
 

  
 

A nova versão do opúsculo “Orientação ao 
Centro Espírita”, lançada pelo Conselho Fede-
rativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira em janeiro deste ano, será debatida 
nas oficinas do 4º Encontro de Trabalhadores 
Espíritas da 1ª URE, no próximo dia 11 de 
setembro. O encontro vai se realizar em 
formato virtual, das 14h30 às 17h30, pela 
plataforma Google Meet.  

Cada área existente na estrutura da 1ª URE 
(Assistência e Promoção Social Espírita; Aten-
dimento Espiritual; Estudo e Difusão Doutri-
nária; Família, Infância e Juventude; Mediu-
nidade; e União e Unificação) abordará o 
capítulo específico à sua atuação. O evento 
também terá uma reflexão sobre o tema 
“Luto e Vida”. 
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Terceiro milênio 

 
A Humanidade chegou a um dos períodos de sua transformação 
e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia moral. É o velho 
mundo, dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo 
que se esboroa. A geração nova erguerá o novo edifício, que as 
gerações seguintes consolidarão e completarão.  
De mundo de expiação, a Terra se transformará, um dia, em 
mundo ditoso e, habitá-lo, será uma recompensa, em vez de ser 
uma punição. O bem sucederá ao mal. Os que praticam o mal, 
alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque 
lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que 
constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu 
endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os 
conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los 
adiantar-se.  
Espíritos mais regenerados farão que reinem entre si a justiça, a 
paz, a fraternidade. Tendo de fundar a era do progresso moral, a 
nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em 
geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças 
espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de 
adiantamento anterior. Já tendo certo progresso, estão 
predispostos a assimilar as ideias novas e aptos a secundar o 
movimento regenerador.  
O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque 
destroem os dois maiores obstáculos que se opõem a essa 
renovação: a incredulidade e o fanatismo, facultando uma fé 
sólida e esclarecida. Desenvolve todos os sentimentos e todas as 
ideias que correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo 
que, no coração dos representantes desta, ele se achará inato e 
em estado de intuição. Já percebemos os primeiros esboços da 
arte espírita, ocupando o lugar que lhe compete.  
O futuro é de todos nós, homens de coração e devotados. Não 
nos assustemos com os obstáculos que possam embaraçar os 
desígnios da Providência. Trabalhemos sem descanso, 
agradecendo a Deus por nos ter colocado na vanguarda da Sua 
falange. As lutas são necessárias para fortalecer a nossa alma e 
estimular as faculdades, desenvolvendo as forças físicas, a 
inteligência e, principalmente, as forças morais. 

Editorial 

 

 
 

1ª União Regional Espírita 
Órgão de Unificação da Federação Espírita 

Catarinense na área da Ilha de Santa Catarina 
 

Gestão 2021-2023 
 

Presidente: Sergio Egídio de Almeida 
Vice-Presidente: Maria Elisabete F. Corrêa 
Área de Mediunidade: Ilo Ricardo Matos 

Adjunto: Elaine Catarina Costa 
Área de Estudos e Difusão: Mara Rúbia 

Adjunto: Cristina Mesquita 
Área de União e Unificação: Magna Martins 

Adjuntos por região: 
Sul: Renata Claudia 
Centro: Osmar Ramos e José Carlos Pinheiro 
Norte: Paulo Azevedo 

Área de Família, Infância e Juventude: Marco 
César Krüger da Silva 

Adjunta: Gabriela Florêncio 
Área de Assistência e Promoção Social Espírita: 
José Pedro Simões Neto 
Área de Atendimento Espiritual: Sissi de Souza 

 

Instituições integrantes: 
 

