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Ata da reunião ordinária do Conselho Federativo Regional da décima quarta União Regional
Espírita, realizada às nove horas do trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e
treze, na Sociedade Espírita Tereza de Jesus, no Bairro Campinas, em São José/SC. Estavam
presentes os seguintes membros da diretoria executiva da URE: presidente, Paulo, vicepresidente, Solange (também representando o C.E. Manoel Francisco da Luz), SecretárioGeral, Rozo (também representando o C.E. Mensageiros da Luz), Tesoureiro, Rafael (também
representando o C.E. Amor e Luz), e os Diretores e Diretores adjuntos, Rita (também
representando o C.E. À Caminho da Luz), Geolar, do (C.E. Seareiros do Bem). Edison,
Daniela, Ana Lúcia, Santos Neto (também representado o C.E. Leocádio José Correia). Das
Casas Espíritas, compareceram os presidentes e representantes a seguir nominados: Nilton,
da S.E. Allan Kardec; Avani, do C.E. Fé, Esperança e Caridade; Rosana, do C.E. Francisco
Candido Xavier; Renato C.E. Francisco de Assis; Ajôr, do C.E. Antonio de Padua; Cecilia, da
S.E. Tereza de Jesus; João Silva, do C.E. Seara do Amor; Marli, do C.E. Recanto de Luz;,
Dauri, do C.E. Amor e Caridade; Altamiro, do C.E. André Luiz; Roberto, do C.E. Humildade e
Fé; Cesar, do N.E. Fé e Caridade; Matiola, do C.E. Casa da Prece; Também acompanharam
alguns conselheiros os seguintes seareiros: Eduardo Jonkes, Domingos, Flavio Antonio Alves,
Timolau Adada, Elisiana B. de Oliveira e João José Pereira. Paulo iniciou o encontro pedindo
a Solange proferir a prece de abertura, momento em que esta pediu o amparo Divino para
definir os rumos do movimento espírita no âmbito da 14ª URE e agradeceu todo amparo
recebido até então. Conforme deliberado no CFR do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e
onze, a ata da reunião anterior foi enviada por e-mail, para ciência e ajustes, sendo
dispensada sua leitura na data de hoje. Após aprovada, referida ata foi passada para
assinaturas. Iniciando a pauta da reunião, Paulo colocou em análise a proposta do calendário
de atividades da URE para dois mil e quatorze, Passou a palavra à Daniela, do DADM, que
expos que o encontro do DADM abordará o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro, da FEB, e que ira trabalhá-lo com os dirigentes das Casas e pediu qual a Casa que
gostaria de receber o encontro sendo que três se colocaram a disposição: André Luiz, Teresa
de Jesus e Fé, Esperança e Caridade. A escolha ficou para ser definida mais tarde pois teriam
que ser distribuída as Casas com outros encontros, de outras áreas. A seguir Solange fala
sobre as atividades do DAPSE, de que no próximo ano como consta no calendário, sendo que
as Casas Manoel Francisco da Luz, Paulo de Tarso e Recanto de Luz já estão comprometidas
para receber os encontros já agendados. Fala também sobre os encontros do ESDE, que no
próximo ano estarão sendo retomados, já que este ano não foi possível pelo calendário
apertado. Rita sobre a Mediunidade fala do projeto Laços Fraternos da FEC, que está servindo
de base para incentivar as visitas fraternas dos Centros Espíritas vizinhos, com a finalidade de
confraternizar e estudar, terá plano piloto nas regiões de Palhoça e Santo Amaro, Estreito, São
José e Biguaçu com Tijucas, sendo que o mínimo de centros reunidos será de três Casas, com
abertura para a visita de outros centros. Irmã Rosana questiona da pouca atividade de âmbito
doutrinário na região, no que Solange esclarece fazendo um breve histórico sobre atividades
realizadas no ESDE e Edson lembra que essas atividades doutrinárias realizadas na região
constam na cartilha que será distribuída para este conselho. Cesar pede que meditem sobre
estes três itens: assistência, mediúnico e doutrinário nas Casas. Passado a palavra à Ana do
DEFIJ, esta fala do programa proposto para as atividades do departamento no próximo ano e
da importância da evangelização infanto-juvenil nas Casas Espíritas, dentro do foco educação,
e pede apoio aos presidentes para que incentivem seus evangelizadores para irem as
reuniões e encontros, e que a montagem da CONREGINHA, serve de preparação para
aqueles que querem começar o DEFIJ em suas Casas e que terá um encontro para os jovens
no dia cinco de abril ,de 2014, sábado, com o grupo GENA (Grupo Espírita Nossa Arte), e no
domingo, seis de abril, encontro para evangelizadores com o tema ”Contação de Historia” com
Patricia Kalabaide e dia vinte e cinco de maio, encontro da Família, e nove de novembro a
décima terceira CONREGINHA e pede para unir esforços para começar na infância, dando a
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informação que liberta, acolhendo, esclarecendo, orientando e consolando desde pequeninos.
