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ATA DA  REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL CFN/FEB  – 

NOVEMBRO 2020 

 

SEXTA-FEIRA, 06.11. 2020 

 

Nos dias 06, 07 e 08  de novembro de 2020, foi realizada, através da plataforma ZOOM, a reunião ordinária do Conselho 

Federativo Nacional (CFN) da Federação Espírita Brasileira (FEB), com as presenças virtuais dos Membros da  

unificação da FEB: 1) Presidente, Vice-presidente Unificação, e a Secretária ExecutivaCFN/FEB. 2) Diretores;  3) 

Assessoria Jurídica, 4) Coordenadores de Áreas e  alguns de seus Adjuntos Nacionais; 5) Secretários Regionais; 6) 

Secretários Executivos/representantes do CFN; 7) Presidentes  e representantes das 27 Federativas Estaduais  do CFN 

e convidados.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

a) Estiveram presentes  na reunião ordinária virtual do CFN/2020 os seguintes representantes indicados pelas 

federativas que atuaram nos momentos da  ausência dos respectivos titulares: 

 

FEP (Federação Espírita Pernambucana) -  Ana Maria Champloni (vice-presidente) e Washington Lins (diretor) 

UEP (União Espírita Paraense) – a segunda vice-presidente Elizabete Abreu, estárá substituindo a presidente da 

Federativa. 

FEC (Federação Espírita Catarinense) – Luiz Antonio Brescovites substituirá a presidente da Federativa, Esther 

Fregossi na sexta-feira dia 06/11/2020. 

FEPI – o vice-presidente José Lucimar estará representando a presidente Cristina Maria Sousa Miranda nos períodos 

que precisará se ausentar. 

FEMS – o Vice-presidente Doutrinário Dorianey Magnus Peres representará a presidente Darlene Maria G. B. 

Cavalcante na reunião de domingo 08/11/2020. 

FEEAL – a vice-presidente Marluce Ferreira representará a presidente Mary Jane Morais no sábado 07/11/2020 no 

período da tarde. 

 

 

Secretário Regional Norte - Rita de Cássia Castro de Jesus substituirá  o Secretário da Regional Norte, Manuel Filipe 

Menezes, e atuará na reunião  como secretária interina da regional. 

 

 

b) A maioria dos presidentes estavam acompanhados por dois assessores; alguns enviaram nomes, outros não. 

Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do DF/FEDF, esteve assessorado pela vic-presidente Sônia Maria 

e membros da diretoria que se revesaram ao longo da reunião do CFN. 

 

c) Horário da reunião  

 

 

6ª. FEIRA (06/11/2020) SÁBADO (07/11/2020) DOMINGO (08/11/2020) 

MANHÃ (3 horas) 

• 9h às 10h30 – Pauta 

• 10h30 às 10h40 – Intervalo 

• 10h40 às 12h10 – Pauta 

MANHÃ (3 horas) 

• 9h às 10h30 – Pauta 

• 10h30 às 10h40 – Intervalo 

• 10h40 às 12h10 – Pauta 

MANHÃ (3 horas) 

• 9h às 10h30 – Pauta 

• 10h30 às 10h40 – Intervalo 

• 10h40 às 12h10 – Pauta 

TARDE (3 horas e 40 minutos) TARDE (3 horas e 40 minutos) - 
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• 14h às 15h30 – Pauta 

• 15h30 às 15h40 – Intervalo  

• 15h40 às 17h10 – Pauta 

• 17h10 às 17h20 – Intervalo 

• 17h20 às 18h – Pauta 

4 Grupos - Comissões Regionais 

• 14h/14h10 – Divisão nas 

Salas 

• 14h10 às 15h30 (4 Áreas) 

• 15h30 às 15h40 – Intervalo 

• 15h40 às 16h40 (3 Áreas) 

• 16h40 às 16h50 – Intervalo 

• 16h50 às 17h10 (1 Área) 

• 17h10 às 18h – Pauta 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA PAUTA PROGRAMADA PARA O CFN 2020 

6ª. FEIRA – MANHÃ (6/11/2020) 

A reunião ordinária do CFN/2020 foi iniciada, com a presença de 25 federativas  seguiu o seguinte  roteiro: 

1. Prece abertura e boas-vindas - Presidente da FEB. 

 

Preparação: Leitura de página espírita e prece: 

 

        Leitura da página Lembrança oportuna  de Bezerra de Menezes. Mensagem recebida na Casa Espírita Cristã, na noite 

de   05 de agosto de 1991, pelo médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro, na abertura da reunião “Comemorativas ao Mês 

de Bezerra de Menezes” na CEC. Mensagem publicada em Reformador de junho de 1994. 

 

• Após a prece, Godinho fez breves esclarecimentos/lembretes sobre o uso da Plataforma ZOOM. 

               Informou que fará o controle efetivo do tempo das manifestações durante o cumprimento da pauta do     CFN/2020. 

• Esclareceu a respeito das representações e substituiõoes das federativas Rita de Cássia Castro de Jesus, à tarde, 

estará substituindo Manuel Felipe do Amapá devido aos problemas com a energia elétrica. Ana Paula fará rodízio 

com Elisabete Abreu na representação do Pará; Luis Antônio Brescovites, está representando Esther Fregossi 

(FEC), nesta manhã. Marta informou que o Amapá não estará presente, devido a tempestade que deixou o estado 

sem energia elétrica.     Cristina Maria  Miranda, do Piauí,  estará ausente à tarde.      

 

2. Atualização do Orientação ao Centro Espírita/OCE: aprovação de minuta final organizada pela Comissão de 

Redação-CEX/CFN/FEB – Godinho, Marta e Miriam (ver anexo 1)  

o Encaminhamento: Godinho fez rápido relato sobre a organização, revisão e redação do OCE, apresentando 

esse trabalho coletivo, do Movimento Espírita, agora encaminhado para aprovação.  Perguntou se alguém não 

leu o item 7 “h” da APSE que passou por modificação. Lembrou que a Comissão Técnica da Editora-FEB  fará 

a revisão final do documento do OCE, que foi encaminhado à votação do CFN para aprovaçao. 

➢ Deliberação: Documento aprovado por unanimidade. 

 

• Marta, após a aprovação do OCE, falou da importância e riqueza do trabalho coletivo na organização do 

OCE, lembrando João 10:30: “Eu e o Pai somos um”, cunhou por analogia:  “Todos somos um”. 

Emocionado, Godinho lembrou que este é um documento que pertence, efetivamente, ao Movimento 

Espírita Brasileiro. 

 

3. O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita – a) ações estratégicas de aplicação e 

implementação (informação); b) constituição de Comissão de Sustentabilidade (informação conforme documento 

orientador) – Geraldo Campetti e Godinho  
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o Encaminhamento 1: Geraldo fez a apresentação do documento, com rápida análise do impacto da 

pandemia no projeto financeiro das instituições e a importância  do e-commerce na sustentabilidade do 

Movimento Espírita, na atualidade. Parcerias e ações entre FEB e Federativas (que têm editoras) foram 

apresentadas, assim como o portifólio dos produtos da FEB. Após exposição sobre este documento que foi 

aprovado no CFN 2019, houve algumas participações que registramos abaixo. 

• Eden (Federação Espírita do Rio Grande do Norte/FERN)  cumprimentou a todos que colaboraram na 

construção do documento. Gabriel (Federação Espírita do Rio Grande do Sul) também cumprimentou a 

organização desta rede de trabalho. Sugeriu dialogar para comparar as distribuições online para identificar 

o cenário. Enalteceu as lives de lançamento de livros dessas parcerias. Solicicitou o compartilhamento e 

contextualização das informações acerca da comercialização online de obras Espíritas, de modo a subsidiar 

seus diagnósticos, planejamentos e esforços em rede.  Em relação à Comissão de Sustentabilidade, sugeriu 

organizar uma Comissão  do CFN, com participantes das Comissões Regionais e FEB Editora. Marta 

lembrou que no próprio documento já consta um item sobre a organização da Comissão de 

Sustentabilidade. Lembrou também que em algumas Regionais já têm editoras estabelecidas.   Geraldo 

observou que a intenção é trabalhar junto à rede para melhor representatividade.  Darlene (Federaçao 

Epírita de Mato Grosso do Sul) perguntou sobre a impressão do documento sob demanda e observou que 

seria bom consultar as demais federativas, sobre o interesse de ter o documento impresso.   

