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2ª Visita fraterna
* Local: Associação Espírita Novo Mundo, bairro Coqueiros, Florianópolis.
* Data: 25 de agosto de 2011
* Início: 21h30min
* Término: 23h30min
* Dirigentes presentes da 14ª URE:
1. Paulo Silveira – Presidência
2. Marco Rozo - Secretaria
3. Jean – Depto. de Atendimento Espiritual
4. Edison – Depto. de Comunicação
5. Solange – Depto. de Divulgação Doutrinária
Os seareiros presentes da Casa, aproximadamente dez, deram boas-vindas aos irmãos acima
mencionados.
O presidente da Associação, irmão Antonio Pauli, efetuou a abertura, passando em seguida a palavra
ao presidente da 14ªURE para condução dos trabalhos.
Paulo relembrou os objetivos da visita, divulgados antecipadamente, e propôs que todos se
apresentassem, informando seu nome e a área de atuação na Casa ou na URE, e prestando outras
informações que julgassem convenientes.
Os seareiros presentes da AENM informaram a realização das seguintes atividades e descreveram
como funcionam:
- 3ª feira: grupo de atividade mediúnica, incluindo estudo e prática;
- 4ª feira: palestra pública, passes e estudo doutrinário (de O Livro dos Espíritos);
- 5ª feira: atendimento fraterno, encaminhamento, passes e atividade mediúnica de
desobsessão;
- área de assistência e promoção social espírita: realiza eventos para arrecadação de recursos
financeiros com vista ao atendimento da comunidade, sobretudo com enxovais para bebês; o
grupo ainda está em formação e o trabalho é recente.
Os dirigentes presentes da URE também se apresentaram, informando como se organiza a área em
que atuam.
Após, ocorreram outras manifestações:
* Depto. Doutrinário: Cathia S. Teixeira
Questionou sobre as alterações na escala de palestras elaborada pela 14ª URE, critérios de redução
de palestras em algumas Casas e quando a Casa voltaria a receber dois palestrantes por mês.
Lembrou já ter repassado ao DDOU da URE a indicação de expositores da Casa para integrarem a
citada escala.
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Solange e Paulo apresentaram esclarecimentos sobre as alterações na referida escala, que serão
decididas no próximo Conselho Federativo Regional, de 27.08.11.
* Luiz Arlindo, Luis Roussenq e Cathia contaram um pouco sobre a história da Casa, fundada
oficialmente em 1996, que realizavam atividades em diversos locais diferentes até conseguirem a sede
própria onde se encontram atualmente, tendo inclusive ocupado espaço da antiga sede da FEC, da
qual foram despejados. E que posteriormente, em 2005, já no endereço atual, foi-lhes dada a filiação
pelo então presidente de FEC.
* Alguns seareiros também justificaram os motivos de a Casa praticamente não participar do
Movimento Espírita regional, alguns decorrentes de compromissos particulares, outros de
descrédito/decepção com o movimento espírita. Enfatizaram também a convivência fraterna e sincera
entre os tarefeiros da Casa, e que essas deveriam ser também características dos órgãos de direção
do movimento espírita, seja de âmbito estadual ou regional.
* Alguns membros da URE incentivaram a participação da Casa no movimento espírita, enfatizando
sua importância.
* Paulo encerrou, agradecendo a todos da Casa pela recepção e disponibilidade para a visita.
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