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A 1ª URE realizou no dia 27 de março
último a terceira edição do Encontro
Regional de Trabalhadores Espíritas
(ERTE). Realizado em ambiente virtual,
na plataforma Zoom, o evento teve por
tema geral O trabalhador espírita ante
os novos tempos e reuniu 127 pessoas,
integrantes de 20 instituições espíritas
de nossa região, das quais, 16 da 1ª

URE, duas da 14ª URE, e duas não
filiadas. A proposta do encontro foi
propor reflexões em torno do momento
de grandes transformações e desafios
que estamos vivenciando, o impacto nas
atividades da instituição espírita e
também da prática e vivência do
trabalhador.
Página 4

Em seu relançamento, Mãos Unidas
entrevista o presidente da 1ª URE
Página 3

Curso para
expositores
inicia em abril
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Mãos Unidas

Voltamos!

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

E

m outubro de 1983, o então Conselho Regional Espírita
da 1ª Região (atual 1ª URE/FEC), sob a gestão do irmão
Alexandre Chambarelli de Novaes, trazia a lume a
primeira edição do Mãos Unidas – Periódico de
Integração do CRE-1. O informativo mensal tinha por
objetivo integrar o movimento espírita de toda a Grande
Florianópolis, uma vez que, na época, ainda não existia o
órgão federativo da parte continental de nossa região
metropolitana, e o CRE-1 abrangia também a área de
jurisdição da atual 14ª URE. O veículo foi publicado por um
longo período, com algumas interrupções, até encerrar
definitivamente em 2006.
A atual gestão da 1ª URE, motivada pelo desejo de possuir
um veículo institucional, e por entender importante resgatar
a história do movimento espirita regional, com muita alegria
relança o informativo Mãos Unidas, com o mesmo propósito
de unir e integrar instituições e trabalhadores espíritas da
Ilha de Santa Catarina.
Hoje, os tempos são outros. O número de instituições
espíritas aumentou significativamente, ao ponto de termos,
atualmente, somente na parte insular de Florianópolis, mais
instituições do que em toda a região metropolitana em
1983. Em face dessa multiplicidade de casas espíritas e das
dificuldades operacionais e logísticas da presença física da
equipe da 1ª URE em todas elas, simultânea e
rotineiramente, é que surge a necessidade de fortalecermos
nosso meio de comunicação, utilizando-se dos benefícios
que a evolução tecnológica nos apresentou nesses últimos
anos. Este informativo será distribuído em formato
eletrônico por nossas redes sociais e também estará
disponibilizado em nosso site na internet.
Mãos Unidas ressurge com o propósito de, bimestralmente,
servir de elo entre as instituições espíritas da Ilha de Santa
Catarina, fomentando a difusão, o estudo, a capacitação de
trabalhadores e fortalecendo o movimento de unificação.
Contamos com o apoio de nossos irmãos dirigentes na
divulgação deste informativo entre os trabalhadores de suas
searas, bem como no compartilhamento de informações de
suas respectivas entidades.
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Entrevista

Sérgio Almeida

‘A participação nos eventos consolida
a união, a unificação e a fraternidade’
Sérgio Egídio de Almeida é o atual presidente da 1ª URE/FEC.
Vinculado ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, do
qual já foi presidente e diretor de mediunidade, atualmente
exerce, nesta casa, a coordenação de grupos de estudos da
mediunidade e reuniões mediúnicas, e desenvolve atividades de
passe, atendimento fraterno e palestras.
1. Como você avalia o último
ERTE, realizado em março?
O Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, já na sua terceira
edição, foi pensado em conjunto
com as lideranças de nossas casas
espíritas para atender, em dois
encontros anuais, as necessidades
de formação e capacitação dos
nossos trabalhadores espíritas. O
primeiro, realizado na modalidade presencial, em março de
2020, foi um sucesso de público,
tendo sido muito bem avaliado o
desempenho nas oficinas e seus
conteúdos. Com a pandemia,
houve a necessidade de migrar
para o modelo virtual, com as suas
dificuldades e seus desafios, mas
graças ao apoio das lideranças,
temos tido nas duas últimas
edições, nessa modalidade, um
público considerado muito bom. E
as avaliações que nos chegam dos
trabalhadores nos fazem crer que
estamos no caminho certo.
2. Como você vê o papel da URE
no trabalho federativo estadual?
As Uniões Regionais Espíritas são
os órgãos descentralizados da
Federação Espírita Catarinense,
que a representam nos diversos
territórios do estado, hoje em
número de 16. Nesse contexto,
nossa principal atribuição é o de