• Geraldo informou que o material está disponível e poderá ser conseguido em PDF através do portal da 

FEB.  Cristina Maria Miranda (Federaçao Espírita do Piaui) perguntou como organizar a assessoria da 

FEB para a Federativa.  Geraldo sugeriu que entrasse em contato para agendamento de uma reunião 

virtual. 

• Gabriel (FERGS) sugeriu que a Comissão de Sustentabilidade fosse organizada a partir deste CFN.   

Godinho informou que a Comissão será criada e solicitou que nas Reuniões das Comissões Regionais, 

sejam indicadas 2 pessoas por região, ou as demais Federativas que desejarem se integrar ao trabalho desse 

grupo, indicando Geraldo como Coordenador. Orlando (USE) lembrou a Comissão de Redação do OCE 

e que seria interessante que demais assuntos do CFN pudessem ser resolvidos, de forma virtual, durante o 

ano inteiro, para que todos possam participar. Eden ( FERN) disse que o CFN cada vez mais, tem que se 

organizar para reuniões  virtuais efetivas como a do OCE e da Minuta do Livro. 

 

INTERVALO das 10h32 às 10h42 

 

Após o intervalo Godinho fez a conferência  do número de presidentes na reunião: 26 Federativas presentes. 

Francisco Ferraz (assessor juridico do CFN)  informou que a aprovação se dá por maioria simples: metade + 1. 

 

• Encaminhamento 2: Geraldo trouxe esclarecimentos sobre as manifestações que viralizaram na rede, 

sobre a suposta “adulteração das obras de Chico Xavier/Emmanuel”. Críticas e acusações surgiram por 

diversos canais. Iniciou com o Evangelho por Emmanuel, porque optou-se por uma tradução mais 

atualizada da Bíblia. Nas próximas edições serão inseridas notas explicativas necessárias sobre as referidas 

atualizações. As críticas prosseguiram de forma voraz afirmando que houve a adulteração à obra de Chico 

Xavier. A FEB divulgou nota explicativa de acordo com as novas normas de editoração. Os 

esclarecimentos têm sido feitos e contam com documentação sobre eventuais atualizações nas obras de 

Chico Xavier. Documentação com a anuência do médium enquanto encarnado. A FEB tem documento que 

referenda seu absoluto domínio sobre a obra e patrimônio  de Chico Xavier legados para a FEB. Quanto à 

Gênese, até que um pesquisador localizou na Suíça uma 5ª edição, publicada ainda no tempo de Kardec,  

foi revista pelo Codificador. Informou que a FEB provavelmente deverá fazer uma nota sobre O Céu e o 

inferno, que é o alvo da vez. 

 

• Godinho lembrou que o assunto foi apenas sobre esclarecimentos. Foi dado 1 minuto para exposição aos 
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inscritos, para comentários sobre este tema de pauta, desenvolvido por Geraldo. Alisson  (União Espírita 

Mineira/UEM)  informou que encaminhará para a FEB o material objeto do estudo para que seja feita uma 

análise dos livros que estão sendo criticados. Que os textos de O Evangelho por Emmanuel sejam mantidas 

as passagens evangélicas escolhidas por Emmanuel e que a atualização ficasse em nota de rodapé. Orlando  

(União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo/USE)  parabenizou à FEB por se posicionar sobre 

esse tema. Informou que a USE fez um manifesto em 2018, entendendo que há diferenças entre a 4ª e 5ª 

edição de A Gênese. Se houver documentos históricos que comprovem que Kardec realmente revisou a 5ª 

edição de A Gênese, a USE humildemente se manisfestará. Paulo César (Federação Espírita de 

Goiás/FEEGO)  lembrou que é muito importante esta proximidade para que todos possam se posicionar 

sobre a questão. Paulo Maia (FEDF) disse que  tratar o assunto de forma madura, como está sendo feito, 

é muito importante. Há muito estardalhaço sobre o tema. Eden (FERN) essas notas e esclarecimentos são 

necessários, mas temos que acolher e esclarecer no debate.  Geraldo lembrou que a FEB tem se 

manifestado de forma esclarecedora. Francisco Ferraz sugeriu à FEB que seja feito um levantamento dos 

tópicos. Godinho informou que há um consultor jurídico orientando o processo.  

• Encaminhamento 3 -  Godinho encaminhou as votações para definir o estabelecimento de reuniões 

extraordinárias do CFN, no formato virtual. 

Espaço aberto para considerações em torno da realização de reuniões mensais ou trimestrais. 

André Siqueira (FEB) defendeu as reuniões mensais com argumentos que fundamentaram a sugestão. Apresentará suas 

considerações após o almoço. Saulo (Secretário da Regional Centro) defendeu as reuniões trimestrais com argumentos 

fundamentando a sugestão. Considerações a serem também apresentadas após o almoço. 

 

4. Acessibilidade e sustentabilidade nos tempos de pandemia e pós-pandemia – a) acesso ao livro espírita e aos 

estudos; b) comercialização de publicações espíritas - Geraldo Campetti e Godinho (informação)  

Godinho trouxe as informações sobre este ítem de pauta. Lembrou que na pandemia foram realizadas 29 reuniões 

de vibrações do CFN. Fazer uma reunião por ano é como fazer uma barragem que só é liberada uma vez no ano 

(...) Propôs, após o intervalo, deliberar sobre mais reuniões do CFN através de plataformas virtuais que propiciem 

tratar de assuntos com pauta definida, a cada mês. Com esta ação estaremos olhando para o futuro, e não no 

retrovissor.                                                                                                                                                                                                                                             

Encaminhamento:  Godinho encaminhou as votações para definir o estabelecimento de reuniões extraordinárias 

do CFN, no formato virtual em 2021. Perguntou:  

1. Quem está de acordo com as reuniões  extraordinárias do CFN a partir de 2021? 

➢ Deliberação: Aprovado por unanimidade 

 

ESPAÇO ABERTO PARA CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSAIS OU 

TRIMESTRAIS: 

 

• André (FEB) considerou que as reuniões têm três carcaterísticas: informação, análise e decisão. Por ser necessário 

agilidade de respostas ao que acontece, defendeu apresentando as vantagens: reduzir quantidade de informativos; 

antecipar análise de determinadas questões; decisões anuais dificultam o processo. Propôs reuniões mensais de 2 

horas de duração. O que permite discutir nas CRs assuntos de planejamento e assuntos relativos a informações, 

análises e decisões nas reuniões periódicas mensais. Saulo (CRCentro) concordou com André em todos os 

ângulos, mas acha necessário buscar o equilíbrio e não sobrecarregar o tempo e a saúde. Além das reuniões do 

CFN temos as reuniões das comissões regionais estaduais, os compromissos e agendamentos dos colaboradores 

da FEB. Os Dirigentes devem ouvir o Movimento Espírita do Estado e não falar por si. Por isso, reuniões 

trimestrais são mais adequadas. Francisco (assessor FEB) fez consideração de ordem legal – o estatuto da FEB 

art. 61 parágrafo 1º, capitulo 11. Diz o estatuto: o CFN se reunirá de forma extraordinária quantas vezes forem 

necessárias, mas é preciso que haja uma pauta prévia. Gabriel (FERGS) o caminho que encontramos para isso 

são as  deliberações a serem feitas hoje, mas elas serão consideradas extraordinárias. Tem como atender o que for 
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deliberado hoje, como reuniões extraordinárias, mas há a possibilidade de alterar estatuto e regimento. Concorda 

com Saulo, pois precisamos de um tempo para a construção do fluxo. A periodicidade mensal estaria contra o 

processo de construção coletiva. Paulo Maia (FEDF) endossou a fala de Saulo e Gabriel tendo em vista a 

sobrecarga das pautas estaduais. André tem razão nas ponderações, mas reuniões trimestrais já significam um 

grande passo. Alexandre (Secretário Executivo do CFN)  informou que o Artigo 9, no caput, fala em 60 dias de 

antecedência de convocação. Reuniões mais espaçadas seriam melhores.  

