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Relatório da Visita Fraterna a Ação Espírita de Cultura, Educação,
Orientação e Serviço Social - Francisco de Assis – em 26/10/2012
A 14ª URE/FEC teve a alegria de realizar, na noite de 26 de outubro de 2012, na Ação Espírita de
Cultura, Educação, Orientação e Serviço Social - Francisco de Assis, em Biguaçu/SC, na Rua João
Manoel Ferreira, número 222, a "Visita Fraterna".
Na oportunidade a Diretoria da Casa recepcionou a Diretoria da 14ª URE,
URE, inicialmente com a Prece de
Abertura proferida pela Presidente da Instituição Sra. Vanda, que em seguida fez a apresentação da Casa,
dando as boas vindas a 14ª URE/FEC.
Em seguida a Diretoria da Casa apresentou-se
apresentou se iniciando pela Sra. Barbina e na seqüência
seqüênc Tânia, a
tesoureira Elisabete, o Sr. Iran responsável pelo Departamento de Patrimônio, a Sra, Ideolanda do
Departamento da Caridade e vice-presidente,
presidente, a Sra. Marylene do Departamento de Divulgação e o Sr.
Simão Pedro.
Na seqüência a diretoria da 14ª URE/FEC
URE/FEC fez a apresentação individualizada iniciando pelo Sr.
Presidente da 14ª, Paulo Roberto Pinho da Silveira, Sr. Marco A. Rozo, Edison
Edis Vitor Faccin, Inara
Schultz, Rita de Cássia Veríssimo e Solange do Carmo Brasil dos Santos. Foi informado que outros
diretores estiveram
eram impossibilitados de ir ao Encontro
Encontro tendo sido informado a Sra. Daniela do Depto
Administrativo, A Sra. Ana do Departamento de Infância e Juventude e o Tesoureiro Sr. Rafael.
A Presidente da Ação Espírita Francisco de Assis, discorreu sobre
sobre os dias e horários das atividades da
Casa. Sendo:
2ª feira as 18:30, com atividades de atendimento fraterno, as 20:00hs com o estudo da mediunidade, na 3ª
feira palestra e evangelização infantil, na 4ª feira, com palestra e atividade de desobsessão, na 5ª
5 feira as
20:00hs o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE, ficando as sextas para as atividades de
reunião da diretoria, sendo que no sábado a casa abre o Brechó e tem atividade
atividade de evangelho no
n lar, no
domingo é feita a Caravana Auta de Souza, foi lembrado ainda que nas quintas a Casa tem atividade de
Artesanato.
A Sra. Vanda informou que a casa conta com 16 trabalhadores efetivos alem de colaboradores, doadores
e freqüentadores. Informou ainda que a Casa dispõe/mantém cadastro de pessoas carentes
carent para a quais a
Casa distribui mensalmente cestas de alimentação. A Casa disponibiliza um Brechó, cuja responsável a
Sra. Maria não estava presente.
A Ação Espírita Francisco de Assis conta com os Departamentos de Obras e Patrimônio, Departamento
da Caridade,
dade, Departamento da Mediunidade, da Família, a Sra. Barbina cuida do Departamento de
Eventos, e tem ainda o Departamento da Infância e Juventude, alem da Presidência, vice-presidência,
vice
tesouraria e secretaria.
A Casa dispõe de acervo doutrinário/biblioteca
doutrinário/biblioteca e livraria para servir aos freqüentadores e estudantes da
Casa.
A Casa já tem 18 anos de existência e seu fundador e antigo presidente atualmente mora no bairro
Carianos com uma parente.
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A AE Francisco de Assis tem Estatuto, que foi entregue uma cópia para o Presidente da URE, com
CNPJ, utilidade pública municipal e estadual, e estão buscando a utilidade pública Federal,
demonstrando organização e determinação na busca dos objetivos da Casa.
Com a Oficina do Artesanato a Casa abre espaço para atender a comunidade com cursos abertos ao
público.
Vanda ressaltou que o no nome
ome da instituição a palavra AÇÃO,
AÇÃO, tem o cunho de movimento, atividade
objetivando a prática de atividade atendendo as orientações evangélicas.
O presidente Paulo fez a apresentação da URE,
URE, esclarecendo o objetivo da FEC, da 14ª URE/FEC e da
visita, dando informações das atividades recentemente acontecidas, como o primeiro encontro de
palhoça, fazendo breve relato dos objetivos de dos resultados obtidos, com a participação de uma casa
filiada - CE André Luiz, - colaborando neste processo de aproximação - mencionou ainda que somos 22
casas filiadas na região, tendo abrangência geográfica desde Tijucas, até palhoça, contando ainda com os
municípios de Florianópolis região Continental, Biguaçu, e São José e Santo Amaro da Imperatriz, sendo
estes os município em que existem casas filiadas, sendo que a abrangência vai alem destes municípios.