• Associação Espírita Fé e Caridade 

• Casa Espirita Caravaneiros da Luz 

• Casa Espírita Frederico José Rolla 

• Casa Espírita Joana Lima 

• Casa Espírita Joanna de Angelis 

• Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes 

• Centro Espírita Amigos do Caminho 

• Centro Espírita Amor e Humildade do 
Apóstolo 

• Centro Espírita Caminho da Luz 

• Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade 
de Jesus 

• Centro Espírita José de Nazareth 

• Centro Espírita Juvêncio de Araújo 
Figueiredo 

• Centro Espírita Luz e Caridade 

• Centro Espírita Raul Machado 

• Centro Espírita União Fraterna 

• Instituição Espírita Casa do Caminho 

• Instituto de Cultura Espírita de 
Florianópolis 

• Núcleo Espírita de Artes 
        - Teatro Espírita Altina Quadros 

• Seara Espírita Amigos da Fraternidade 

• Seara Espírita Entreposto da Fé 
    - Centro Espírita Médico dos Pobres 

• Sociedade Catarinense de Estudos Espiritas 

• Sociedade Espírita de Recuperação, 
Trabalho e Educação 
    - Centro Espírita Allan Kardec 
    - Centro Espírita Irmão Erasto 

• Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna 
    - Núcleo Espírita Albano Metelo 

 

No rumo do  
 mundo da 

Regeneração  
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Carlos Aldir 

A troca de experiências e a convivência 
são fundamentais para as casas espíritas

1. Como você conheceu e se 
envolveu com o Espiritismo? 
Desde os 8 anos de idade, parti-
cipava do Evangelho no Lar, com a 
família. Na adolescência, li alguns 
livros espíritas. O da cabeceira era 
“A Vida Escreve” [Hilário Silva, psi-
cografado por Chico Xavier e 
Waldo Vieira]. Em Joinville, fre-
quentei o Centro Espírita Paz do 
Senhor, mas só fui me dedicar a 
um centro quando cheguei a Flo-
rianópolis. Em 1978, a Associação 
Espírita Fé e Caridade correu o 
risco de fechar as portas. José 
Airton Bezerra de Oliveira assu-
miu a presidência e convidou di-
versos confrades a colaborar na 
diretoria, um deles meu cunhado 
Gilson Teixeira, também recém 
chegado à cidade. Ele e minha 
irmã, Ana Maria Rabello Silva, se 
envolveram no projeto e me com-
vidaram a fazer parte e, desde 
1979, estou na Associação. 
 

2. Qual a importância da AEFC 
para o movimento espírita? 
A Associação tem uma história 
interessante, pois é a precursora 
da FEC e deveria fazer parte da 
sua história. Fundada em 6 de 
agosto de 1916 com o nome de 
Federação Espírita Catharinense, 
tinha o objetivo de federar os cen-
tros e grupos de estudos da épo-
ca. Ela teve o jornal A Luz, man-
teve a Associação Beneficente 
Frederico Rolla, a Escola Allan 
Kardec e uma oficina tipográfica. 
A sede atual foi inaugurada em 

1922 e até hoje estamos neste 
imóvel. Em 1925 o nome foi alte-
rado para Associação Espírita Fé e 
Caridade, mas a data de fundação 
foi mantida. Desde seu início, a 
AEFC arregimentou confrades 
para unir as casas espíritas, incen-
tivou novos grupos, emprestando 
sua sede para seus encontros ou 
ajudando na criação de outras ins-
tituições. Sempre colaborou nas 
iniciativas da URE e da FEC.  
 

3. Como a casa está trabalhando 
nesses tempos de pandemia? 
No início foi difícil, não tínhamos 
noção de como proteger traba-
lhadores e frequentadores e ao 
mesmo tempo continuar com as 
tarefas. Nossa sede é uma cons-
trução histórica com pouca venti-
lação, o que restringe muito o tra-
balho presencial. Então, mantive-
mos as palestras pelas redes so-
ciais. Os grupos de estudos, de 

irradiação e o atendimento fra-
terno também funcionam virtual-
mente. No atendimento aos ir-
mãos em situação de rua nos limi-
tamos a entregar refeições e algu-
mas roupas, mas a conversa fra-
terna diminuiu muito. Outros a-
tendimentos estão tendo limita-
ções, mas sem nos afastarmos. 
Criamos grupos de estudos para 
atender o maior número de pes-
soas possível, publicamos artigos 
no blog da casa, disponibilizamos 
podcasts diários com mensagens 
espíritas, dinamizamos o informa-
tivo para que todos tenham aces-
so às informações. Agora, esta-
mos nos preparando com todo o 
cuidado para o retorno presencial 
de alguns grupos. 
 