Godinho  ponderou que a liberdade do presidente não se adequa a esta antecedência de 60 dias. Se fizermos 

reuniões com o intervalo de  três meses, teremos três reuniões. Se forem  mensais  resultarão em 6 reuniões. As 

reuniões extraordinárias  deverão acontecer até o mês de agosto. Começando em fevereiro, teremos reuniões em: 

fevereiro, maio e agosto. 

 

 

Ante a definição pelas reuniões extraordinárias foi  encaminhado para deliberação: 

a) favorável à reunião trimestral: Deliberação: 24 votos . Proposta aprovada: reuniões trimestrais do CFN em 2021 

b) A reunião será de 3 horas de duração: Deliberação:Aprovado por unanimidade: Reunião trimestral com 3 horas de 

duração em fevereiro, maio e agosto de 2021. 

o Saulo sugeriu uma enquete para pesquisar o melhor dia da semana de segunda a sexta-feira. Cirne incluirá  

a enquete no próximo intervalo. Carlos agradeceu a decisão do CFN/FEB pela deliberação das reuniões 

extraordinárias,  na periodicidade trimestral. 

Encaminhamento: Enquete sobre o melhor dia da semana para realização das reuniões extraordinárias do 

CFN em 2021 

➢  Dia da semana 

➢ Segunda-feira 24% ou 6 votos 

➢ Terça-feira 32% ou 8 votos 

➢ 4ª semana do mês – a semana ideal para a reunião do CFN – 9 votos 

 

Deliberação: Aprovada a terça feira,  da 4ª semana do mês, das 20h às 23h, horário de Brasília, reunião extraordinária do 

CFN. 

 

5. Comunicações das Federativas: a) reuniões, congressos e encontros; b) projetos e programas; c) avaliação das 

atividades de 2020. Godinho e Marta (informação)  

Espaço para fala das Federativas (3 minutos) 

Gabriel (FERGS) informou que 2021 é o centenário da FERGS, em fevereiro; em outubro já está agendado o 

Congresso dos 100 anos da FERGS. Há o projeto de museu virtual da Federativa. Conta com o carinho da 

participação da FEB e demais Federativas. Orlando (USE)  informou que foi  postergado para junho de 2021 o 

18º Congresso Estadual de Espiritismo da USE; será de  25 a 27/junho 2021, no formato presencial.  Foi criado o 

Grupo Espírita Paulista (GEP), que programou grande evento virtual para 2021, em comemoração aos 160 anos de 

O livro dos médiuns. Além disso, comentou que a USE vai realizar eventos ao longo do ano como comemoração 

destes 160 anos. 

 

Peixinho comemorou a parceria com a FEB Editora. Os eventos virtuais aumentaram em mais de 100%  as 

incrições e participações. Está em organização o setor Memória/FEEB. Gostaria que a FEB informasse se fará algo 

em relação aos 160 de O livro dos médiuns. No próximo ano a FEEB terá o 19º Congresso. As reuniões de 

vibrações/irradiações às segundas-feiras têm trazido grande proximidade. No próximo ano a FEEB terá novas 

eleições. Godinho pediu que Geraldo e André, ao falar das áreas, informem sobre a campanha de O livro dos 



FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA-FEB-CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL CFN 

6 

 

 

médiuns. Cristina Maria (FEPI) informou sobre os 70 anos da Federativa em 27 de novembro. Programação que 

será encerrada em 06 de dezembro, com palestra de Haroldo Dutra Dias. Falou da importância das reuniões de 

vibrações do CFE/FEPI. Em 2021 haverá o Congresso FEPI, ainda sem definição quanto ao formato. Lembrou que 

a FEPI foi fundada pela Caravana da Fraternidade. 

 

Darcy Neves (CEERJ)  falou dos eventos que têm tido 100% de participação. Está sendo selecionado e organizado 

material específico sobre Unificação. O CEERJ, dentro do Projeto Pioneiros, está resgatando as casas centenárias 

do Estado. O movimento interreligioso está participando com 28 grupos religiosos; trabalho que traz visão de 

fraternidade. Marco Lima  (FEPB) – Trouxe palavras de solidariedade ao trabalho do campo editorial.  Informou 

que no início de 2021, 8 de janeiro, será realizado o Primeiro Webinário Parabaibano comemorando os 105 anos 

da FEPB. O Congresso presencial foi adiado para 2022. Terão novas eleições em 2021. Fabiano Santos (FEES) – 

a FEES completará 100 anos em 2021, através de congresso no formato híbrido. Foi implantado  o atendimento 

fraterno online, com mais de 600 atendimentos no estado, no país e no exterior. Este serviço será mantido de forma 

direta após a pandemia. O material está disponível para as demais federativas. Manteve ciclo de capacitação e 

sustentabilidade na FEES. Em 2022 haverá o encontro de mocidades: Revivescência do estudo de Kardec com base 

no tema central do Congresso :Revivendo Kardec, de 2021. Paulo César (FEEGO) – informou sobre as 

comemorações dos 70 anos da FEEGO com vários eventos: palestras, lives, saraus.... O 37º congresso Espírita de 

2021, será no formato virtual. Em 21 de novembro haverá eleições com duas chapas concorrentes. Deixou suas 

despedidas do CFN. Luiz Antônio (FEC) informou que em 24 de abril de 2020, a FEC completou 75 anos e em 

novembro acontecerá  a comemoração com  a  Conferência Espírita Virtual. Osmir (FEMAR) apresentou 

solidariedade à FEB ante as críticas. As respostas que tem sido dadas refletem a melhor postura. Os trabalhos na 

FEMAR têm tido resultados substancias no formato virtual. A Federativa completará 70 anos em 1º de dezembro, 

com palestra de Marcelo Mariano e em 28/11 haverá o lançamento de Você e a Paz, através de conferência de 

Divaldo Pereira Franco, às 19h30; este evento faz parte de cinco outros programados sobre o mesmo tema em 

vários estados.  Darlene (FEMS)  comunicou que em 22/11 haverá eleição na FEMS com renovação do Conselho. 

Não há chapas na FEMS. Marta agradeceu a participação de todos que se despediram do CFN neste momento, 

com votos de que continuem no trabalho, divulgando o Espiritismo com o Evangelho de Jesus. 

 

6. Indicação do nome de sócios efetivos do CFN para integrar o Conselho Superior da FEB: está previsto para 

2021, segundo dispositivo estatutário da FEB, reunião da Assembleia Geral dos Sócios da FEB. Godinho, Cirne e 

Assessoria Jurídica da FEB (Anexo). (deliberação) 

Encaminhamento: Godinho solicitou à Cirne que apresentasse o encaminhamento.    

Cirne  Informou que foi criado um formulário a ser compartilhado no CHAT. No formulário, cada Federativa 

poderá indicar no máximo 15 membros para o Conselho Superior da FEB. Os 10 mais votados passarão a ser 

efetivos e os 5 seguintes serão suplentes.  Cirne informou que será um formulário por federativa. Francisco  -  

respondendo à Saulo: os conselheiros efetivos, eleitos estão fora dessa pauta não se submetem a essas eleições. 

Serão levados à votação quando terminar o seu mandato.       Godinho esclareceu que não podem ser votados: 

Diretoria da FEB, ex-presidentes , Conselho Fiscal da FEB e Divaldo, a pedido do mesmo.   As votações deverão 

ser encaminhadas para Cirne até o próximo intervalo da tarde.       Cirne ponderou que para não haver outra 

votação, o nome do Divaldo, quando surgir, será excluído e colocado o nome subsequente na ordem da votação. 

A votação indicou os 15 nomes para o Conselho Superior da FEB com  oseguinte resultado: 

 

Membros Eleitos 

 

 Número de Votos 

Jacobson Sant’Ana Trovão 21 votos 

Maria Túlia Bertoni 20 votos 

Lacordaire Abrahao Faiad 17 votos 

Sandra Maria Borba 17 votos 

Saulo Gouvêia Carvalho 16 votos 
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Fábio Souza de Carvalho 16 votos 

Ivana Leal Silva Raisky 16 votos 

Osmir Freire 14 votos – 21/03/2015 

Maria Elisabeth Barbieri 14 votos – 19/03/2016 

Alexandre Pereira da Silva 14 votos – 23/03/2019 

 

Suplentes Número de Votos 

Elzita de Melo Quinta 14 votos – 01/08/2020 

Suely Caldas Schubert  13 votos 

Volmar Julson Buffi 13 votos 

Ruth Salgado Guimarães 09 votos 

Humberto Portugal Karl 08 votos 

 

 Marta – Informou que  Divaldo não estará presente no CFN 2020.  E lu a seguinte mensagem enviada por 

ele:  

 Querida Marta: 

Sempre em paz! 