Paulo ressaltou que o objetivo destes primeiros encontros é de fortalecer o Movimento Espírita dando a
conhecer
ecer os objetivos do movimento federado, fazendo a aproximação com as entidades não filiadas
oferecendo capacitação e integração ao Movimento. Sendo que a URE realiza também, a visitação em
casas filiadas.
Alem de fazer alusão ao funcionamento da URE, representando
representando as Casas junto a FEC e e FEC junto as
Casas, deu notícias do CFE - Conselho federativo Estadual ocorrido no ultimo dia 20/10 onde 4 novas
casas foram filiadas, sendo um em Palhoça,
P
o Núcleo Espírita Chico Xavier.
Tendo também como finalidade o intercambio
intercambio e a capacitação, por intermédio de eventos, seminários,
encontros, Paulo aproveitou para desde já convidar aos presentes a participarem e divulgação os eventos
do Movimento Espírita..
Na Seqüência A responsável pelo Dedou e vice-presidente
vice
da URE,
E, Solange, teceu comentários fazendo
complementações a explanação do Presidente e fez a apresentação do Departamento Doutrinário, do qual
é a Diretora. Rita da Cássia fez a apresentação do Departamento da Mediunidade, tecendo comentários
informativos sobree os encontros microrregionais, nos moldes do modelo já existente deste a gestão
anterior e convidando a AE para participar dos encontros futuros, sendo o próximo já no dia seguinte 27/10, no CE Fé, Esperança e Caridade contando com os municípios de Biguaçu
Bigu
e Tijucas, sendo o
próximo realizado em Palhoça.
Pelo Departamento de Assistência Espiritual e Diretora Inara Schultz, fez a apresentação do
Departamento apresentando também os Setores que o compõe, sendo os seguintes: Acolhimento,
Irradiação, Evangelhoo no Lar, Atendimento Espiritual, Atendimento Fraterno e Passe. Sendo de o
Departamento também realiza encontros microrregionais neste moderno modelo de capacitação de
trabalho continuado, sendo que os próximos eventos serão trabalhados sob a forma de oficinas.
ofic
O Departamento de Difusão foi apresentado pelo Diretor Edison Vitor Faccin que explicou as finalidade
e disponibilidades existentes no sitio d 14ª URE/FEC, tais como as apostilas do ESDE em PDF, fotos de
eventos, cobertura e divulgação de eventos, mala
mala direta, endereço das casas filiadas com os horários de
atividades. Falou ainda dos encontros bienais que a URE realiza, seminários, eventos, material
publicitário, campanhas, tendo convidados os participantes a visitarem
visitar
a página da URE e a fanPage do
Facebook
book da URE onde também encontrarão noticias recentes no movimento além de mensagens
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esclarecedoras e consoladoras, com resultados ótimos observados. Apresentou ainda os setores do Livro
e de Artes e fez menção do Seminário Paulo e Estevão realizado recentemente
recentemente no auditório da OAB/SC
com a presença do presidente interino da FEB, Cesar Perri, Celia Rey e .....Versiani, diretores da FEB,
evento que teve um ótimo publico e que após o seminário foi apresentado o filme O Anjo rodado
integralmente pela 4 URE da região de Blumenau - cobertura no site.
Paulo fez a entrega do KIT contendo vários materiais, presenteando a Casas com a Cartilha da 14ª URE o
opúsculo Orientação ao CE - Folder da 14ª URE apresentando os departamentos, as casas a FEB e a
FEC.
Rozo lembrou a importância
portância do departamento
depart
administrativo que anualmente disponibiliza o calendário
cal
de obrigações fiscais.
A Presidente da AE fez várias considerações dando a conhecer o trabalho de visitação aos cemitérios em
conjunto com a 1ª URE/FEC, nas regiões de Biguaçu e São Miguel. Mari explicou a produção de
material com o apoio de gráfica simpatizante do Movimento Espírita.
Paulo fez as considerações finais considerando aspectos de união e trabalho em conjunto e Vanda
finalizou o encontro tecendo considerações
considerações sobre a edificação, união e solidariedade. Tendo feito em
seguida o encerramento com a prece.

Contatos da Instituição:
Mary – 9136 5329
Vanda – 9154 9999
acaoespfcoassis@gmail.com
loy.falabretti24@gmail.com
vvandajesus@gmail.com
Endereço:
Rua João Manoel ferreira, 222 – Jardim Carandaí
Biguaçu/SC
88160-000
Razão Social: Ação Espírita de Cultura, Educação, Orientação
Orientaç e Serviço Social
CNPJ: 00.113.202/0001-40
UPM: Lei 901/94
UPE: Lei 9.967/95
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