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5ª Visita fraterna
* Local: CE Bezerra de Menezes, Bairro Centro, Palhoça.
* Data: 22 de julho de 2012
* Início: 14h
* Término: 17:30h
* Dirigentes presentes da 14ª URE:
1. Paulo Silveira – Presidência
2. Solange – Vice-presidência e Depto. de Estudo e Divulgação Doutrinária
3. Marco Rozo – Secretaria
4. Rafael – Tesouraria
5. Daniela – Depto. de Administração
6. Inara – Depto. de Atendimento Espiritual
7. Edison – Depto. de Difusão
8. Sônia – Depto. de Mediunidade
* Dirigentes ausentes da 14ª URE:
1. Cintia – Secretaria
2. Ana Lúcia – Depto. de Educação da Família, Infância e Juventude
3. Rita – Depto. de Mediunidade
Obs. O Departamento de Assistência e Promoção Social ainda estava sem dirigente.
* Seareiros presentes da instituição visitada:
Aproximadamente 30(trinta).
* Abertura: João Sérgio Sell, presidente da Casa, fez a prece inicial, deu as boas-vindas a todos e
passou a palavra ao presidente da 14ª URE.
* Diálogo
Paulo começou explicando os objetivos da visita e como a atividade se desenvolveria, nos moldes de
conversa amistosa e informal. Apresentou todos os membros da diretoria da 14ª URE e após solicitou
que os trabalhadores da Casa anfitriã se apresentassem também. Em seguida foi feita uma
apresentação pelo seareiro Gilson Ribeiro, mostrando slides com fotos e descrições de diversos
trabalhos desenvolvidos pela instituição. Dentre eles destacam-se:
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estudos sobre noções básicas do Espiritismo e da Mediunidade, realizados aos sábados, das
16h às 18:30h, no período de março a outubro de cada ano; cada reunião de estudo tem
duração de uma hora, com intervalo de meia hora para lanche e confraternização;
estudo sistematizado realizado aos domingos pela manhã, com duração de uma hora,
atualmente sobre o Livro dos Espíritos, permanentemente aberto ao público;
estudos regulares sobre mediunidade (que os seareiros da Casa denominam escola de
médiuns): com teoria e prática posterior;
reencontros fraternos: nos domingos próximos ao dia das mães e finados de cada ano, ocasião
em que médiuns psicógrafos ficam à disposição, em sala reservada, para recepção de
mensagens de parentes desencarnados do público presente; duração aproximada de duas
horas, acontecendo no decorrer desse período diversas palestras doutrinárias sobre assuntos
alusivos às citadas datas;
área da família: um estudo mensal, feito pelo mesmo grupo que participa da atividade de
educação da mediunidade; implantação do evangelho no lar mediante solicitação;
evangelização da infância e da juventude: acontece aos sábados pela manhã; a Casa conta
com cerca de seis trabalhadores nessa área; são feitas visitas/passeios externos, de caráter
educativo e confraternizativo, incluindo familiares dos evangelizandos;
assistência e promoção social: efetuada na sede do Centro Espírita, aliada à assistência
espiritual por meio de palestras e passes, com atuação em duas áreas principais: atendimento
de aproximadamente 40(quarenta) famílias mediante a doação mensal de cestas alimentícias e
roupas, principalmente; atendimento a gestantes, mediante a doação de enxovais para bebês;
apoio a instituições espíritas não filiadas à FEC, de Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Nova
Trento, inclusive com a promoção de eventos beneficentes para arrecadação de recursos para
construção das sedes.

Após o intervalo, os dirigentes da 14ª URE explanaram sobre suas áreas, colocando-se à disposição da
Casa para eventuais necessidades e solicitando auxílio e/ou participação em determinadas tarefas, tais
como: capacitação para atendentes fraternos, participação de expositores na escala, uso do sítio
eletrônico da 14ª URE e divulgação do Movimento Espírita junto a Casas não filiadas à FEC que
tenham contato.
O Presidente, Sr. Sell, ante a sua dificuldade pessoal em comparecer às reuniões do CFR, destacou
que tem buscado encontrar alguém para representá-lo. Também comprometeu-se em destacar um ou
alguns expositores da Instituição para auxiliar na escala de palestras como suplentes.
A sede é própria. A edificação é de alvenaria, um pavimento. O salão de palestras tem capacidade
aproximada de 180 assentos, em bancos de madeira, e contém aparelhos de ar condicionado e
projetor multimídia. A sede conta com várias salas, dentre as quais cabine de passes, biblioteca e
livraria.
Todos comentaram a satisfação pela visita, a qual julgaram útil e oportuna. Os dirigentes da 14ª URE
destacaram a receptividade e acolhimento dos membros da Casa, bem como a movimentação e gama
de trabalhos que a entidade desenvolve, caracterizando-a como instituição referência e fomentadora
da expansão do Movimento Espírita na região.
Solange fez a prece de encerramento, após a qual todos se confraternizaram nas despedidas.
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