Tenho suas queridas notícias que agradeço. 

Tenho estado doente e um pouco debilitado; 

Idade juvenil e ossos de adolescente. 

É a primeira vez que faltarei ao nosso CFN nos últimos quarenta anos. 

Saudades e paz. 

Afeto do seu irmão 

Divaldo 

 

INTERVALO do almoço das 12h16 às 14h 

 

Obs: Iniciamos com 17 Federativas após o almoço 

6ª. FEIRA – TARDE 

 

7. Fluxos de comunicação no âmbito das atividades do CFN: a) revisão das funções e atribuições dos elementos 

que integram o CFN conforme Regimento interno. b) alinhamento do Fluxo operacional, de processos e de 

comunicação das Áreas Nacionais do CFN - Esther e Darlene (informação); c) atualização dos fluxos de 

comunicação e encaminhamento de projetos doutrinários ao ME. Godinho, Marta, Geraldo, André (informação) 

Darlene baseando em Paulo (Co 14:19) abordou a necessidade de falas concisas e claras e a revisão da operacionalidade 

das ações das Áreas, revendo a função dos integrantes das mesmas; avaliar o fluxo de comunicação do CFN e compreender 

mais claramente os processos; compreender a interação entre estes e identificar os gargalos; analisar a eficácia dos mesmos; 

fornecer dados para etapa posterior. Propôs: avaliar a operacionaldade das ações das Áreas; avaliar processos e 

comunicações nas instâncias dos CFN ; alinhar a operacionalidade dos processos. Trouxe os artigos 4º , 5º e 22º  do estatuto 

na análise. Esther referendou a apresentação de Darlene e trouxe reflexões em torno das competências do CFN.  Finalidade 

desse estudo: entender melhor as regras que norteiam o CFN. Trouxe os artigo 23º e 24º que falam sobre indicações de 

secretários regionais e coordenadores de área. Debater as estruturas do CFN é o foco da proposta. Apresentou o infográfico 

com as funções dos secretários das Comissões Regionais e o fluxo de comunicação  destes e as demais instâncias do CFN. 
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Darlene trouxe o documento aprovado no CFN, que traz as funções dos Secretários Regionais e dos Coordenadores de 

Área, em nível nacional, apresentando a rede de trabalho da Unificação CFN/FEB, coordenada pela vice-presidência de 

Unificação da FEB. Sugeriu a revisão do documento para deixar mais claro o fluxo das funções de encaminhamento dentro 

do CFN. Esther informou que a proposta é chamar a todos para dialogar sobre esta estrutura para melhor entendimento da 

mesma e melhora do trabalho federativo. Sugeriu acesso restrito a uma plataforma, para esses documentos, que devem ser 

organizados de forma que sejam entendidos. Miriam observou que  a fundamentação  apresentada no trabalho está 

desatualizada. A fundamentação atual  encontra-se no Regimento Interno do CFN, aprovado em 2015. 

 

➢ Esther e Darlene farão a correção do material. 

 

Gabriel informou que no site da FEB consta que é o documento de 2015, mas ali não está este documento atual. Melhorar 

o fluxo de trabalho, a horizontalidade da rede e estabelecer a avaliação do processo e não de pessoas. O que Darlene e 

Esther trouxeram vem ao encontro da necessidade do trabalho de estabelecer o fluxo de construção coletiva. Pensar como  

encaminhar  é o que deve ser buscado. Godinho  relembrou que este trabalho  surgiu na CR Sul.  Perguntou:  

1. Este assunto é do interesse do CFN? Os que acham que este assunto é do interesse do CFN, permaneçam como 

estão.  

2. As demais regiões concordam em levar este assunto para as Comissões Regionais? Permaneçam como estão.       

Deliberação: Este é um assunto que poderá ser trabalhado na reunião de fevereiro, com vistas a ser tratado nas Comissões 

Regionais de 2021. 

• Marta -  é necessário uma reflexão junto ao CFN, às Comissões Regionais. As funções têm que ser bem definidas. 

O papel do Coordenador Regional não é apenas fazer ata, mas contribuir com o processo. Os Coordenadores 

Nacionais têm dois adjuntos indicados pela FEB.  eAcreditamod que essas coisas devem ser discutidas para melhor 

delinear o trabalho e as ações de cada um. Esther observou que teve oportunidade de trabalhar na função de 

Coordenador de Regional de Área e viu aí a importância de construir com um modelo de trabalho integrado, por 

isso a necessidade de rever o Regimento Interno e de definir as atribuições dos coordenadores regionais.  Godinho: 

este é um assunto de pauta da reunião extraordinária do CFN em fevereiro. 

 

8. Avaliação permanente das ações das Coordenações Nacionais e das Secretarias Regionais do CFN – CR SUL, 

Marta e Godinho (informação) 

 

Este item já foi discutido anteriormente.Marta  lembrou que alterações de estatuto ou regimento é uma realidade às quais 

não podemos fugir, mas sempre buscando uma visão do conjunto, não dos interesses ou solicitações individuais. 

 

9. A questão política, os movimentos paralelos do Movimento Espírita e fake news: necessidade da FEB, por 

meio do CFN, definir diretriz única com base em Jesus e Kardec.  CR Centro, CR Norte, Godinho, Marta e André 

Siqueira (ACSE) (informação) 

 

Saulo solicitou a Paulo da FEEGO que  trouxesse a proposta informativa sobre este item de pauta, que visa melhorar o 

fluxo e a propriedade da comunicação entre as federativas, que por vezes se surpreendem com presenças, em seus estados, 

de oradores, por exemplo, que a federativa não foi consultada. Paulo César (FEEGO) informou que o movimento 

concafras, no estado de Goiás, é muito forte. Lembrou que os movimentos de políticas dentro do movimento espírita trazem 

influências, como aconteceu com o próprio estatuto  atual da FEEGO. Os expositores são convidados por instituições do 

movimento paralelo e a federativa não é informada. Paulo Maia  (FEDF) ponderou que  por estar próximo à FEB é mais 

fácil alinhar o trabalho; mas o movimento paralelo adentra os eventos da federativa; distribue panfletos, tira fotos e alardeia 

que está junto ao movimento federativo. Precisamos estar bem alinhados no discurso e na ação. Lacordaire (FEEMT)  

observou que em Mato Grosso não tem sido diferente. Em evento que a FEEMT promoveu, trazendo Divaldo, o movimento 
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paralelo distribuiu faixas pela cidade como se fossem eles a trazer Divaldo. Estão cada vez mais invasivos, adotam a 

literatura espírita.... há que criar esclarecimentos sobre o que é o Movimento Espírita organizado.Leila (FEETINS) coaduna 

com a fala de todos. É preciso não ser ingênuo e ter uma percepção mais aguçada quanto às intenções. A orientação de 

Divaldo é que a federativa ocupe os espaços antes que outros os  ocupem. Não podemos ficar à margem, observar o quê e 

como melhorar... O movimento paralelo não atua só na Região Centro, mas em todo país e no exterior. Lembrou quando 

convidaram Nestor Masotti para participar de um evento paralelo no Tocantins.Marta lembrou a ação do movimento 

paralelo no Tocantins: organizavam eventos em datas que a federativa tinha evento divulgado. 

 

Saulo apresentou quatro encaminhamentos para estas  situações: 

1. Compartilhar um drive como se fosse uma pauta viva para as federativas; 

2. Criar um folheto norteador sobre como agir nessas situações; 

3. Criar um livreto baseado em O que é o espiritismo; 

4. Divulgar no Reformador e outros periódicos. 

 

Paulo Maia lembrou  que a identificação da rede, no OCE, pode ser útil nestes esclarecimentos. 