Paulo reforça o pedido de outras reuniões para que integrem os jovens nas diversas atividades
das Casas, dando-lhes oportunidades. Paulo também fala das atividades que estarão sendo
realizadas pelo DAE, já que nossa Irmã Inara, dirigente deste departamento, não pode se fazer
presente. Na continuidade, fala das atividades programadas pela FEC para o próximo ano, em
nível estadual, destacando as que dizem respeito à participação da 14ª URE e das Casas
desta região. A seguir Paulo coloca o segundo item da pauta que trata do evento de outubro,
ficando definido que será num domingo, 26/10, em período integral. Sobre os temas do
encontro foi acatada a sugestão do Altamiro para que sejam apresentados sugestões de
temas pela URE no próximo CFR para aí, então, defini-los. Assim Paulo pede que as Casas
sugiram temas, formalizando por email, à URE para esta possa apresentar no próximo CFR.
João colocou o Seara do Amor a disposição para sediar este evento. Em avaliação positiva
sobre o Encontro do Livro Geolar fez um relato dos encontros já realizados e pede que o
próximo Encontro do Livro seja no Albardão e que estará convidando as 1ª URE e 3ª URE
para participarem também. Coloca, ainda, como proposta para o dia dezoito de abril,
comemorativo ao aniversário do lançamento de “O Livro dos Espíritos” que as Casas
empenhem esforços para colocarem a disposição dos freqüentadores O Livro dos Espíritos,
seja como distribuição gratuita, a preço de custo ou para manuseio a vontade na Casa. Paulo
fez um breve relato da avaliação do ultimo Encontro Bienal, informando que a mesma será
disponibilizada às Casas no sítio da URE em breve. Edson lembra que foi pedido para ser
gravado este evento, mas não foi possível e ressalta que praticamente não houve procura, na
FEC, dos eventos passados, gravados por esta e estão lá a disposição de quem desejar.
Paulo pede as Casas que se inscrevam em tempo e respondam os pedidos de informações
para que se possa melhor planejar e organizar os encontros. A seguir fala do Projeto O
Consolador e Daniela divulga os dados do projeto no primeiro quadrimestre, relativos ao
número de sessões realizadas, ao total de voluntários atuando por mês e ao número de
atendimentos ocorridos. Daniela expôs, também, os critérios para novas inscrições de
voluntários: preenchimento do formulário, indicação de dirigente do Centro (Presidente, Vice,
Departamento Doutrinário ou Departamento de Atendimento Espiritual), ter experiência na
tarefa a que se propõe. O modelo do formulário foi entregue aos dirigentes presentes e será
disponibilizado no sitio da URE. Após preenchido deverá ser enviado ao DADM da 14ª URE.
Edson fez a distribuição do cartaz do projeto “O Consolador” para ser divulgado nas Casas.
