
ATA DA REUNIÃO DO Conselho Federativo Estadual – CFE

Data: 27/03/2022
Local: Reunião virtual realizada na Sala Virtual da Presidência FEP/DIFE
Horário do início: 08h30
Hora do Término: 10h37
Leitura Inicial: Vinha de luz -– Emmanuel/Francisco Cândido Xavier – Lição 71 - Em nosso
trabalho
Prece Inicial: Washington Luiz (Presidente)
Prece Final: Feijó (Adjunto da Região Metropolitana)
N° de Acessos: 30 participantes
Equipe da FEP presente: Washington Luiz Lins (Presidência), Cristina Pires
(Vice-Presidência), Ednar Santos (Diretora da DIFE), Fábio Mota (Diretor do DEFIN),
Cristiane Aussourd (Diretora da DEFAM), Norma Lopes (Primeira Secretaria/FEP), Sandra
Zarzar (Segunda Secretaria/FEP).

Início dos trabalhos com Washington Luiz (Presidente da FEP) dando as boas-vindas aos
presentes. Lembrou a necessidade de escolher temas para a próxima reunião e que
continuaríamos no modo virtual. O tema da reunião atual foi sobre o acolhimento dos
irmãos que estão retornando às atividades, das formas de acolhimento e da importância
desse acolhimento. Comentou que a espiritualidade disse da importância dos evangelhos
aos domingos em reunião na FEP, que o Conselho Federativo Nacional (CFN) também faz
os evangelhos às segundas-feiras. Segundo mensagem da espiritualidade é preciso
acolher não só quem está chegando, mas também quem está voltando a casa, sermos
humildes para orientar e buscar orientações, e que é imprescindível que tenhamos
tolerância uns com os outros. Passou a palavra para Cristina Pires (Vice-Presidente) que
reiterou as palavras de Washington, lembrou que ficou combinado o retorno às atividades
das Casas Espíritas, que em cada casa esse retorno é diferente, que o acolhimento do
voluntário ficou mais evidente com a pandemia e que desejávamos ouvir a experiência de
todos de como fazer esse acolhimento. Angélica Messias (Núcleo Espírita Luz na
Fraternidade) comentou que o período que ficaram afastados enfraqueceu um pouco o
bom ânimo de alguns voluntários. Que se faz necessário conscientizar o voluntário da
importância de cada um para a Casa. Ednar citou a sugestão de Fábio Cabral (Escola
Espírita Paulo de Tarso) do tema para discussão na próxima reunião: Analisar o Plano
Plurianual da FEB para o Movimento Espírita e sua aplicabilidade para o ME
Pernambucano. Sugere que a partir desse plano podem ser encontradas inspirações para
o acolhimento já que tem diretrizes já estabelecidas. Que devemos lembrar do voluntário
que é nosso trabalhador direto e às vezes é negligenciado por nos voltarmos muito mais
para os assistidos. Cita a nova área da família que pode ajudar no processo de
acolhimento no retorno. Washington comenta a preocupação com os trabalhos nas nossas
casas e que a área da família, que foi criada pela Federação Espírita Brasileira (FEB), já
está no Regimento da FEP, ressaltando que o voluntário da nossa casa faz parte da nossa
família. Sugere que as Casa Espíritas façam integração com seus voluntários e que
trabalhem para encontrar formas de acolhimento. Cristina Pires comenta que no site da
FEB existem algumas considerações sobre o retorno das mediúnicas de forma presencial,
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cita alguns trechos do Livro dos Médiuns e faz uma análise bem lúcida que pode servir
para pensar no retorno seguro dos voluntários. Feijó comenta que nas palestras/conversas
nas Casas Espíritas que visitou percebeu a evasão. Faz um apelo para a abertura das
Casas Espíritas que além de funcionar como escola, deve funcionar como hospital. Sempre
obedecendo os protocolos vigentes. Angélica Messias diz que no Núcleo Espírita Luz na
Fraternidade ficou combinado trimestralmente promover uma confraternização dos
aniversariantes. No planejamento do primeiro semestre incluíram a apresentação de um
filme a cada três meses que já existia e estão retomando. Maria José (Centro Espírita João
Batista) comenta que no primeiro momento quando da possibilidade de abertura ficaram
nas atividades de reuniões públicas. Com a vacinação voltaram com as aulas de
evangelização das crianças e retornaram a mediúnica. Não retornou ainda o tratamento
espiritual pelo passe. Os estudos da codificação são aos domingos pela manhã. O estudo
do EAD (Estudos Avançados da Doutrina) e do MEP (Mediunidade Estudo e Prática) é feito
online. Na Vila Espírita, extensão do Centro Espírita João Batista, fica o Centro Espírita
Maria Madalena e combinaram fazer a reunião pública nos sábados enquanto durasse a
pandemia. Para abril estão preparando os 100 (cem) anos do Centro Espírita João Batista.