Houve  outras manifestações  sobre o tema. André ponderou ser importante  ter  um ponto de comunicação.  Alertou que 

as redes sociais, as grandes empresas de mídia da atualidade têm Fake news com 4 comportamentos :1. Divulgação do erro; 

2.  Divulgação da ignorância; 3.Ocultação da verdade; 4. Manipulação... estão se prestando a um tipo de atitude política 

como estratégia de poder de manifestação de conteúdos. As fakes news têm sido usadas no Movimento Espírita como 

condução da opinão dos incautos. Precisamos estar atentos para essas publicações que chegam ao público adequado, no 

momento adequado; mais que nunca, há a importância do trabalho em rede. 

 

INTERVALO das 15h35 às 15h45 

 

10. Liderança: a) ações de continuidade do Programa de Formação de Lideranças Federativas (proposta da CRSUL); 

b) conflitos internos e externos na gestão de pessoas (proposta da CRNordeste; c) o papel do líder espírita (proposta 

da CRNorte/CR Nordeste/CR Centro) – Godinho, presidentes das Federativas Estaduais, Marco Leite (informação) 

 

Marco Leite informou que o Programa  de Formação de Lideranças Federativas realizou 3 encontros presenciais. Na 

pandemia, como compensação a Equipe organizou encontros virtuais, mensais, toda última sexta do mês, das 21 às 23h. 

Só não aconteceu na última sexta de outubro, devido à finalização do OCE. Está sendo feita uma revisão do conteúdo 

trabalhado. Algumas federativas, como fruto do trabalho, estão multiplicando o curso em seus estados. Miriam está 

participando da Formação de Lideranças e tem trazido contribuições do trabalho em rede na perspectiva estadual. Seria 

importante considerar:  que conceitos de liderança estão sendo trabalhados? que  elementos os integram?  (...) Importante 

trabalhar conceitos comuns de liderança, no sentido de verificar diretrizes que nortearão o trabalho. A liderança como ação 

estratégica é muito importante. O CFN pode legitimar este processo. Gabriel – O programa de formação aprovado no CFN 

de 2017 levantou como um dos pontos  do processo de formação de liderança a organização de um documento orientador, 

à medida em que se fosse consolidando a experiência (...) Um documento agora, sem ter vivenciado o processo, não é 

favorável. Marco Lima (FEPB)  O conceito de liderança discutido na Equipe é a Liderança Servidora. Na Paraíba  estão 

com dois módulos em aplicação, já havendo capacitado 150 participantes com o programa aplicado. Fabiano  (FEES) - 

Quando a FEB instituiu o programa de lideranças, a FEES já estava com um programa para lideranças em andamento. Já 

trabalharam 150 pessoas, lembrando que o Espírito Santo tem 112 Centros Espíritas. No segundo módulo trabalharam 183 

participantes. No próximo módulo a ser trabalhado (sustentabilidade) já têm 112 inscritos. Maria Cristina Pires 

(FEP/Pernambuco) o programa sobre liderança precisa ser trazido para um diálogo que o leve para mais próximo da 

diversidade das regiões. Deve-se debruçar sobre  ele para contemplar as diferenças regionais. Marco Leite  (FEB)– Um 

documento orientador agora não é o projeto, mas trabalhar princípios e diretrizes comuns, conforme a fala de Miriam. Não 

há como realizar um documento orientador se as federativas não têm a experiência consolidada. Desenvolver coisas mais 
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comuns, como a Cristina colocou, é uma perspectiva a ser atingida. 

Godinho ponderou que  esse é mais um assunto a ser trabalhado e aprovado pelo CFN. Deverá ser objeto de pauta das 

reuniões  extraordinárias do CFN/2021. Esther (FEC) – Está um pouco confusa com o assunto liderança: o que está sendo 

proposto? Que o programa seja revisto? Reavaliar o programa é uma proposta? Se é um programa que foi aprovado, pelo 

CFN e está em fase inicial de implentação.... Não entende como alterar o que nem foi ainda formalmente avaliado...Saulo 

- Existe um programa aprovado pelo CFN e está em andamento. O o próximo passo é finalizar o ciclo de aplicação e revisá-

lo. Godinho:  assunto leva ao encaminhamento para a construção de um programa que atenda às necessidades específicas 

do Movimento Espírita. Em cada local o programa deverá sofrer adequações. 

 

11. Proposta de criação da Área de Artes nas Federativas (proposta da CR Centro) – CR Centro, Marta e Godinho 

(informação) 

 

Fabiano  (Federaçao espírita do Espirito Santo/FEES) – Apresentou a proposta da criação da Área Federativa de Artes em 

nome da FEES, UEM,FEEGO, FEDF, FEETINS e FEEMT. A ideia surgiu  no CFN de 2019 . Prosseguiu na CRC 2020 e 

CFN 2020. A existência das Artes nas federativas se define por vários termos: núcleo, departamento, assessoria, diretoria, 

coordenação etc... Quatro diretrizes especiais foram incorporadas  à proposta. Paulo Maia lembrou determinado 

Movimento paralelo no DF  que chegava nas casas espíritas e levava  embora a mocidade. A estruturação da área de Artes 

na FEDF ajudou a organizar o trabalho Edén propôs a construção de uma Comissão que trabalhe a proposta da Área de 

Artes. Paulo César – As Artes têm o seu espaço próprio, visando o belo, o bem e a parte doutrinária. Marco Lima 

parabenizou Fabiano e a CRC pelo documento apresentado e pela importância da arte para o Espírito. A Paraíba tem 9 anos 

de experiência com o trabalho das artes. Lacordaire informou que  Mato Grosso, há mais de uma década, trabalha a 

liderança jovem através da arte. Marta – o Ano de 2021 trabalharia o projeto nas CRs e em novembro o projeto seria 

encaminhado para aprovação pelo CFN. Como projeto nacional poderá ser implantado nas federativas. Esse é o fluxo. 

Éden apesar de entender as colocações de Marta, na Área da Família foi instituída uma comissão para trabalhar no projeto 

de implantação. Por que não fazer o mesmo com a Arte? Marta – Esta proposta também é válida. Mas também pode ser 

levada para as CRs e apartir daí construir uma equipe de trabalho. Paulo Maia o fluxo tem que ser seguido. Mas como 

teremos mais reuniões do CFN o fluxo poderá ser mais rápido. Marta – Podemos até domingo organizar a equipe para 

trabalhar nas CRs. Esta Comissão já pode sair deste CFN. Godinho – Fica este questionamento: a criação da comissão, ou  

a discussão nas Comissões Regionais? 

Criar a Comissão? Criar a Área e depois ser estruturada pelo CFN? Levar para as CRs? 

André Luiz Peixinho (FEEB) observou que a arte pode ser vista em três setores. Nas especializadas há a ABRARTE . Há 

um documento da FEB tratando a arte como tema transversal. A arte é um modo construtor da realidade. Tem-se que ver 

como organizar. 

Deliberação:  Aprovada a criação da Comissão. Os nomes dos  respectivos representantes estarão no anexo das pautas das 

CRs. 

 

 

INTERVALO das 17h10 às 17h20 – Não houve intervalo 

 

12. Proposta de Projeto de integração de experiências entre adultos e jovens nas Instituições Espíritas (proposta 

da CR Centro) – CR Centro, Cirne Araújo (informação)  

Paulo Maia apresentou a proposta de disponibilizar um portal web com critérios aprovados para um protótipo de um 

formulário básico. Informações sobre este portal e sua organização foram compartilhadas.Todos acharam a proposta 

bastante pertinente e necessária. Houve várias manifestações corroborando a proposta André – considerou que esta 

proposta já deveria ser parte da prática das instituições. Sugeriu que o projeto  se torne inerente às casas 

espíritas.Godinho perguntou se esta proposta poderia ser usada/disponibilzada para a casa espírita.Paulo Maia  

informou que sim. Godinho sugeriu a André  verificar a possibilidade de deixar a proposta disponível no portal da 
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FEB para ser alimentada e compartilhada por todas as Áreas. 

 

• Discussão e análise da expressão Protagonismo Juvenil - Miriam e Cirne (informação) 

Miriam compartilhou o material a que todos terão acesso. Protagonismo Juvenil, após muito diálogo, chegou-se à 

conclusão de que esse é o melhor termo para ser trabalhado como objetivo, na condução da autonomia do jovem, em 

processo de formação integral. É concepção, ação, metodologia ativa que visa o investimento no aprendizado e formação 

do jovem que se engaja por amor à causa, ao trabalho, dentro do Movimento Espírita, à luz da Doutrina Espírita. 

