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Visita fraterna
•

Local: Casa Espírita Recanto de Luz

•
•
•

Data: 21 de março de 2014
Início: 19:30h
Término: 21:30h

• Dirigentes presentes da 14ª URE:
1. Paulo Silveira – Presidência
2. Solange – Vice-presidência e Depto. de Estudo e Divulgação Doutrinária
3. Edison – Depto. de Difusão
4. Rita – Depto. de Mediunidade
5. Sônia – Depto. de Mediunidade
• Dirigentes ausentes da 14ª URE:
1. Ana Paula – Secretaria
2. Rozo – Secretaria
3. Rafael – Tesouraria
4. Daniela – Depto. de Administração
5. Inara – Depto. de Atendimento Espiritual
6. Ana Lúcia – Depto. de Educação da Família, Infância e Juventude
7. Crisanto – Depto. de Educação da Família, Infância e Juventude
8. Santos Neto – Depto. de Educação da Família, Infância e Juventude

•

Seareiros presentes da instituição visitada: 09 (nove).

•

Abertura: com musicas executadas ao violão e cantadas por seareiros da CE Recanto de

Luz, elevando nossos pensamentos e harmonizando o ambiente
•

Diálogo

A Presidente do CE Marli Silveira Berto dá as boas vindas aos membros da URE e Paulo
Roberto Pinho, presidente da URE, faz a apresentação da diretoria. Em seguida os membros
da CE Recanto de Luz apresentaram-se pela ordem dos assentos: Paulo Cesar, responde
pelo Departamento da Evangelização e atua como músico; Dean, labora no apoio a palestras
e estudo da mediunidade; Patrícia, atua no atendimento fraterno e canto; Cristiano, apóia as
atividades doutrinarias e participa de reuniões mediúnicas; Maurilia, seareira ha 14 anos,
envolvida nas atividades da mediunidade, apoio a palestras e apoio a evangelização, que
ocorre tanto na casa espírita quanto no CEAFIS; Flora, trabalha no atendimento espiritual,
grupo mediúnico, apoio às atividades doutrinarias e no passe; Marli, Presidente da CE
Recanto de Luz, desenvolve também atividades no setor de artesanato, faz visita a famílias e
enfermos há mais de 15 anos, atua no evangelho no lar e no apoio às atividades mediúnicas;
Maria do Carmo, atua nas atividades doutrinárias, atendimento fraterno, coordenação do
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ESDE e direção do CEAFIS, que é a entidade de assistência social mantida pela CE Recanto
de Luz; Vera, participa do Estudo e de outros trabalhos voluntários na instituição.
As atividades doutrinarias na Casa acontecem a 2ªs, 3ªs e 4ªs feiras, com atividades também
de evangelização e atendimento fraterno.
Marli nos informa que 9 evangelizandos/jovens participaram da CONREJE (evento bienal
promovido pelas UREs 1 e 14).
Paulo Pinho, destacando as atividades e a vocação natural da Casa, recomenda a
participação nas atividades do DEFIJ objetivando uma maior aproximação com as demais
entidades e com a própria URE. Sônia (DeMED) aproveita para lembrar da atividade que
acontecerá brevemente na SE Tereza de Jesus/Lar de Zulma - Encontro de Evangelizadores.
Paulo Pinho ainda cita Bezerra de Menezes para destacar a importância da união e da
unificação, reforçando o convite para os seareiros/diretores participarem dos eventos
federativos.
Flora destaca a integração dos trabalhadores da mediunidade em outras áreas da entidade
espírita/assistencial. Aproveitando a palavra, relata também as faltas de alguns expositores
escalados pela URE e a expectativa em que ficam os dirigentes das doutrinárias ante a
ausência sem prévio aviso do expositor e a necessidade de escolha à última hora de um
substituto da instituição. Edison (DeDou) explica que é a Casa Espírita de origem do expositor
a responsável pela indicação dele para a participar da escala da URE e que é o expositor
quem define os dias da semana, a região geográfica a que poderá ir, em função do
deslocamento, e quantas palestras fará por mês. Flora diz que não sabia desses detalhes e
que passou a entender melhor o funcionamento da escala de palestras. Solange (DeDou)
explica que a URE faz a ponte entre as Casas e pede que as faltas continuem sendo
reportadas ao DeDou para as providências cabíveis e também para acompanhamento e
avaliação do trabalho da escala, e recomenda que a Casa mantenha um expositor substituto,
definido antes do dia da palestra, de preferência com o mesmo tema, mas, se isso não for
possível, com tema livre mesmo, visando evitar a expectativa nos momentos que antecedem a
palestra e ajudar a organizar a atividade, uma vez que por motivos de força maior as faltas
certamente continuarão a acontecer. Solange também avisa sobre a realização de eventos
ocorridos e que estão por vir, como o encontro de monitores do ESDE e o curso de formação
de expositores etc..
Paulo Pinho novamente, e aproveitando o momento, reforça a importância da participação dos
seareiros da Casa nos eventos do Movimento Espírita, regionais e estaduais, dando exemplos
de alguns e lembrando que a URE é representante da Federação na região.
Paulo apresenta cartazes de eventos a acontecer e informa sobre as diretrizes federativas
visando a união e unificação. Lembra da importância da filiação e de que esta não implica
maiores obrigações para as Casas e, ainda, que a atuação do Movimento Espírita visa o
auxílio mutuo entre todas as entidades envolvidas. Seareiros do Recanto de Luz lembram que
antes da filiação imaginavam que haveria a intromissão da Federação nas atividades da Casa.
Rita e Sonia (DeMed) falam das ações do Departamento da Mediunidade, fazendo a
aproximação de grupos de trabalhadores da mediunidade, de Casas mais próximas,
contribuindo para a integração entre os mesmos.
Paulo discorre sobre o calendário de eventos do Movimento Espírita, disponível no sítio da
URE, e novamente enfatiza a importância da participação dos seareiros da Casa nesses
eventos, e usa como exemplo o encontro do Departamento de Administração realizado no
ultimo mês de fevereiro, que tratou do plano de trabalho nacional/FEB, que engloba a Casa
Espírita na sua totalidade, e ao qual, do Recanto de Luz , compareceu somente Maria do
Carmo.
Flora manifesta interesse em participar dos eventos, demonstrando motivação.
Cristiano pergunta sobre a abrangência da URE. Paulo Pinho responde e apresenta o folder
da URE, que é entregue a todos os presentes.
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Maria do Carmo solicita aos seareiros presentes que divulguem aos demais a importância da participação no
Movimento Espírita e pede para comentarem entre si.

Paulo Pinho fala dos opúsculos da FEB e do CFN -Orientação ao Centro Espírita e Orientação
aos Órgãos de Unificação e faz a entrega do KIT do Presidente e de vários exemplares de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Marli (presidente) faz o encerramento, anunciando a apresentação de músicas ao violão
executadas por Paulo e Patrícia.

14ª União Regional Espírita - Rua Leo Vitor, 94 – Florianópolis – Santa Catarina – 88.085-520 - www.ure14sc.org.br
Federação Espírita Catarinense