dinamizar o movimento espírita
regional, atuando em conjunto
com as lideranças locais, promovendo principalmente ações de
união e unificação das instituições
e trabalhadores.
3. Qual a importância da
participação das casas espíritas
nos eventos federativos?
Os eventos do movimento federativo são ações que fazem parte
de um planejamento estadual, a
partir das demandas e necessidades regionais levantadas pelas
UREs. Dessa forma, todas as instituições filiadas devem participar
desses eventos que consomem
horas de planejamento de irmãos
dedicados ao trabalho federativo,
e que o fazem sempre com vistas

a entregar um trabalho de qualidade doutrinária, visando a capacitação e qualificação do trabalhador. Outro motivo importante
para a participação é quanto ao
perigo do isolamento de uma
instituição, em que seus gestores
e trabalhadores se afastam devido, quase sempre, ao personalismo de suas lideranças. A participação dos trabalhadores é sempre um excelente antidoto a essas
condutas infelizes que colocam
obstáculos à consolidação da
união, da unificação e da fraternidade entre nós.
4. Quais são as principais metas
da 1ª URE para a atual gestão?
Além das atribuições regimentais,
nossa meta será sempre o de
resgatar e fortalecer o movimento
espírita de Florianópolis, mais especificamente na Ilha, principalmente apoiando e estando muito
próximos das lideranças e trabalhadores de nossas instituições.
Somos a segunda maior União
Regional Espírita do Estado em
número de instituições filiadas,
mas estamos ainda muito aquém
da participação e envolvimento
ideais. É necessário primeiro compreender as causas, ter paciência
e perseverar para vencer essas
dificuldades. Para isso, contamos
atualmente com uma equipe
qualificada na 1ª URE, em todas as
áreas, e que vem fazendo um
excelente trabalho, com muito
esforço e dedicação à causa, além
de um movimento jovem
dinâmico e qualificado, o que nos
aponta um futuro promissor.
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N
ERTE

Os desafios do
trabalhador espírita
em tempos de
pandemia
A 1ª URE realizou no dia 27 de março último a terceira edição do Encontro Regional de
Trabalhadores Espíritas (ERTE). Realizado em ambiente virtual, na plataforma Zoom, o
evento teve por tema geral O trabalhador espírita ante os novos tempos e reuniu 127
pessoas, integrantes de 20 instituições espíritas de nossa região, das quais, 16 da 1ª URE,
duas da 14ª URE, e duas não filiadas. A proposta do encontro foi propor reflexões em torno
do momento de grandes transformações e desafios que estamos vivenciando, o impacto nas
atividades da instituição espírita e também da prática e vivência do trabalhador.

V

oltado para a formação, capacitação e debates de temas importantes para o trabalhador e que tenham significado no dia a dia da sua
atuação no centro espírita, o
ERTE, nesta terceira edição,
teve seis oficinas nas áreas de
União e Unificação (realizada
no período da manhã, para
possibilitar que seu público
alvo, formado predominantemente por dirigentes, também
pudesse participar das demais
oficinas, no período da tarde);
atendimento espiritual; estudo
e difusão; assistência e promoção social; família, infância e
juventude; e mediunidade. Foram momentos de integração,
debates e fortalecimento dos
trabalhos voluntários na Seara
de Jesus.

União e Unificação
A oficina da área da União e
Unificação abordou a relevância do documento “Orientação
ao Centro Espírita” como
material de apoio, orientações
e subsídios aos dirigentes e
trabalhadores para a estruturação e organização das atividades do centro espírita. O documento teve sua nova edição
revista e ampliada, disponibilizada em fevereiro deste ano.
Na oficina, destacou-se assuntos referentes à unificação do
movimento espírita, à gestão
das instituições, ao livro espírita e à dimensão virtual da casa
espírita. O objetivo da oficina
foi despertar o interesse para a
leitura e estudo do documento
nos centros espíritas. A oficina
contou com 34 participantes,