4. Qual a importância da partici-
pação das instituições espíritas 
no movimento regional? 
Devemos buscar crescer, evoluir. 
As respostas dadas a Kardec pelos 
Espíritos (O Livro dos Espíritos, 
questões 766 a 768) são determi-
nantes para definir o caminho pa-
ra essa evolução. Só com a troca 
de experiências, de desenvolvi-
mento em grupo de novas ideias 
de como atingir os objetivos é que 
uma casa espírita consegue aten-
der todos os desafios. A convi-
vência é fundamental e é essa 
intenção que percebo nas ini-
ciativas proporcionadas pela 1ª 
URE. Ou participamos ou perde-
mos oportunidades de crescimen-
to e, o que é pior, não conseguire-
mos proporcionar aos trabalhado-
res e aos frequentadores o conhe-
cimento e prática que nos cabe 
oportunizar.

 

Entrevista 

Carlos Aldir Webler Rabello é natural de Petrópolis/RJ. Engenheiro 
Eletricista aposentado, chegou a Joinville em 1974 e desde 1978 
reside em Florianópolis. Preside a Associação Espírita Fé e Caridade. 
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ERTE 

Oficinas discutem o opúsculo 
Orientação ao Centro Espírita 

A 1ª URE promove no próximo 
dia 11 de setembro, das 14h30 
às 17h30, em ambiente virtual, 
o 4º Encontro Regional de Tra-
balhadores Espíritas (ERTE). 
Nesta edição, a área do Aten-
dimento Espiritual propõe, na 
primeira parte, uma reflexão 
sobre a oportunidade de viven-
ciar o Evangelho de Jesus e 
cuidar da pessoa que chega ao 
centro espírita solicitando aju-
da, auxiliando-a a se valer da 
terapêutica do amor do Cristo, 
dentro dos recursos e ensina-
mentos da Doutrina Espírita e 
fazer com que ela passe a uti-
lizar suas próprias forças para 

encontrar o caminho mais 
construtivo que estiver ao seu 
alcance no seu momento de 
vida. Na segunda parte do en-
contro ocorrerão as oficinas 
que discutirão o opúsculo “Ori-
entação ao Centro Espírita”. 
O evento é gratuito e aberto a 
todos os trabalhadores do cen-
tro espírita, filiados à Federa-
ção Espírita Catarinense ou 
não, com a proposta de estu-
dar, refletir e aprimorar-se pa-
ra melhor contribuir com as 
tarefas da casa espírita.  
As inscrições podem ser feitas 
no link: tinyurl.com/4erte1ure.

 

A Doutrina Espírita é detentora de 
instrumentos poderosos no que 
se refere a amparar o Ser em suas 
dores, por ofertar acolhimento, 
consolo, esclarecimento e orien-
tação. Viver sob o mando da pan-
demia e suas inquietações deu 
visibilidade a uma gama de dores 
e lutos causadas, não só pela 
perda de entes e amigos queridos, 
mas também por aquelas que 
abalam a estrutura familiar, como 
alimentação, desemprego, que-
bra de vínculos afetivos e outras. 