Rodrigo Marinho (Centro Espírita Jesus o Nazareno) diz que o atendimento fraterno não
parou mesmo sem a vacinação. Para isso foi reservada uma área ventilada e mantida a
distância. Era feito um agendamento e as pessoas eram atendidas. Foi preciso começar as
reuniões mediúnicas e para isso era necessária uma reunião para estudo e uma reunião
pública realizada aos sábados. A volta das reuniões mediúnicas foi feita em uma área
aberta com ventilador, em uma escala dos médiuns de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias. Dia
03 (três) voltaram com o munguzá. Fizeram uma escala com os trabalhos necessários e
deixaram que os voluntários escolhessem que dia ir e o que fazer. Mônica Oliveira (Núcleo
Espírita Auta de Souza – NEAS) comentou que em 08/2021 fizeram um trabalho de
acolhimento com o voluntário abrindo a Casa exclusivamente para eles, realizando um ciclo
de palestras. Inicialmente fizeram um treino para o retorno das palestras com os
trabalhadores da recepção, das atividades do atendimento fraterno, pessoal do som,
tesouraria, lanchonete, e convocaram os trabalhadores dividindo-os em grupos para essas
atividades específicas. Foram cinco semanas de palestras acolhendo o grupo para o
retorno à Casa. A Diretoria e Conselho por votação só permitiu a volta dos voluntários
vacinados. Os frequentadores não precisavam. Para os voluntários que tinham problemas
de saúde e não podiam tomar a vacina foi solicitado levar um atestado médico relatando
isso e foi permitido participar usando máscara. O retorno do Coral foi feito e o ensaio é
realizado em local amplo e aberto para poderem tirar a máscara para o ensaio. Desde o
início da pandemia abriram para receber doações e fazer o trabalho de entrega das cestas
básicas. Foi decidido não excluir o atendimento fraterno online com o retorno completo já
que atendem pessoas de outros estados. O grupo do Conselho da casa criou um e-mail e
passou a telefonar para as pessoas afastadas. Enquanto as atividades não voltam os
voluntários que estão com vontade de trabalhar estão sendo treinados para atividades na
recepção, tesouraria, acolhimento no salão, para que não fiquem sem atividades. Fez uma
pergunta: A Federação já iniciou o retorno das mediúnicas? Teve alguma reunião de
orientação da espiritualidade quanto ao retorno dessas atividades? Cristina Pires responde
que em abril o planejamento é os médiuns na FEP serem divididos em dois grupos. A
metade sobe para a sala e a outra metade fica no térreo fazendo o Evangelho. Na semana
seguinte faz-se a troca de turmas. A reunião teve seu horário reduzido, ao invés de duas
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horas, ficou uma hora. No fim de abril será feita uma avaliação para decidir se continua
dessa forma ou se volta ao que era antes a depender da condição do grupo. Gutemberg
parabenizou o trabalho da FEP, pontuou que é muito importante o comentário de Feijó e o
que Cristina Pires comentou sobre as reuniões mediúnicas. Relata que no Cabo todos os
centros estão com as reuniões públicas presenciais aos domingos, com exceção do
Alvorada Cristã. Parabeniza os que abriram e vão abrir e finaliza enfatizando a importância
de reuniões com os colaboradores já em abril e presenciais. Após as considerações dos
participantes, Cristina Aussurd (Diretora do Departamento da Família) fez a apresentação
do tema “A Casa Espírita Pós-Pandemia: O Trabalhador Espírita”. Washington agradeceu e
reiterou a necessidade de acolher bem o voluntário da casa. Sandra Maia (Casa do
Caminho/Água Fria) comenta que estão voltando em abril com a mediúnica e a presencial
aos sábados, na quarta contínua virtual. Isabel (Paulo de Tarso - Cajueiro) diz que todos os
trabalhos estão sendo feitos cada um em suas casas e no mesmo horário. Comentou que o
Evangelho que fazem no mesmo horário da reunião pública tem harmonizado muito o
grupo. Relatos no chat: Aureleide Conceição dos Santos (Fraternidade Espírita Bittencourt
Sampaio): Retornamos à Reunião Pública nas quintas a noite com passes coletivos. Ezídio
Santos (Grupo Espírita Casa do Caminho - Jaboatão): Atividades são sábados
Evangelização às 16h, estudo online do Evangelho e Livro dos Espíritos às 17h, domingos