Prece – Alexandre  Pereira 

 

 

SÁBADO – MANHÃ (7/11/2020) 

 

Reunião iniciada com  24 Federativas presentes. 

 

Obs: 

UEP – Ana Paula Palheta Santana, primeira vice presidente da UEP,  estará representando a presidente Najda. 

 

        Luiz Henrique (FEP/PR)   fez a leitura da página “Mensagem de estímulo e fé”  de Bezerra de Menezes. Mensagem 

psicofônica recebida  em espanhol pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 18 de agosto de 1994, em Miami, EUA, 

durante a reunião do CEI  de 17 a 21 de agosto de 1994. Mensagem constante da Revista Reformador de fevereiro de 

1995. 

 

  

Prece: Godinho 

 

 

• Após a prece Godinho fez breves esclarecimentos/lembretes sobre o uso da Plataforma ZOOM. Solicitou 

objetividade e concisão nas falas.  Informou que fará o controle efetivo do tempo das  manifestações durante o 

cumprimento da pauta do  CFN/2020, que nesta manhã prevê as informações e deliberações relativas às Áreas da 

Unificação. 

 

13. Atividades da Área da Unificação – Marta, Fátima e Coordenadores Nacionais 

• Informações sobre: a) projetos, novos e em andamento; b) programas, encontros, capacitações, plano de trabalho; 

c) nome dos novos coordenadores adjuntos nacionais e regionais das Áreas Nacionais; d) outros assuntos 

pertinentes (Anexos). 

• Marta fez breve introdução geral sobre a pauta das Áreas e assuntos pertinentes. Lembrou os anexos que foram 

enviados  com o convite/convocação para o CFN/2020. Falou sobre a necessidade das ações de inclusão e 

acessiblidades que deverão receber atenção especial do CFN/FEB, neste momento de isolamento social. Informou 

sobre o Programa Evangelho Redivivo,  que está ganhando o mundo, referindo-se também   à participação da 

comunidade internacional. O Evangelho Redivivo, no campo internacional, está sob a Coordenação de Carlos 

Campetti. O  Projeto Piloto do Evangelho Redivivo Virtual, iniciado em agosto, teve as vagas preenchidas em 

poucas horas e está com quatro turmas em funcionamento. 

 

Área de Assistência e Promoção Social Espírita: 
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• Informações gerais da Área 

• Projeto de reunião de relatos de experiências da APSE ocorridas no período da pandemia e as perspectivas no 

período da pós-pandemia, a serem publicadas virtual ou fisicamente (informação/deliberação) 

 

• Lourdes informou que durante a prece de Godinho sentiu a presença de Bezerra de Menezes. Lourdes e 

Gislaine fizeram a apresentação do documento que foi enviado para o conhecimento de todos. Falaram sobre 

as ações da APSE ante a pandemia e o levantamento das demandas e da realização dos trabalhos da APSE,  

nas várias regiões do País, resultando em grande troca de experiências. Ressaltaram o papel das redes sociais 

na continuidade das ações da APSE durante a pandemia, sobretudo na profilaxia ao suicídio. Foi apresentada 

a agenda dos trabalhos virtuais (lives, webinários) realizados pela Coordenação Nacional da APSE no ano de 

2020, em vários locais do País. 

 

• Gislaine apresentou o projeto para deliberação do CFN. 

 

o  Godinho informou que este projeto será colocado no portal da FEB, após as devidas correções e ajustes. 

Informou também que a Coordenação Nacional da APSE está sendo passada para Gislaine. Levado ao 

CFN a indicação do nome de Gislaine para a Coordenação Nacional da APSE.  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o nome da Gislaine para a Coordenação Nacional da APSE, a 

partir desta data. 

 

Área de Atendimento Espiritual: 

• Informações gerais da Área 

• Intensificação da Campanha do “Evangelho no Lar” (informação) 

 

• Hélio compartilhou a apresentação das atividades da AE durante o ano de 2020, evidenciando as ações virtuais  no 

processo da pandemia. Falou sobre os projetos integrados que serão abordados pela AIJ e AF. Paulo Maia falou 

da importância da AE no trabalho transversal que ocorre dentro das lives. Sugeriu a criação de uma ferramenta 

tecnológica para melhor atendimento às demandas. Darlene parabenizou Hélio pela apresentação. Perguntou sobre 

o projeto da FEB para atendimento online. Godinho informou que a plataforma da FEB está apta para os 

necessários compartilhamentos virtuais dos projetos das Áreas. Hélio informou à Darlene que o projeto da AE  está 

sendo ajustado na parte tecnológica, será criado um piloto para a implantação virtual. A ideia será levada para as 

CRs e depois para aprovação do CFN. 

 

Área de Comunicação Social Espírita: 

• Informações gerais da Área 

• Projetos da Área enviados em anexo (desdobramentos do Plano de Trabalho da Área) (informação) 

• André apresentou as ações dentro do novo projeto da ACSE. Em 2020, o foco foi um trabalho de integração: Os 

projetos desenvolvidos pela ACSE em 2020 foram em integração com as regiões, que coordenaram os mesmos. 

Em 2021 haverá a integração da rede da ACSE. Em 2022 o foco será a transversalidade da ACSE. Foram 

apresentados os projetos de trabalho e campanhas  da ACSE de 2017 à 2028. Apresentou o projeto geral da ACSE 

que foi compartilhado com todas as federativas. Mostrou o trabalho de reunião dos projetos da ACSE, de todas as 

regiões e os destaques das federativas, postados no portal da FEB (vários formatos e modalidades de mídias). O 

link de acesso para a intranet está no documento enviado para as federativas. Apresentou o relatório  de trabalho e 

produção da FEBTv em 2020. Mostrou parte do video/animação a petição de Jesus, que está disponível no portal 

da FEBTv. Relatou as ações da CSE ante a pandemia e a importância do trabalho integrado com as federativas. 

Relatório disponível no portal; se aproxima dos 4.000 inscritos. Destacou o projeto Digital Influencers e a memória 

das reuniões para a produção do mesmo. 
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• Houve manifestações  de gratidão parabenizando o trabalho da ACSE. Foi sugerido que a INTRANET seja usada 

pelas demais Áreas.  A visão de futuro da ACSE deverá levar as demais áreas a ajustes e adequações na integração 

interna do trabalho. André informou que a CSE tem mais de 10 projetos em organização para 2021. Solicitou aos 

Coordenadores estaduais que procurem os presidentes para a inserção de ajustes e colaborações. 

 

 

INTERVALO – das 10h46 às 10h51 

 

 

Área de Estudo do Espiritismo: 

• Informações gerais da Área 

• Carlos fez a apresentação das ações da AEE em 2020: as reuniões ordinárias entre a Coordenação Nacional e as 

Coordenações Regionais (27 reuniões virtuais). Em pauta a revisão do ESDE, que está com dificuldade para a 

edição do 2º Tomo. Apresentou as atividades da AEE: Primeira Microrregional AEE Centro; as Comissões 

Regionais (apresentando as coordenações adjuntas que assumiram o cargo na Área); O Projeto AEE on-line que 

atendeu às demandas das Regiões, organizado e postado no portal da FEB; Foram relacionadas lives e webinários 

da AEE em várias regiões. 

• Plano de Trabalho 2020-2025 (deliberação) Carlos apresentou os itens de pauta da AEE a serem deliberados pelo 

CFN.  Ponderou sobre a necessidade da conexão AEE/ACSE para a implantação da INTRANET no fluxo de 

trabalho da Área. Apresentou para deliberação do CFN o Plano de trabalho 2020-2025, organizado de forma 

coletiva no encontro da AEE em agosto de 2019, na Fundação Lins de Vasconcelos-PR. O documento contou com 

a presença de 25 federativas nos ajustes presenciais e virtuais, em todas as fases de elaboração do mesmo. 

 

• Godinho encaminhou para votação: 

• Deliberação: Documento aprovado por unanimidade. 