Somos sabedores que o Espiri-
tismo demonstra a existência e a 
imortalidade do espírito e que no 
momento atual muitos ciclos de 
vida não foram devidamente 
fechados e outros foram abertos. 
A área do Atendimento Espiritual 
da 1ª URE traz para conversação 
no 4° Encontro Regional de Traba-
lhadores Espíritas o tema “Luto e 
Vida”. Como ponto de partida 
temos a criação. A morte é uma 
transformação e não um ponto 
final. O luto sempre esteve no 

seio da sociedade. Na atualidade 
as aflições calam fundo na alma 
dos nossos contemporâneos. 
Oportuno é ofertar aos que bus-
cam as instituições espiritas, em 
conformidade com os ensina-
mentos do Cristo, o amparo, o 
auxílio, o esclarecimento para 
suas dores, através de ações 
como o passe, o atendimento 
fraterno e a irradiação.  “Ouvir 
com o coração é também uma 
forma feliz de falar com o coração, 
mediante ou não o uso da palavra. 
Quem narra um drama é gente 
que, como tal, deve ser conside-
rada.” (Mensagem de Joanna de 
Ângelis). 
Vamos conversar sobre a riqueza 
da vida e seus ensinamentos tan-
to para quem parte como para 
quem fica.

 

Matéria de Capa 

 

Programação 
 

14h20 – Abertura da sala 
virtual no Google Meet 
14h30 – Abertura  
14h45 – Plenária com Sissi de 
Souza sobre “Luto e Vida“ 
15h50 – Intervalo 
16h00 – Oficinas das áreas 
finalísticas (Assistência e Pro-
moção Social Espírita;  Aten-
dimento Espiritual; Estudo e 
Difusão; Família, Infância e 
Juventude; Mediunidade; 
União e Unificação) 
17h30 – Encerramento 
oficinas 

Atendimento Espiritual 

Luto e Vida 

Sissi de Souza 
Coordenadora Área de Atendimento Espiritual – 1ª URE 
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ESTUDO E DIFUSÃO 

1ª URE organizou curso de 
capacitação para expositores 
Mara Rúbia 
Depto. de Estudo e Difusão Doutrinária – 1ª URE 
 

O Departamento de Estudo e Difusão Doutrinária da 
1ª URE promoveu, durante quatro sábados, entre 10 
de abril e 10 de julho, o Curso de Formação e Capa-
citação de Expositores Espíritas, dirigido a traba-
lhadores atuantes ou iniciantes na exposição doutri-
nária. O curso foi realizado em ambiente virtual e 
coordenado por Walterney Angelo Reus (presidente 
da 9ª URE - Criciúma). O evento contou com 175 
participantes inscritos de todas as Uniões Regionais 
Espíritas de Santa Catarina e ainda do Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
Os estudos foram divididos em vários temas. No dia 10 
de abril foi apresentada uma breve história da 
comunicação. Abordou-se as vantagens e desvan-
tagens do método expositivo e sobre ansiedade e 
medo de falar. No segundo encontro, em 22 de maio, 
Walterney falou sobre o estado emocional do 
palestrante e os tipos de oradores: espalhafatoso, 
tímido, egocêntrico, monótono, erudito, verborrágico 
e despreparado. Também foram relatadas técnicas de 
oratória para tirar o melhor de cada fase do discurso. 
No dia 19 de junho foi dado ênfase à estruturação da 
exposição doutrinária, ressaltando-se a importância 
da pesquisa bibliográfica e a organização do roteiro, 
levando-se em conta a “Interdependência”, “Propor-
cionalidade” e a “Elucidação”. Também foram discu-
tidas as partes do discurso (introdução, desenvol-

vimento e conclusão) e o objetivo de cada uma delas. 
Em cada etapa foram ressaltados aspectos incon-
tornáveis, como a benevolência, a docilidade e a 
retenção da atenção do ouvinte. Por fim, no último 
encontro, ocorrido em 10 de julho, foram 
recapitulados vários aspectos e tratado sobre o 
momento da conclusão, que deve recapitular, levar à 
reflexão e à ação do ouvinte que se esclarece e consola 
com a palestra pública. 
Ao longo do curso, por meio de canais de comunicação 
rápida, foram propostos diversos exercícios de 
reflexão e oratória, tendo os participantes do curso 
realizado dois vídeos cada, em que abordaram o tema 
“Transição Planetária”, aplicando o conteúdo 
estudado no curso. A avaliação geral do curso pelos 
participantes foi muito elogiosa, tanto pela dinâmica e 
domínio do assunto demostrados por Walterney 
quanto pela organização do trabalho e qualidade dos 
conteúdos compartilhados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notícias da URE 
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Exposição Doutrinária 

