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8ª Visita fraterna
* Local: CE A Caminho da Luz, Bairro Rio Caveiras, Biguaçu.
* Data: 3 de julho de 2014
* Início: 20h00min
* Término: 22h30min
* Dirigentes presentes da 14ª URE:
1. Paulo Silveira – Presidência
2. Marco Rozo - Secretaria
3. Ana Lúcia – Depto. de Educação da Família, Infância e Juventude
4. Edison – Depto. de Difusão e Depto. de Estudo e Divulgação Doutrinária
5. Rita – Depto. de Mediunidade
* Dirigentes ausentes da 14ª URE:
1. Solange – Vice-Presidência
2. Ana Paula – Secretaria
3. Inara – Depto. de Atendimento Espiritual
4. Sônia – Depto. de Mediunidade
5. Rafael – Tesouraria
6. Daniela – Depto. de Administração
* Seareiros presentes da instituição visitada: Presidente Ivoni e mais 24 (vinte e quatro).
Aconteceu no 3ª dia do mês de julho de 2014 a visita fraterna da 14ª União Regional Espírita –
14ª URE/FEC, ao Grupo Espírita A Caminho da Luz, situado a rua Maria Salum, 46 em
Biguaçu/SC.
Estiveram presentes o presidente a 14 URE/FEC, Paulo Roberto Pinho da Silveira, Rita
Veríssimo do Departamento da mediunidade, Ana Lucia Pinheiro do Departamento da Família,
Infância e Juventude, Marco Antonio Rozo, Secretario da URE e Edison Vitor Faccin do
Departamento de Comunicação Social e adjunto do Departamento Doutrinário. Os demais
irmãos que não estiveram presentes foram nominados pelo Presidente da URE, Crisanto
Ribeiro do DEFIJ, Inara Schultz do Departamento de Atendimento Espiritual, Daniela farias do
Departamento de Administração, Solange do Carmo, vice-presidente e diretora do
Departamento Doutrinaria e interina do Departamento Assistencial, o irmão Rafael da
Tesouraria e Ana Paula Flores Secretaria alem do Irmão Geolar Koche, responsável pelo setor
do Livro da URE.
A Irmã Ivoni Vargas, Presidente do GE A Caminho da Luz, deu as boas vindas a 14ª
URE/FEC, proferindo a prece de abertura.
Paulo iniciou falando da alegria de estar nesta casa, dando continuidade ao programa da URE
de visitar todas as casas da região e esta é a oitava das vinte e quatro a serem visitadas.
Apresentou todos os membros da diretoria da 14ª URE presentes ou não, destacando que
todos estavam à disposição para auxiliar a Casa no que necessitasse e lhes fosse possível.
A irmã Ivoni falou sobre as condições de se reunir a equipe da casa para a reunião com a URE
expondo os dias de atividades na casa, que conta com atividades doutrinarias às 2ª, 4ª e
sábado, sendo o sábado o dia da exposição doutrinaria realizada com a escala da 14ª
URE/FEC. A casa realiza brechó beneficente de 1 a 2 vezes no mês, bazar, havendo nas 5ª
feiras à tarde atividades com artesanatos e trabalhos manuais.
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Ivoni fala da dificuldade de se reunir, tendo em vista a quantidade de atividades que a casa
realiza durante a semana, e a seguir apresentou os seareiros da casa e suas atribuições na
instituição e que a casa tem cinco profissionais da área da saúde, que atendem na casa, três
médicos e dois psicólogos e que para receber atendimento as pessoas tem que estar
participando na casa e receber primeiro a fluidoterapia.
Destacou, ainda, as atividades realizadas de atendimento fraterno, passe, fluidoterapia
(irradiação), consultas médicas e com psicólogos, que atendem a instituição de 1 a 2 vezes no
mês, trabalho mediúnico as 3ª feiras, atividade da juventude. Os seareiros iniciaram um grupo
de teatro e a casa tem um programa de radio há 10 anos.
Paulo fala da ausência da Casa nos eventos promovidos pela União Regional, pedindo mais
participação dos seareiros, lembrando das várias atividades, com muitas opções para cada um
poder escolher e participar dos eventos federativos.