• Na continuidade, Carlos apresentou a proposta de trabalho da AEE em parceria com a ACSE: Campanha Comece 

pelo Começo. iniciada em 1972 pela USE, encaminhada e aprovada para todo o país na reunião do CFN de 2014, 

terá continuidade em 2021. Trabalho em caráter coletivo com o objetivo de divulgação do Espiritismo, a partir das 

obras da Codificação. Campanha com aporte da estrutura de trabalho em rede da AEE. Foi apresentado o primeiro 

cartaz de divulgação da Campanha Comece pelo Começo, centrado na perquirição maiêutica e na evidência das 

Obras Básicas. Esse material base será o ponto inicial para implantação da Campanha. 

 

Observações: 

• Godinho sugeriu que o material fosse encaminhado às reuniôes extraordinárias do CFN. Orlando pediu o último 

slide, evidenciando que a frase está invertida pois Kardec é a luz que explica o Evangelho e não o contrário como 

proposto e solicitou a inversão: estudemos Jesus à luz de Kardec. A ideia da Campanha é o retorno às obras básicas. 

Peixinho daria ênfase ao Espiritismo e não personalizaria Kardec.Éden  disse  que o público leigo pode se afastar 

ante os nomes Jesus Cristo... Codificação. Marta  lembrou: Jesus a porta, Kardec a chave é o ideal. O público alvo 

é o espírita de forma geral.Paulo Maia acha que o nome da Campanha não representa a atualidade.  A linguagem 

deve ser revista. Carlos informou que a revitalização da Campanha é demanda do CFN. Godinho solicitou a Carlos 

que reveja com André a proposta do cartaz e amanhã será feito o encaminhamento da mesma. Lembrou que, de 

acordo com Ismael, a missão do Brasil é cristianizar. A mensagem da campanha é pertinente. Material encaminhado 

para revisão e ajustes.  Solicitou a Carlos que compartilhe o material reorganizado com os secretários e estes levarão 

para análise no âmbito das Comissões Regionais. 

 

• Campanha Comece pelo Começo (em parceria com a ACSE) (deliberação) 

• Deliberação: Aprovada a Campanha Comece pelo Começo, com ressalvas para os ajustes sugeridos, que deverão 

ser apresentados na reunião extraordinária do CFN em fevereiro. A campanha será iniciada com o primeiro cartaz, 

suprimindo a mensagem abaixo dos livros. 

 

Godinho encaminhou, esclarecendo que será dado espaço para a AEE apresentar o ajuste da Campanha Comece pelo 
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Começo.Após a apresentação da AEE, várias considerações.  Registramos algumas.Darlene questionou se não seria 

interessante atender por demanda a edição do Tomo 2 do ESDE. Marco Lima observou que apenas um cartaz na Campanha 

é o suficiente. Paulo Maia  parabenizou  a AEE  que foi a mais rápida a se adaptar ao modo online.  

 

Área de Família: 

• Informações gerais da Área 

• 2021 – 5º aniversário de criação da Área de Família (ações integradas intrarregionais e com o âmbito nacional) 

(informação) 

 

• Marco Leite apresentou as atividades desenvolvidas pela AF em 2020. Lembrou que a transversalidade é  

característica da AF e por isso conta com as demais Áreas no trabalho da casa espírita.  Observou também que é 

preocupação da AF a família dos trabalhadores  espíritas. A estrutura da Área ainda não está padronizada. Esse ano 

foi criado um grupo de trabalho para organizar a proposta do documento orientador da AF. Frederico Pífano da 

FEES foi convidado para coordenador adjunto da AF. Em 2021 a AF comemorará os primeiros 5 anos de existência. 

Comemoração, no formato virtual, que será preparada em quatro eventos regionais, culminando em um evento 

nacional, em outubro. 

 

Área de Infância e Juventude: 

• Informações gerais da Área 

• Míriam apresentou as atividades da AIJ e destacou a Formação de Facilitadores em EaD, com tutoria. Estão com 716 

inscritos na Área da Infância e 482 na Área da Juventude, no âmbito nacional e internacional. Projetos criativos para 

Área da Infância estão na programação para 2021. Apresentou os módulos para inclusão e acessibilidades, bem como 

os módulos complementares. A Comissão de trabalho da AIJ está à disposição do Movimento Espírita. Apresentou o 

Projeto Semear Virtual e espaços virtuais em atualização. Dezenas de ações da AIJ, na pandemia, foram realizadas 

neste ano.  Mais detalhes no PPT em anexo. Orlando sugeriu que para o aspecto de inclusão e acessibilidades 

não se verifique apenas o fator presencial, mas também que sejam incluídas nas atividades virtuais. Referiu-

se ao slogan “Para nós, por nós” específico para as pessoas com deficiência. Que também as pessoas 

excluídas digitalmente sejam inseridas neste projeto. 

• Documento “Estudo das Concepções e Diretrizes da Evangelização de Bebês” (deliberação) 

 

• Miriam apresentou o documento Estudo para Concepções e Diretrizes da Evangelização de Bebês. Estudo que 

vem se desenvolvendo desde 2017. De 2019 a 2020 foi realizada a organização dos conceitos princípios e 

finalidades da Evangelização de Bebês. Todo o documento prima por fundamentação técnica e doutrinária do tema, 

com pontos específicos para o pedagógico, relacional e o papel do facilitador na Evangelização de Bebês.  

 

 

o Encaminhamento:Godinho encaminhou a votação. 

o Deliberação: Aprovado o documento com uma abstenção. 

 

 

• Luiz Henrique ponderou que o Paraná não aceita ainda esta ideia e por isso o Paraná se absteve na votação. 

 

• Projeto Integrado “Mediunidade e Juventude” (Áreas de ACSE, AM, AF, AIJ) (deliberação)  

 

• Miriam fez breve relato sobre o projeto e sua estrutura com a integração de 4 Áreas e passou para encaminhar a 

deliberação. 
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o Encaminhamento: Quem for favorável ao projeto integrado “Mediunidade e juventude” – levante a mão. 

 

o Deliberação: 21 votos – Projeto aprovado 

 

• Orlando trouxe para reflexão:  O mais correto não seria focar no estudo para a busca do conhecimento? Fomentar 

o estudo como busca de soluções, não seria o melhor? 

 

• Organização do calendário das CONBRAJEs (deliberação) 

 

Foi apresentado o projeto de organização  do calendário das Conbrajes. As Federativas solicitaram um espaço presencial  

para diálogos  e também através de lives e outros formatos virtuais. O grupo se reuniu e organizou as ações previstas para 

atender esta demanda. Foi prevista a realização de Conbrajes também em formato virtual. 21 federativas responderam 

positivamente ao Projeto Conbrajes Virtuais. Três lives abertas serão realizadas nos dias 4, 5 e 6 de dezembro 2020, às 21h.   

Fé na vida é o tema dessas 3 lives. A programação conta com a participação de 23 estados. Duas propostas trazem a ideia 

da elaboração de um vídeo coletivo com poesia de Cassimiro Cunha e de um vídeo com fotos da delegação das federativas. 

 

 

o Encaminhamento 1: Aprovação da realização das três lives em dezembro de 2020. 

o Deliberação: Aprovado por unanimidade 

o Encaminhamento 2: Aprovação do novo calendário das Conbrajes: Virtuais em 2021/2022; novo ciclo das 

Conbrajes: 2023 (CR Centro);  2024 Nordeste (1º semestre) e Sul (2º semestre); 2025( Norte);  Conbraje Nacional 

em 2026.  

o Deliberação: Aprovado o novo  calendário. 

 

• Encaminhamento: Os dirigentes, na reunião das Regionais, farão a definição sobre a manutenção das sedes das 

Conbrajes presenciais. 

• Deliberação:  As definições das sedes das Conbrajes  estarão no anexo das pautas das Comissões Regionais. 

 

INTERVALO do almoço: das 12h53 às 14h30 

 

Área da Mediunidade: 

• Informações gerais da Área 

 

• Jacobson informou sobre as atividades da Área da Mediunidade, neste ano. Apresentou o Coordenador adjunto, 

os Assessores Nacionais e os Coordenadores Regionais que compõem a Equipe da Área. Seminários, Encontros 

Microrregionais (presenciais). Com a pandemia, foram realizadas várias atividades virtuais.  Inúmeras lives, 

seminários virtuais (nacionais e internacionais) falando sobre mediunidade; seminários para formação de 

trabalhadores; trabalho integrado com a juventude, atendendo as demandas dos jovens. A Série da FEBTv, com 70 

programas semanais Estudo do livro dos médiuns é o novo projeto em ação da AM. 