Escala de agosto e setembro 
Mês AGOSTO SETEMBRO  

Tema 
O jovem no rumo da 

Regeneração 
Mediunidade de  

Chico Xavier 
 

Instituição 
Dia 

Horário 
Expositor 

Dia 
Horário 

Expositor Formato 

CE Fé, Esperança e Caridade de Jesus  
Av. Mauro Ramos, 458 - Centro 

5/ago 
20h 

Sidney Lourenço 
2/set 
20h 

Divaldo Souza Presencial 

CE Luz e Caridade  
R. Lauro Linhares, 1170 - Trindade 

2/ago 
20h 

Alexandre 
Chamberelli 

6/set 
20h 

Elisabete de Paula Presencial 

Núcleo Espírita de Artes  
R. Dr. Cid Gonzaga, 69 – Centro 

4/ago 
19h30 

Bruno Peruchi e 
Letícia Ignácio 

1/set 
20h 

Jorge Peres On line 

Associação Espírita Fé e Caridade  
R. Fernando Machado, 245 – Centro 

12/ago 
20h 

Ana Alice Santos e 
Heloísa Alcântara 

9/set 
20h 

José Sartori On line 

Casa Espírita Joanna de Angelis 
R. Acadêmico Reinaldo Consoni, 387 – Córrego Grande 

24/ago 
20h 

Marco César Kruger 
28/set 

20h 
Érica Veri On line 

CE Amor e Humildade do Apóstolo 
R. Mal. Guilherme, 219 – Centro 

18/ago 
19h30 

Alberto Flemming 
Luz e Letícia Ignácio 

29/set 
19h30 

Felipe Wagner On line 

CE Juvêncio da Araújo Figueiredo 
R. José Maria da Luz, 595 – José Mendes 

13/ago 
20h 

Sidney Lourenço 
10/set 

20h 
Margarete 
Hernandes 

Presencial 

CE Raul Machado  
Av. Jorge Lacerda, 2180 – Costeira do Pirajubaé 

14/ago 
20h 

Divino Ignácio 
11/set 

20h 
Moisés da Silva Presencial 

SE Amigos da Fraternidade 
R. Arco-Iris, 639 – Carianos 

19/ago 
20h 

Sidney Lourenço 
16/set 

20h 
Valzélio Guimarães Presencial 

CE Amigos do Caminho 
R. Nossa Sra. de Fátima, 243 – Morro das Pedras 

16/ago 
20h 

Marco César Kruger 
20/set 

20h 
Gerson Tavares Presencial 

Seara Espírita Entreposto da Fé 
Serv. Marcelino Gonçalves, 71 – Monte Verde 

9/ago 
20h 

Bruno Peruchi e 
Julia B. Beuren 

13/set 
20h 

Divaldo Souza Presencial 

Instituição Espírita Casa do Caminho 
R. Vicentina Custódia Santos, 217 – Ingleses 

28/ago 
20h 

Célio Roberto da 
Silva 

25/set 
19h 

Mara Rúbia Presencial 

Centro Espírita Irmão Erasto 
R. Leonel Pereira, 604 – Cachoeira do Bom Jesus 

29/ago 
10h 

Ana C.Schneider e 
Julia B. Beuren 

26/set 
10h 

Osório Batista On line 

Centro Espírita União Fraterna 
Serv. Diocício Permino Ferreira, s/nº – Vargem Grande 

7/ago 
19h 

Rose Kodama 
5/set 
19h 

Sônia Maria 
Campos  

Presencial 

 

N 

 
Parabéns! 

Instituições aniversariantes 

Parabenizamos as instituições espíritas que fazem 
aniversário nos meses de agosto e setembro. 
 