Paulo ponderou que embora com um grupo tão grande de seareiros há pouca participação da
casa nas atividades do movimento espírita regional. Acrescentou que mesmo sendo muitas as
ações da URE no ano, se a casa participar com um ou dois representante por área, isso não
representaria uma sobrecarga aos seareiros e dirigentes da casa.
Dentre os eventos e atividades foram lembrados o Projeto Consolador, no qual a Casa
participa e que no dia 15 de julho completará 1 ano e, que no dia 08/06/2014 – dia do Almoço
da 14ª URE/FEC, foi feita a avaliação do Projeto e o treinamento de novos voluntários. Paulo
explicou para o grupo que a URE atende nas 2ª, 3ªs 5ªs e sextas-feiras com atividades de
palestras e passes com duração de uma hora e que existe a possibilidade de o Projeto vir a
atender outros hospitais e outras entidades congêneres. Também foi lembrado que o Projeto
nasceu de uma solicitação de funcionários do Hospital Regional de São José e que o Projeto
foi aprovado pelo Conselho Federativo Regional, sendo esta uma atividade que vem atender a
uma das diretrizes da Federação Espírita Brasileira e que tem servido para unir e unificar o
Movimento Regional.
Paulo fala da dificuldade das Casas, em geral, para se integrar na comunidade e que a
atividade externa vem atender e diretrizes da FEB no seu plano de trabalho para o período de
2013 a 2017.
A Sra. Ivoni noticia o Café Solidário, onde 380 convites foram vendidos com grande
participação da comunidade.
Paulo estimula a participação para a troca de experiências e registro histórico.
Ivoni diz que a juventude agora esta formando um grupo de teatro e como atividade de
atuação na sociedade tem alem dos médicos, programa de radio que já completa dez anos,
representantes no projeto O Consolador, café solidário, bazar, ajuda a Casa Lar da região,
visita com o DIJ ao asilo no fim de ano, acompanhado de teatro e entrega de rosas aos
visitados, confecção de panfletos esclarecendo sobre o suicídio que desde 2010 é distribuído
em todos os locais possíveis e que disponibilizará à URE uma quantidade para distribuir às
outras casas. Comenta que o estado de Santa Catarina é o segundo do país em numero per
capta de suicídios e que tem planos de fazer este trabalho com as forças de segurança do
estado onde sabe ser grande o numero de suicídios, e pede para isso auxilio de quem puder
inserir este material nestas instituições.
Ivoni relata sobre o programa de radio, em Antonio Carlos, e da abertura de uma casa espírita
neste Município com o apoio do Á Caminho da luz, e de seu sonho e necessidade que vê da
abertura de uma casa espírita em Governador Celso Ramos.
O presidente da 14ª URE/FEC destacou a importância da participação da casa no movimento
regional para auxiliar outras casas, especialmente nas campanhas federativas em defesa de
vida. Paulo fala da importância de integrar a juventude nas atividades da casa e da
participação da casa espírita na sociedade, atividades que fazem parte das diretrizes da FEB
no qüinqüênio 2013-2017.
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Edison reforçou o convite para que a casa participe mais do Movimento Regional, lembrando a
história recente do CE Francisco da Assis de Santo Amaro da Imperatriz, que esta em
campanha para construção da sede própria, realizando brechós, almoços, etc.
Falando pelo departamento doutrinário, destacou o numero de palestras que a casa tem e da
importância da integração que representa a escala trimestral realizada pela URE e pede ajuda
para que venham integrar esta escala, que teve sua base com atividades realizadas pela
Dª.Ivoni quando esteve à frente do CRE14º, hoje URE14ª, atividade que já evoluiu muito com
o grande numero de casas filiadas hoje. Ivoni fala dos palestrantes da casa e como tem
cuidado com o temário e modo de palestrar destes. Paulo aproveita e pede um retorno da
casa, ao DEDOU da URE, relativamente ao comportamento dos palestrantes da URE, como
faltas e outras observações pertinentes, para que possam ser analisadas e, em futuros
encontros, tais questões possam ser abordadas para a melhoria continua da atividade
A Irmã Rita de Cássia Veríssimo, diretora do Departamento da Mediunidade, lembrou dos 5
encontros microrregionais realizados no primeiro ano da gestão atual da URE, e que no
segundo ano foram 2 encontros, com a efetivação de levantamentos sobre as dificuldades das
Casas, com a utilização da dinâmica de roda de conversa, e que neste 3º ano estarão sendo
feitas a reuniões com grupos de casas próximas para a troca de experiências.