Ana e Santos Neto pedem que seja passado vídeo da CONREGINHA, o que foi realizado a
seguir. Sobre os encontros microrregionais da mediunidade o irmão Eduardo, do Fé,
Esperança e Caridade diz que gostou muito da interação das pessoas e do tema apresentado,
Ajor do Antonio de Pádua, fala que os temas devem sempre ser direcionados ao dia a dia das
atividades da Casa aproveitando mais o tempo. Em assuntos gerais Paulo fala da proposta da
URE de uma feira do livro no final de março, em algum shopping da região ou no
supermercado Giassi e pede ajuda para conseguir espaço em um destes locais e ajuda de
quem tem experiência na realização desse tipo de feira para ajudar na realização do evento.
Rosana, do Chico Xavier fala que a Casa vai realizar uma feira para a divulgação da doutrina
no dia vinte e um de dezembro deste ano, na praça de Palhoça e convida outras Casas que
queiram participar junto, pois já tem as licenças necessárias e haverá apresentação do coral
do Teresa de Jesus no evento. Paulo coloca que as sacolas de tecido do Bienal tiveram um
custo de três reais e que as sobras estão sendo vendidas para as Casas a cinco reais e quem
tiver interesse pode encomendar com Solange, inclusive por email; muitas Casas presentes
manifestaram interesse. Paulo fala do vídeo institucional da FEC que estará sendo distribuído
em breve a toda as Casas e solicitou que os palestrantes façam a apresentação deste vídeo
antes das palestras. Outro assunto comunicado foi o valor da anuidade da FEC que será de
setecentos e vinte reais, com opções de pagamentos e descontos que constarão no boleto
que será entregue em janeiro. Aproveitou, também, para entregar diretamente aos presidentes
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de Casas o edital da eleição da FEC com todas as informações do evento. Comentou sobre a
ideia da URE de conseguir espaço em um veículo de comunicação da região para colocar
material de divulgação da Doutrina, da FEC e da URE, atendendo ao plano de trabalho da
FEB. Para tanto pede ajuda dos conselheiros para conseguir este espaço e leu os tópicos do
Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro. A seguir relatou as noticias do ultimo CFN
realizado em outubro, trazidas pelo Presidente da FEC presente ao evento e que dizem repeito
mais ao movimento regional e que são: 1) Destaque dado pelo presidente da FEC aos
trabalhos da 4ª e 14ª UREs, a primeira em relação ao projeto “Multiplicar” e, a segunda sobre o
projeto de “Interação com as casas não filiadas”, causando interesse por parte de vários
Conselheiros presentes. 2) Diante do documento “Missão Espiritual do Brasil como Coração do
Mundo Pátria do Evangelho”, o conselho definiu a necessidade de leitura e estudo dessa obra
e a realização de eventos sobre o livro; e outros, especificamente lembrando o compromisso
do Brasil com a difusão do evangelho à luz do espiritismo. 3) Aprovada a elaboração de
estudos do projeto exequível nas entidades federativas, para apoio e orientação das gestantes
que pensem em praticar o aborto; e incremento de campanhas de esclarecimento, preventivas,
em defesa da vida. 4) A antiga campanha “Comece pelo Começo” será reativada, pela área de
Comunicação Social da FEB em conjunto com as federativas. João Silva sugeriu que a
abordagem do livro "Brasil, coração do mundo..." proposta pelo CFN seja feita na escala
doutrinária, por ocasião das datas cívicas. Paulo comunica que o próximo CFR será dia trinta e
um de maio (sábado) de manhã, sendo que o, Fé, Esperança e Caridade e Leocádio se
colocaram a disposição para sediar a reunião do conselho o que será decidido pelo Paulo
oportunamente. Paulo pede que todos continuem trabalhando no fortalecimento do movimento
espírita regional, agradece a presença de todos e a seguir faz a prece de encerramento. Por
sugestão do Eduardo solicita a todos para tirar uma foto com os presentes. Sem mais, eu,
Marco Antonio Rozo, dato (30/11/2013) e assino esta ata, bem como todos os presentes.
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