reuniões públicas presencial às 17h, segunda vibração virtual, terças estudo da
mediunidade às 19h30, curso de pintura em tecido presencial promovido pelo DAPSE às
14h, Evangelho no Lar pelo WhatsApp nas quartas às 20h com três equipes e nas sextas
com quatro equipes. Núcleo Espírita Obreiros da Luz – NEOL: Manteve estudos diários,
estudos aos sábados voltado para o grupo das reuniões mediúnicas, a reunião pública e a
evangelização. Ednar falou sobre o INTECEPE que será virtual, com exceção do último
que será presencial ou híbrido e vai ficar gravado. A ideia é homenagear todas as obras da
codificação. O primeiro tema vai homenagear o Evangelho Segundo o Espiritismo. Três
temas foram sugeridos para serem discutidos na próxima reunião: Fábio Cabral (Escola
Espírita Paulo de Tarso): Analisar o Plano Plurianual da FEB para o Movimento Espírita e
sua aplicabilidade para o ME Pernambucano; Rodrigo (Centro Espírita Jesus o Nazareno)
sugeriu o tema para estudo na próxima reunião “Experiências que deram certo em minha
casa e dificuldades que encontro não sei como resolver”. Angélica (Núcleo Espírita Luz da
Fraternidade) sugeriu analisar a questão da arte no movimento espírita. Washington
encerrou agradecendo a contribuição de todos, Cristina Pires leu um pensamento de
Emmanuel e Feijó fez a prece final. ÁREA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITA (DAPSE): Após as boas-vindas, fez-se a harmonização com a leitura do
Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 20. Foi apresentado o tema central da reunião:
A APSE nas Casas Espíritas: Vamos nos conhecer? E participação dos representantes das
instituições a partir das “Questões Norteadoras. Feito os agradecimentos foi proferida a
prece final por Gertrudes Santos (Diretora do DAPSE). Participaram do encontro 21 (vinte e
uma) pessoas entre trabalhadores da FEP e participantes externos. ÁREA DE ESTUDOS
DOUTRINÁRIOS (DED): Gilvanda Feitosa (Coordenadora do DED) saudou os
participantes, fez a leitura da mensagem 121 – Espinheiros do livro Caminho, Verdade e
Vida de Emmanuel/Francisco Cândido Xavier e a prece inicial. A equipe da União Espírita a
Caminho da Luz – UNILUZ, Vânia Menezes e Lili Domingos, apresentaram o tema: O
Papel do Trabalhador da AEE para os Novos Tempos: Habilidades, Valores e Virtudes que
sustentam o Trabalho do Facilitador, seguido de uma roda de conversa entre os
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participantes. A Diretoria do DED lembrou aos participantes os seguintes temas a serem
trabalhados: Assegurando a unidade e a universalidade dos princípios doutrinários: 1. A
inclusão nos Grupos de Estudos; 2. “Ide e ensinai a todas as gentes” (Mt. 28:19): A
inclusão nos grupos de estudos; e a Integração dos jovens na AEE. Quais as ações
possíveis; 3. A importância da AEE para dirigentes, lideranças e trabalhadores da Casa
Espírita: A sustentabilidade doutrinária (dos pontos de vista organizacional e espiritual). A
prece final foi proferida por Gilvanda Feitosa. Participaram do encontro 24 (vinte e quatro)
pessoas entre trabalhadores da FEP e participantes externos. ÁREA FINANCEIRA
(DEFIN): Após saudações aos presentes e abertura do encontro, foi franqueada a palavra
para que os presentes tirassem suas dúvidas. Levantou-se o tema sobre o termo do
voluntariado com a Assessoria Jurídica enfatizando a importância da assinatura do termo e
renovação periódica, geralmente anual. Foi apresentado o trabalho sobre a
sustentabilidade financeira da Casa Espírita com a colaboração dos presentes, e que por
dificuldades de conexão de alguns participantes foi acertado retornar ao tema no encontro
do mês de maio. Participaram do encontro 10 (dez) pessoas entre trabalhadores da FEP e
participantes externos. ÁREA DA MEDIUNIDADE (DMED): A reunião foi iniciada às 10h35
com a leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo e prece. Fátima Caldeira (Diretora do
DMED) deu as boas-vindas aos participantes e informou que haverá inscrição para o Curso
virtual do MEP-1 no período de 20/06 a 30/06/2022 pelo endereço
mep.dmed@fepernambucana.org.br. As aulas serão às sextas-feiras à noite com início em