entre presidentes, diretores de
departamentos e demais trabalhadores.
Atendimento Espiritual
A oficina da área do Atendimento Espiritual desenvolveu a
temática “Atendimento Espiritual ante os novos tempos” e
teve, como facilitadora, a vicepresidente de Mediunidade e
Atendimento Espiritual da FEC,
Juliana Zucchetto. A abordagem trouxe itens como a visão
global e futura das atividades
do atendimento espiritual no
centro espírita, através da
sistematização e relevância de
sua interação e comunicação
com as demais áreas da casa,
bem como da estruturação da
sistematização deste setor. A
oficina teve a participação de
39 inscritos.
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Estudo e Difusão
A oficina da área de Estudo e
Difusão teve dois tópicos: o estudo do idioma Esperanto e os
desafios do estudo on line. O
primeiro momento da oficina
tratou da importância do
aprendizado do Esperanto para
a difusão da Doutrina Espírita,
por meio de uma rápida exposição temática do tema seguida
de divisão dos participantes em
grupos para o estudo de biografias de esperantistas espíritas e
posterior socialização das discussões. A segunda parte da
oficina tratou das atuais condições de realização dos grupos
estudos em formato on line,
com debate sobre como dinamizar esse formato de reunião.
A oficina contou com 11 participantes inscritos.
Assistência e Promoção Social
A oficina da área de Assistência
e Promoção Social teve por
tema “A Assistência e Promoção Social Espírita em tempos
de regeneração” e teve a participação do vice-presidente de
Assistência e Promoção Social
da FEC, Jean Carlo Michel. A oficina foi dividida em duas partes. Na primeira, foi exibido um
vídeo com palestra de Marlon
Reikdal com o tema “A APSE e o
Mundo de Regeneração”, disponibilizado pela Federação Espírita do Paraná (FEP). Após a
exibição, os participantes discutiram o tema da palestra, que
refletiu sobre a caridade moral
e a caridade material nas atividades da assistência e promoção social espírita. Embora a
caridade material possa ser
mais fácil de ser realizada, é a

caridade moral que confere um
caráter espírita às atividades
desenvolvidas, pois contém os
elementos de esclarecimento e
consolação das almas. A oficina
contou com 25 participantes.
Família, Infância e Juventude
A oficina da área de Família, Infância e Juventude teve por
foco a figura do evangelizador
como semeador da nova era.
Inicialmente, os evangelizadores foram convidados a refletir
sobre a importância de se conhecer e aplicar os elementos
que constituem as quatro qualidades nas atividades da evangelização: relacional, organizacional, doutrinária e pedagógica. A oficina também abordou
a área da família como um dos
espaços de ação da atividade
de evangelização e como público a ser acolhido nas atividades do centro espírita. Foi
aberto espaço para relatos de
experiência de instituições que
já têm atividades nesta área.
Por fim, abordou-se a importância de se promover espaços
de vivência do protagonismo
infantil e juvenil nas atividades
da evangelização e do centro
espírita como um todo, como
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forma de potencializar o impacto educativo e transformador das atividades de evangelização, bem como oferecer
oportunidade para que, paulatinamente, crianças e jovens
possam assumir seus espaços
no movimento espírita como
naturais continuadores da
causa. A oficina contou com 18
participantes.
Mediunidade
A oficina da área de Mediunidade teve por tema “Mediunidade e reuniões mediúnicas na
pandemia” e abordou os fundamentos básicos do estudo da
mediunidade, com base nas
obras fundamentais da Doutrina Espírita. Durante a oficina,
foram desenvolvidos três tópicos principais: mediunidade,
médiuns e reuniões mediúnicas. Após a apresentação da
parte teórica, com expressiva
participação dos presentes, realizou-se uma roda de conversa
sobre o tema central, na qual os
participantes puderam discutir
e expressar suas opiniões sobre
o assunto, sempre de forma
muito harmoniosa. Vibrações
de amor, de caridade e de paz
entre os participantes puderam
ser facilmente sentidas. A oficina teve 33 participantes.