A Sra. Ivoni relata que está sempre atenta ao que está acontecendo no Movimento Regional a
que tem colaborado quando necessário.
Ana Lucia, diretora do DEFIJ, lembrou das dificuldades quando do início da gestão e lembrou
das visitas das juventudes em Santo Amaro da Imperatriz com Patrícia e Leandro, quando do
início da Conrreginha. O DEFIJ tem feito reuniões mensais com a participação de
representantes das casas. Está organizando a 13ª Conrreginha com a participação crescente
das casas. Na 14ª URE/FEC, nesta gestão foi feita a união dos departamentos da infância e
juventude com o departamento da família.
Dona Ivoni relatou que a Casa tem 3 salas de evangelização, todas cheias com atividades.
O Irmão Darlan Serafim falou sobre o trabalho do berçário com crianças de 3 e 4 anos onde os
seareiros auxiliam no cuidado com as crianças.
Alem da dificuldade para participar das atividades do Movimento Regional, a Irmã Ivoni fez
referencias sobre a qualidade das palestras e dos palestrantes da Casa e da União Regional
(indicados pelas casas) e que a Casa em breve poderá oferecer novos expositores para o
Movimento Regional.
Paulo Silveira fez breve relato das atividades da URE neste ano de 2014, iniciando em
fevereiro com o evento do Departamento de Administração que realizou o encontro anual no
CE Andre Luiz, em que foram abordadas as diretrizes propostas pela FEB para o plano de
trabalho qüinqüenal. Lembrou dos vários encontros do Departamento Assistencial que tem
contado com a participação da FEC. Relatou o Curso que a Irmã Inara Schultz irá promover no
dia 27 pelo Departamento de Atendimento Espiritual. Noticiou o seminário que deverá ocorrer
no mês de Setembro, com a presença de Haroldo Dutra Dias, no Hotel Cambirela e que nos
dias 29 e 30 de novembro teremos a segunda feira do livro, atendendo a pedidos e porque a
URE está motivada com a grande participação e aceitação que a primeira feira do livro
alcançou quando de sua realização no final do mês de março/2014. Finalizou a relação de
eventos lembrando do Encontro do Livro, promovido pelo irmão Gelar, diretor do setor do livro,
que acontece todos os anos no Albardão, próximo a praia da Pinheira, no município de
Palhoça e que devera acontecer em outubro deste ano.
Paulo agradeceu a participação de todos e o acolhimento dos seareiros ao convite formulado e
solicitou que fossem distribuídos os folder da 14ª URE/FEC, que contem informações básicas
sobre a FEC, a 14ª e a descrição de cada departamento, com a nominata da diretoria e das
casas federadas.
Paulo, mais uma vez, convidou a todos a participarem do movimento espírita da regional e
lembra o papel da URE de ser o elo de unificação entre as casas e a FEC, fomentando a troca
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de experiências exitosas e oportunizando aos seareiros capacitarem-se em todas as áreas de
ação das casas espíritas na região.
Ivoni fala do sonho de colocar uns grandes outdoors a mensagem “Espiritismo uma nova era
para a humanidade” no que Paulo diz também estar pensando no mesmo sonho.
Para encerrar, Paulo recomenda ainda, para ficarem atentos ao calendário de atividades deste
ano, para participarem dos eventos programados.
Agradeceu a recepção da casa e declarou que esta visita foi um momento gratificante onde foi
possível conhecer um pouco mais o Centro Espírita Á Caminho da Luz e registrou que esta foi
uma das casas que teve o maior numero de seareiros presentes em uma visita.
Os seareiros da Casa agradeceram pela visita.
Rita efetuou a prece de encerramento.
Após o encerramento foi serviço delicioso lanche onde todos tivemos a oportunidade de
conversar mais descontraidamente estreitando laços e fortalecendo sentimentos de
fraternidade e solidariedade recíprocos.
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