05/08/2022, vagas para 20 (vinte) pessoas. Passou a palavra para José Gomes (Diretor do
DAE) que apresentou o tema “Mediunidade: perturbações espirituais em tempo de
pandemia''. As casas espíritas presentes reportaram retorno às atividades mediúnicas
compatíveis com os critérios orientados pela FEP, sendo esclarecidas nas orientações
solicitadas por Cristina Pires (Vice-presidente) e Fátima Rocha. Cristina Pires informou que
nos dias 11 e 12/06/2022 acontecerá evento patrocinado pela FEB – O Encontro
Nordestino de Mediunidade. Participaram do encontro 26 (vinte e seis) pessoas entre
trabalhadores da FEP e participantes externos. ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
(DIJ): Feita a leitura do livro Fonte Viva – Mensagem 101 – Lido por Glória Ivo (CEE) e
prece feita por Anna Lúcia Miranda (Diretora do DIJ). Anna Lúcia Miranda deu as
boas-vindas aos participantes e informou que o tema seria “O DIJ e a Integração na Casa
Espírita''. Ione Gama (coordenadora da infância para o M.E.) e Ana Ivo (coordenadora
pedagógica) apresentaram slides sobre o tema, onde falaram sobre as atividades
desenvolvidas na casa e a necessidade de estimular o trabalho em equipe, harmonioso e
integrado com as diferentes áreas e atividades oferecidas. Anna Lúcia Miranda retomou a
palavra para os agradecimentos finais e mostrou cartaz da formação para evangelizadores
2022, que será realizada em 5 módulos, aos sábados, das 13h às 16h, de 23/04 até 21/05.
Foi proferida a prece final por Aline Reis (coordenadora de infância). Participaram do
encontro 25 (vinte e cinco) pessoas. ÁREA DA FAMÍLIA (DEFAM): Apresentados da
organização dos temas sugeridos pelas casas espíritas presentes no CFE de janeiro, com
o tema central, Conexão nas Relações Familiares, iniciando-se no mesmo dia, com
apresentação da equipe DEFAM, do subtema, Entre mim e o outro, ficando os demais
subtemas a serem apresentados nos próximos CFEs, pelos representantes que se
voluntariaram. Os subtemas a serem apresentados, ficaram assim organizados: Entre
cônjuges, responsáveis/cuidadores – 29/maio; Entre pais, filhos, avós, tios –31/julho; Entre
irmãos – 25/setembro; e Redes sociais x dinâmica familiar – 27/novembro. Na ocasião
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foram apresentadas sugestões de bibliografia para consulta, pela equipe do DEFAM.
Apresentação do vídeo “Dia Mundial da Gentileza 2022”. Encerramento com
agradecimentos e prece. ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL (DAE): A reunião foi
coordenada por José Gomes (Diretor do DAE) no horário de 8h30 às 10h30. Júlio
Galamba, monitor do curso de oratória da FEP e expositor Espírita, utilizando-se da
exposição dialogada, apresentou o tema: “Tratar de Temas Doutrinários nos dias de Hoje”,
focalizando o atendimento fraterno. Após a apresentação e interação com os participantes,
Sunaydi Santos, do Centro Espírita Jesus o Nazareno da cidade de Itambé, proferiu a
prece de encerramento. Participaram da reunião 28 pessoas de 15 Instituições Espíritas.
ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA (DECOM): Osglay Izídio (Diretor do
DECOM) deu boas-vindas aos participantes, fez a leitura do capítulo 102 – O Cristão e o
Mundo do livro Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel/Francisco Xavier. Apresentou
Manuelle Teixeira (adjunta do DECOM) aos novos participantes. Érica Rodrigues, do Lar
Espírita Fabiano de Cristo (Itapetim – PE) foi a facilitadora da capacitação com o tema
“Redes e mídias sociais” com o objetivo de trazer informações e orientações quanto às
redes e mídias sociais, sua utilização e recursos mais importantes. O foco foi o Instagram.
Prece final proferida por Carla Andrade (FEP). Participaram da reunião 19 (dezenove)
representantes de 14 (catorze) instituições.
Eu, Sandra Torres Zarzar, secretária desta reunião, lavrei a presente Ata que vai por mim

assinada e pelo Presidente da Federação Espírita Pernambucana. Recife, 17.04.2022.

Washington Luiz Lins (Presidente) _____________________________________________

Sandra Torres Zarzar (2° Secretaria) ___________________________________________
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