 

 
 

 

 

Registro 

Associação Espírita  
Fé e Caridade 
06/08/1916 

Centro Espírita  
Raul Machado 

12/08/1961 

Seara Espírita 
Entreposto da Fé 

14/08/1990 

Palestras 
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Família, Infância e Juventude 

Juventude espírita assume a escala 
de palestras da 1ª URE em agosto 

Bruno Peruchi Dal-Bó 
Setor de Juventude – 1ª URE 

 

Durante o mês de agosto de 
2021, o Setor de Juventude do 
Departamento de Família, In-
fância e Juventude (DEFIJ) da 
1ª URE está realizando a Cam-
panha de Palestras da Juven-
tude. A ação tem ainda a parti-
cipação e o apoio do Setor da 
Juventude da 14ª URE, e faz 
parte da escala mensal de 
palestras da 1ª URE. Ao longo 
do mês, serão realizadas pales-
tras em treze casas espíritas 
das regiões Centro, Norte e Sul 
da Ilha, com o tema "O Jovem 
no Rumo da Regeneração".  
As exposições começaram a ser 
preparadas em fevereiro, com 
encontros semanais, oportu-
nidade em que ocorreram di-
versos estudos sobre assuntos 
pertinentes ao tema, a cons-
trução do material de apoio ao 
expositor e ensaios da apre-
sentação com feedbacks para 
melhoramento. Vale ressaltar 
que toda a Campanha tem, 
desde o início, a participação 
direta de jovens espíritas que, 
além de ajudarem na constru-
ção da palestra, também serão 
expositores em algumas casas 
espíritas. A participação da ju-
ventude têm o intuito de capa-
citar cada vez mais os jovens 
para que entendam o processo 
de construção de uma palestra 
doutrinária. O tema escolhido 

tem por objetivo conscientizar 
sobre a importância do jovem 
no mundo, nos seus diferentes 
contextos e locais, integrando 
o movimento juvenil ao Depar-
tamento Doutrinário, visando à 
divulgação dos trabalhos da ju-
ventude e do seu protagonis-
mo no meio espírita. Busca-se, 

assim, compreender o movi-
mento da juventude como par-
te atuante dentro do movi-
mento espírita, proporcionar a 
divulgação de temas relacio-
nados à juventude e ressaltar a 
importância das discussões 
sobre protagonismo jovem 
dentro do Espiritismo. 

 

Notícias da URE 
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Mediunidade 

A importância do estudo na 
prática mediúnica 
 

Ilo Ricardo Matos 
Coordenador da Área de Mediunidade – 1ª URE 
 

Allan Kardec, nas obras fundamentais da 
Codificação, não cansa de nos orientar sobre a 
importância do estudo para estarmos aptos a 
praticar a Doutrina Espírita com Jesus. 
Na questão 780 de O Livro dos Espíritos, dentro 
do capítulo da Lei do Progresso, Kardec elucida 
de forma clara que o progresso moral decorre 
do intelectual, que o precede. O progresso 
intelectual nos faculta o conhecimento 
necessário para distinguir o bem do mal. Mais 
tarde quando estivermos mais evoluídos ambos 
estarão em equilíbrio e simultaneidade.  
 Ouvimos com frequência questionamento 
referente à prática versus o estudo, de onde 
algumas pessoas tiram conclusões precipitadas 
de que praticar é suficiente para aperfeiçoar. 
Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, 

Capítulo XVI, item 191, subtítulo Médiuns 
Experimentados, Kardec diferencia as 
qualidades daquele que estudam a 
mediunidade dos outros que desejam se 
fundamentar na prática. 
No Item VIII da Introdução de O Livro dos 
Espíritos Kardec pede REGULARIDADE, 
CONTINUIDADE e RECOLHIMENTO no estudo 
da Doutrina Espírita, sem o quê, não 
conseguiremos entendê-la em toda a sua 
amplitude, e sem entendê-la não teremos como 
praticá-la como O Mestre Jesus nos propõe. 
Na introdução de O Livro dos Médiuns, 1º e 5º 
parágrafos, o Mestre Lionês recomenda o 
estudo como forma de nos protegermos das 
dificuldades que são inerentes a esta Doutrina. 
Poderíamos citar inúmeras outras passagens 
das obras fundamentais da Doutrina Espírita 
para destacar a importância e a obrigatoriedade 
do estudo para praticarmos qualquer atividade 
nesta Doutrina de Jesus, porém penso que estas 
poucas aqui citadas já vão aguçar no mínimo a 
curiosidade daqueles que se deparam com o 
Espiritismo. 
Que a Paz do querido Mestre Jesus esteja com 
todos nós.