A nova edição do livro
“Orientação ao Centro
Espirita” foi debatida na
oficina da área de União
e Unificação.
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Notícias da URE

N
Estudo e Difusão

Capacitação para expositores
A área de Estudos e Difusão Doutrinária da 1ª
URE promove, a partir deste mês de abril, o
Curso de Formação e Capacitação de Expositores Espíritas, dirigido a trabalhadores
atuantes ou iniciantes na exposição doutrinária. O curso vai ser realizado em ambiente
virtual, na plataforma Google Meet, e será
desenvolvido por Walterney Angelo Reus, que
é presidente da 9ª URE (região de Criciúma),
nas seguintes datas: 10 de abril, 22 de maio,
19 de junho e 10 de julho, sempre das 14 às
17 horas. O programa, a apostila e o link de
acesso à sala virtual serão enviados no início

de abril, para o e-mail registrado no formulário de inscrição.
Mais informações podem ser obtidas pelo email estudoedifusao@gmail.com.

Exposição Doutrinária

Escala de palestras da 1ª URE de abril e maio
ABRIL

MAIO

Obras Básicas da
Codificação Espírita

Lei de Liberdade

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

Centro Espírita Allan Kardec
R. Allan Kardec, 142 - Agronômica

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

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

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

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

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

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

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

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

Dia
Horário
1º/abr
20h
25/abr
10h
5/abr
20h
7/abr
19h30
8/abr
20h
27/abr
20h
28/abr
19h30
9/abr
20h
10/abr
20h
19/abr
20h

Expositor
Sérgio Almeida
Mara Rúbia
Elisabete de Paula
José Sartori
Burguer
Osório Batista
Margarete
Hernandes
Sérgio Almeida
Valzelio Guimarães
Felipe Vagner
Marcelino Falcão

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

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

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

24/abr
20h
25/abr
10h

Maria Rosa Goulart
Mara Rúbia

Dia
Horário
6/mai
20h
30/mai
10h
3/mai
20h
5/mai
19h30
13/mai
20h
25/mai
20h
26/mai
19h30
14/mai
20h
8/mai
20h
17/mai
20h
10/mai
20h
29/mai
20h
30/mai
20h

Expositor

Formato

Moisés da Silva

Presencial

Gerson Tavares

On line

Mara Rubia

Presencial

Valzélio Guimarães

On line

Sônia Maria
Campos

On line

Elisabete de Paula

On line

Jorge Peres

On line

Felipe Vagner

Presencial

Gérson Tavares

Presencial

Divaldo Souza

Presencial

Margarete
Hernandes
Margarete
Hernandes
Gerson Tavares

On line
Presencial
On line
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Notícias das Casas

Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo

Espiritismo no rádio

Homenagem

O Centro Espírita Amor e Humidade do Apóstolo mantém o programa
“Na Era do Espírito” todo sábado, às 08h40 da manhã, na Rádio
Guarujá AM – 1420 KHz. O programa também é exibido no canal da
instituição (TVCEAHA) no Portal do YouTube, o qual já tem mais de 200
vídeos publicados.

Núcleo Espírita de Artes

Sarau de Poesia Espírita
O Núcleo Espírita de Artes promove no próximo dia 29 de maio, em
formato on line, o 3º Sarau de Poesia Espírita, como parte das
comemorações do aniversário da instituição. Neste mês de abril o NEA
deve lançar o edital para a abertura de inscrições de poesias para o
evento. Mais informações pelo telefone/whatsapp (48) 99617-0169.

Casa Espírita Joana de Ângelis

Curso de Esperanto
A Casa Espírita Joanna de Ângelis lançou um grupo on line de estudo
do Esperanto, pela plataforma Google Meet. O grupo é aberto a
trabalhadores e frequentadores das casas espíritas da 1ª URE.

Seara Espírita Amigos da Fraternidade

Nova coordenação
Em função da desencarnação de nossa irmã Laura Silva Alves (ver nota
ao lado), assumiu a coordenação geral da Seara Espírita Amigos da
Fraternidade o confrade Guilherme Marcos Vieira Filho.

Sistema WEBFEC

Você já atualizou as
informações de seu Centro?
Manter os dados cadastrais das diretorias, setores e coordenadores de
área sempre atualizados ajuda a melhorar a comunicação entre o centro
espírita, a URE e a FEC, além de fortalecer nossa união e unificação. A
atualização é feita diretamente no sistema WEBFEC na internet, no
endereço: webfec.org.br/urenote/centro.
Mais informações pelo e-mail bete00correa@gmail.com ou ainda pelo
telefone/whatsapp (48) 99979-6640.