14. Ações de implementação das Campanhas Nacionais: Família, Vida e Paz:  – Marta e Coordenadores Nacionais 

(informação) 

• Marta informou que as campanhas nacionais, algumas  delas iniciadas desde  1992, foram atualizadas para serem 

usadas pelas federativas. São programas com a visão espírita, vitais para a família humana. Falta atualizar apenas 

a campanha sobre drogas. Como essas campanhas já foram aprovadas pelo CFN, contam com todas as referências 

atualizadas e serão levadas à   Área dos Dirigentes nas Comissões Regionais 2021. 
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SÁBADO – TARDE 

 

Cirne passou as orientações para as distribuições nas salas.  

 

15. Temas e datas das reuniões das comissões regionais e do CFN-2021 – Fátima, Cirne, Secretários Regionais e 

Godinho (deliberação) 

Encaminhamento e Deliberação: Os temas e datas das reuniões das comissões regionais, estarão nos anexos das 

pautas das Comissões Regionais 2021. Para a reunião ordinária do CFN-2021 foram estabelecidos os dias 05, 06 e 

07 de novembro. Encerradas as atividades das salas das Comissões Regionais Godinho encaminhou para o 

encerramento. Prece:  Godinho 

 

DOMINGO – MANHÃ (8/11/2020) 

Reunião iniciada com a presença de 23 federativas. 

        Alexandre Pereira ( Secretaria CFN/CEERJ)  fez a leitura da página “União é força motriz”, do Espírito Júlio Luiz 

de Carvalho ( Pai de Fábio Carvalho) . Mensagem  recebida   pelo médium Alexandre Pereira, em 07 de novembro de 

2020,  durante a reunião do CFN  de 06 a 07 de novembro de 2020. 

 

Prece: Godinho 

  

16. Apresentação das datas e pautas das reuniões das comissões regionais (e do CFN-2021 e das Conbrajes  

(trabalhadas na véspera)  e que, em princípio serão realizadas de forma virtual (informação): 

• Apresentação das datas pelos secretários regionais: 

CR Centro – 14,15,16 de maio de 2021,; A Conbraje 2023 será em Belo Horizonte (UEM), 2ª opção FEDF, 

3ª opção FEEGO. 

CR Nordeste – 09 a 11 de abril de 2021 – tendo como anfitriã a FEPI. A Conbraje 2024 – FEPB será a 

anfitriã. 

CR Sul -  16,17,18 de abril de 2021. Se for presencial será em Mato Grosso do Sul. Para a Comissão de 

sustentabilidade indica Paraná e RS. Sugere que a coordenação seja da CR Sul. Manteve a sede da Conbraje 

2024 em Santa Catarina. 

CR Norte – 11,12 e 13 de junho de 2021, no Macapá. Conbraje 2025 sede no Pará. 

 

o Encaminhamento: Godinho encaminhou para a apresentação apenas das datas das Comissoes Regionais. 

Marta lembrou que os temas de pauta das Comissões Regionais 2021 serão encaminhados como anexo. 

 

17. União, Unificação e Reflexões sobre o Pacto Áureo. - CR Sul, Godinho (informação) 

Orlando  apresentou reflexão feita no estado de São Paulo sobre os 70 anos do Pácto Áureo. Foi desenvolvido um 

documento sobre o tema e aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual. Trouxe breve histórico sobre o Movimento 

Espírita em São Paulo, também foi apresentado, fazendo referência ao Congresso Centro Sulino de 1948, que passou a ser 

chamado de Congresso Brasileiro de Unificação, culminando na Caravana da Fraternidade em 1949. Com base no Pacto 

Áureo apresentou estudo do  Conselho Deliberativo Estadual da USE concluindo com as seguintes propostas: 

1. maior atuação administrativa e doutrinária das Federativas no CFN/FEB e decisões, sempre, de forma colegiada e 
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coletiva;  

2. construção compartilhada das ações nacionais;   

3. as Federativas estaduais têm a responsabilidade pelas ações diretas junto aos Centros Espíritas;   

4. Propõe, ainda, que os itens do Pacto Áureo sejam analisados e  adequados pelo CFN/FEB..  

Gabriel  destacou a redação do artigo 2º do Pacto Áureo sobre a criação do Conselho Federativo Nacional, permanente. 

No artigo 7º destacou a nomeação de comissões de três juristas e dois confrades de reconhecida idoneidade, para elaborar 

o Regulamento do CFN. Questões de sustentabilidade e planejamento também foram trazidas nesta reflexão, com base nos 

artigos 9º, 10º, 11º que refere-se à organização do caixa do CFN. Ponderou sobre a independência das Federativas e sobre 

o CFN como orientador do Espiritismo no Brasil, constante do artigo 12º.  Apresentou detalhamento de construção coletiva 

e aprovação de projetos; melhorias necessárias para o Regimento Interno-CFN; definição de forma clara para o fluxo de 

orientação aos Centros Espíritas pelas Federativas e a produção de materiais nacionais. 

Godinho informou que a FEB procura cumprir o seu papel  estatutário de coordenação. No Estatuto da FEB, a alteração 

só se dará por Assembléia Geral, conforme artigo 73º. Dos 18 artigos do Pacto Áureo, só o 1º está no estatuto da FEB, que 

diz da necessidade de colocar em prática as orientações do livro Brasil, coração do mundo, Pátria do evangelho, que informa 

ser o movimento federativo o único a ser observado pela a FEB. Não fazemos mais rateios de gastos porque esse não é 

mais o modelo de ação financeira da FEB. Lembrou que unificação é união; que tenhamos reflexões em nível de ideias; o 

entendimento mútuo de nossas necessidades nos leva à organização das ações que são necessárias. Jesus nos chamou para 

que façamos o reconhecimento através do trabalho, por nos amarmos e trazer o melhor para o Movimento Espírita. Destacou 

a  atenção  para a mensagem  de Emmanuel ao final da Caravana da Fraternidade: “ cultuemos sobretudo a fraternidade 

legítima que começa com a boa vontade”(...) Lembrou Bezerra: “crede, a humildade e a paciência são as energias de 

entrosagem que não podemos prescindir”. O CFN no futuro, deliberará sobre este assunto. 

 

18. Outros assuntos pertinentes  

1. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): 

Paulo Maia está faltando uma ação articulada sobre a LGPD. Godinho:  parece que Rubinho já colocou alguma 

coisa sobre o assunto. Cirne informou Há uma comissão trabalhando com profissional especializado sobre o tema. 

Assim que estiver pronto será disponibilizado. Paulo Maia seria bom um seminário para discutir o assunto. 

2. Projeto Prefiro viver: 

Cirne apresentou feedback sobre o projeto Prefiro viver. Temos no momento 24.000 participantes.  Houve 329 

avaliações, com maior índice de participação do gênero feminino (65%). Maior público foi São Paulo seguido de 

Minas e Goiás. Grande parte do público é espírita (95,4%). A grande maioria dos participantes (64,06%) 

frequentam instituição religiosa. 53,2% são trabalhadores/orientadores, entre outras religiões. 97% dos webinários 

realizados atenderam a expectativa dos participantes. É projeto que atinge público além dos espíritas. Os videos 

dos primeiros 31 webinários terão legenda em inglês devido a procura do público do exterior. Há a perspectiva de 

uma publicação, em organização com a FEB Editora. O material ficará disponível no youtube, linkado no canal da 

FEB. 

 

19. Leitura e aprovação da Ata da reunião do CFN - 2020 – Fátima e Secretários Executivos (deliberação) 

o Encaminhamento: Aprovação da ata, a ser apresentada posteriormente nas versões plena e na  resumida 

(que será realizada pela comissão editorial do Reformador. 

o Deliberação: Aprovado por unanimidade 

 

20. Godinho: Palavra final.  Prece de encerramento do CFN-2020:  por Paulo César (FEEGO) do CFN-2020  
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