 

Artigo 

Imagem: Site TV Mundo Maior 
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União e Unificação 

CITAF busca preparar dirigentes, 
trabalhadores e lideranças  
 

Paulo Martins Azevedo 
Osmar Ramos 
Área de União e Unificação  – 1ª URE 

 
A área de União e Unificação da 
1ª URE vem trabalhando ao 
longo dos anos para que te-
nhamos um movimento espí-
rita mais integrado e para que 
estreitemos mais os laços em-
tre os vários irmãos e irmãs das 
muitas instituições espíritas 
que compõem a nossa Regio-
nal. Há muito trabalho e pou-
cos são os trabalhadores capa-
citados e interessados em seu 
aprimoramento para a execu-
ção dos serviços que o Mestre 
Jesus tem nos convidado. 
Dentre as ações sob responsa-
bilidade da área de União e 

Unificação está a aplicação da 
campanha de Capacitação Inte-
grada do Trabalhador da Área 
Federativa (CITAF). A campa-
nha está dividida em quatro 
etapas de aplicação, no for-
mato presencial, as quais, no 
âmbito da 1ª URE, já foram 
desenvolvidas três, em período 
anterior à pandemia. No mo-
mento presente, devido à si-
tuação de isolamento que vi-
venciamos, e também à meto-
dologia do CITAF exigir que a 
realização seja feita presencial-
mente na casa espírita, tive-
mos que suspender a conti-
nuidade da aplicação do pro-
grama desde março de 2020. 
Considerando a atual conjun-
tura, foi criada pela Federação 

Espírita Catarinense (FEC) uma 
comissão formada por um re-
presentante de cada União Re-
gional Espírita (URE) para que, 
nesse período de isolamento 
social, fosse feita uma reaná-
lise do programa, assim como 
sua atualização e reformula-
ção. As reuniões têm sido rea-
lizadas quinzenalmente, de for-
ma virtual, às quartas-feiras, 
das 21 às 22 horas. Após essas 
providências, a comissão dis-
ponibilizará ao movimento es-
pírita um relatório da atuali-
zação do programa.  
Todavia, Independente do rela-
tório, ficou definido que, a 
partir de abril de 2022, o 
programa será reiniciado em 
todo o Estado. 

 
N 

 
Planejamento 

Comissão Regional Leste
A reunião da Comissão Regional 
Leste, da qual fazem parte a 1ª e 
14ª UREs, será realizada no dia 28 
de agosto, em formato virtual, na 
plataforma Zoom, sendo a reu-
nião com os dirigentes no período 
da manhã e as demais setoriais no 
período vespertino. O evento des-
tina-se a presidentes, diretores e 
coordenadores de áreas (ou de-
partamentos) da FEC, das UREs e 

das Casas Espíritas. O objetivo é 
congregar os dirigentes espíritas 
para dialogar, avaliar e planejar, 
de forma integrada, as ações ad-
ministrativas e de gestão fede-
rativa alinhadas com os princípios 
descritos nos documentos nortea-
dores nacionais, subsidiando-os 
de elementos para a qualificação 
do trabalhador e das atividades 
dos centros espíritas.