Laura Silva Alves
Queremos nos solidarizar com
os familiares e companheiros
da Seara Espírita Amigos da
Fraternidade (SEAF) pela desencarnação, no último dia 27
de março, de nossa irmã Laura
Silva Alves, presidente daquela
instituição. Nascida em Florianópolis, em 11/07/1943, do
pai, Sr. Silvério, herdou a tendência pelo sobrenatural, e da
mãe, D. Orisvaldina, professora, o temperamento e o gosto
pela leitura. Casada com Célio
David Alves, teve três filhos e
três netos. Sua vida foi um exemplo de acolhimento e amor
ao próximo, com 35 anos de
dedicação à Doutrina Espírita.
Entre os diversos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos
destacam-se a divulgação doutrinária, o atendimento fraterno (sempre com um grande
sorriso e um enorme abraço de
amor maternal), a assistência
mediúnica e a orientação a
todos que a procuravam. Em
22 de fevereiro de 1999, participou ativamente da fundação
da SEAF, no bairro Carianos,
onde atuou como coordenadora geral entre 2001 e 2021.
D. Laura deixou um exemplo de
amor e dedicação ao próximo e
à Doutrina Espírita.
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História

O Livro dos Espíritos

A obra basilar do Espiritismo

O

Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita publicada por Hippolyte Léon
Denizard Rivail sob o pseudônimo de Allan
Kardec. Esta obra contém os princípios do Espiritismo
sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos
e suas relações com os homens, as Leis Morais, a vida
presente, a vida futura e o porvir da humanidade,
segundo os ensinamentos dos Espíritos Superiores,
através de diversos médiuns, recebidos e ordenados
por Allan Kardec. É uma das cinco obras básicas do
Espiritismo juntamente com O Livro dos Médiuns
(1861), O Evangelho segundo o Espiritismo (1864), O
Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). Além dessas,
vale destacar outras publicações de Kardec igualmente
fundamentais para o estudo da Doutrina: Revista
Espírita (1858–1869), O que é o Espiritismo? (1859) e
Obras Póstumas (1890).
O Livro dos Espíritos veio a público em 18 de abril de
1857, lançada no Palais Royal, em Paris. Foi fruto dos
estudos do professor Rivail sobre fenômenos como as
mesas girantes, difundidos por toda a Europa e Estados
Unidos em meados do século XIX. As médiuns que
serviram a esse trabalho foram as jovens Caroline e
Julie Boudin (respectivamente, com 16 e 14 anos à
época), às quais mais tarde se juntaram mais duas
jovens: Celine Japhet (18 anos) e Ermmance Defaux (14
anos). A revisão do livro foi supervisionada pelo guia
espiritual São Luiz.

N

1ª edição
francesa

Segundo Canuto de Abreu, a segunda edição francesa,
lançada em 18 de março de 1860, foi revisada e
constituiu quase como um novo trabalho, embora os
princípios não tenham sofrido nenhuma alteração,
salvo pequeníssimo número de exceções, que são
antes complementos e esclarecimentos que
verdadeiras modificações. Para esta revisão, Kardec
manteve contato com grupos espíritas de cerca de 15
países da Europa e das Américas. Nesta segunda
edição é que aparecem 1018 perguntas e respostas
(algumas edições atuais trazem 1019 perguntas, em
função de um erro do Codificador ao não ter
numerado a pergunta imediatamente após a 1010).
O Livro dos Espíritos trata dos aspectos científico,
filosófico e religioso da Doutrina, lançando as bases
que seriam posteriormente aprofundadas nas demais
obras da codificação. A sua edição definitiva é
composta de quatro partes: Livro Primeiro - Causas
primeiras; Livro Segundo - Mundo espiritual ou dos
Espíritos; Livro Terceiro - Leis morais; Livro Quarto Esperanças e consolações.
Fonte de pesquisa:
- “O Primeiro Livro dos Espíritos” (Canuto Abreu, Companhia Editora Ismael).
- “O Livro dos Espíritos (Allan Kardec, tradução Evandro Noleto Bezerra, edição FEB).

Registro

Parabéns

Instituições aniversariantes
Parabenizamos as instituições espíritas que fazem aniversário nos meses de abril e maio.

Casa Espírita
Joana de Angelis
18/04/2017

Federação Espírita
Catarinense
24/04/1945

Casa Espírita
Frederico José Rolla
01/05/1997

Núcleo Espírita
de Artes
13/05/1988

