírita Brasileira 
Antonio Cesar Perri de Carvalho 

Presidente da FEB 
 

 