 

Notícias da FEC 

Capacitação 
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Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 

Os primórdios 
do Espiritismo 
na capital 
 

 Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 
foi fundado em 20 de janeiro de 1910, sendo a 

instituição espírita mais antiga de Florianópolis e a 
terceira do Estado. Mas sua origem antecede a esta 
data. Em 1903, no atelier fotográfico de Basílio Ferrari, 
à Rua Arcipreste Paiva, formou-se o grupo Espírita 
Humildade, dirigido por Basílio e Pedro Bosco, 
contando ainda com a participação de Dona Maria 
Suarez Cuneo (médium psicógrafa), João Adolfo Mello 
e Francisco Grilo.  
Na época, outros grupos também se formaram 
realizando reuniões idênticas, como o Grupo Espírita 
Paz, Amor e Caridade, dirigido por Vasco de 
Albuquerque Gamma, e Grupo Espírita Luz Divina, 
dirigido por Heitor Luz e Silva. Desde 1905 estes 
grupos se organizaram e em agosto de 1909 fundiram-
se, formando um só, com trabalhos mediúnicos e 
estudos doutrinários.  
Foi a partir desse ano, num barracão de zinco, aos 
fundos do prédio ocupado pelo atelier fotográfico, que 
se realizaram as primeiras reuniões experimentais dos 
fenômenos espíritas. Participavam dessas reuniões: 
Basílio Ferrari, Francisco Grillo, Pedro Bosco, Antônio 
Cavazolli, Vasco de Albuquerque Gamma, João Adolfo 
Ferreira de Melo e Maria Josefa Suarez Cuneo, 
conhecida com muita ternura como Dona Pepa.  
O guia espiritual Mauricio sugeriu que fosse dado ao 
grupo o nome de “Grupo Espírita Amor e Humildade 
do Apóstolo’ e que o mesmo fosse dirigido por Pedro 
Bosco. O grupo continuaria a se reunir no mesmo 
atelier. 
O Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 
(CEAHA) foi instalado em assembleia geral no dia 20 
de janeiro de 1910, quando três importantes decisões 
foram tomadas: o grupo foi elevado à categoria de 
centro espírita; foi criada a Escola de Médiuns, sob a 
direção de Vasco de Albuquerque Gamma; e foi criada 
a Biblioteca, com 44 livros, sob a direção de Antonio 
Cavazzolli. 

Em 7 de Janeiro de 1914 foi concedido à diretoria um 
empréstimo de dez contos de réis, para a construção 
da sede própria do Centro. Com cinco contos de réis 
foi comprado, à Rua Fernando Machado, um prédio 
para instalação do Centro, que, todavia, foi 
desapropriado, em virtude de alargamento e 
construções de pontes ligando a Avenida Hercílio Luz. 
Transferiu-se então o Centro para a parte térrea da 
residência do Capitão Manoel dos Santos Lostarda, à 
Rua Marechal Deodoro. Em 1918, foi adquirido um 
terreno à Rua Marechal Guilherme e recebidas várias 
doações: material de duas casas demolidas, cedido 
por Ricardo Goulart; a planta de construção por 
Tolentino de Souza; os bancos fornecidos por Santos 
Lostarda.  
Em 21 de novembro de 1919, na residência de Luiz 
Osvaldo Ferreira de Melo, é fundado o Grupo Espírita 
Romeiros da Fé, constituído por Pedro Bosco, João 
Adolfo Ferreira de Melo, Altino Flores, Rodolfo Bosco, 
Antônio Ferreira de Melo e Luiz Osvaldo Ferreira de 
Melo. Mauricio era o guia Espiritual do grupo que, 
mais tarde, filiou-se ao CEAHA, o que ocasionou o 
encerramento das atividades do Grupo Espírita 
Humildade. 
Em 18 de abril de 1920, deu-se o lançamento da pedra 
fundamental para a construção da sede atual do 
CEAHA.  Nesta época, foi comprada também uma faixa 
de terra, ao lado do terreno do centro, para 
possibilitar o alargamento da sede em construção. 
Em 20 de janeiro de 1922 foi inaugurada a sede atual 
do CEAHA em ambiente festivo, com a participação da 
família espírita e de várias autoridades da capital.  
Contou com brilhante participação da banda de 
música do 14º Batalhão de Caçadores de Florianópolis. 
 
 

Fonte de pesquisa:  
Site do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo 

O 

História 


