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ANEXO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FEDERATIVO ESTADUAL – CFE 
 

REUNIÕES SETORIAIS DO CFE - ATIVIDADES DAS ÁREAS DA FEP - RELATOS 
DAS COORDENAÇÕES  

 
Data: 27/03/2022  
Local: Reunião virtual realizada na Sala Virtual da Presidência FEP/DIFE 
Horário do início: 08h30 
Hora do Término: 12h30 
 
ÁREA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPÍRITA (APSE) - Gertrudes 
Santos (Diretora do DAPSE/FEP). Apresentado o tema central da reunião: A APSE 
nas Casas Espíritas: Vamos nos conhecer? Participação dos representantes das 
instituições a partir de “Questões Norteadoras”.  
ÁREA DE ESTUDOS DOUTRINÁRIOS (AEE) - Gilvanda Feitosa (Coordenadora do 
DED/FEP). Apresentação do tema: O Papel do Trabalhador da AEE para os Novos 
Tempos: Habilidades, Valores e Virtudes que sustentam o Trabalho do 
Facilitador pela Equipe da União Espírita a Caminho da Luz – UNILUZ, Vânia 
Menezes e Lili Domingos, seguido de uma roda de conversa entre os participantes. 
Próximos temas a serem trabalhados, com vistas a assegurar a unidade e a 
universalidade dos princípios doutrinários: 1. A inclusão nos Grupos de Estudos; 2. 
“Ide e ensinai a todas as gentes” (Mateus, 28:19), com a integração dos jovens na 
AEE. Quais as ações possíveis; 3. A importância da AEE para dirigentes, 
lideranças e trabalhadores da Casa Espírita, com vistas à sustentabilidade 
doutrinária (dos pontos de vista organizacional e espiritual).  
ÁREA FINANCEIRA (DEFIN/FEP) – Fábio Mota (Diretor). Franqueada a palavra para 
que os presentes tirassem suas dúvidas. Tratado o tema sobre o termo do 
voluntariado com a Assessoria Jurídica enfatizando a importância da assinatura do 
termo e renovação periódica, geralmente anual. Apresentado 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. 
ÁREA DA MEDIUNIDADE (DMED/FEP) - Fátima Caldeira (Diretora). Haverá inscrição 
para o Curso virtual do MEP1 – Mediunidade Estudo e Prática 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. José 
Gomes (Diretor do DAE/FEP) 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, integrante da FEP na Área da Mediunidade. Cristina Pires informou 
que nos dias 11 e 12/06/2022 acontecerá evento patrocinado pela FEB – Encontro 
Nordestino de Mediunidade.  
ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (AIJ) - Anna Lúcia Miranda (Diretora do 
DIJ/FEP). Apresentação do tema “O DIJ e a Integração na Casa Espírita'', por Ione 
Gama e Ana Ivo (Coordenadora da infância FEP para o Movimento Espírita e 
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Coordenadora pedagógica FEP). Trataram sobre as atividades desenvolvidas na 
Casa Espírita e a necessidade de estimular o trabalho em equipe, harmonioso e 
integrado com as diferentes áreas e atividades oferecidas. Anna Lúcia Miranda 
apresentou o cartaz da formação para evangelizadores 2022, que será realizada em 5 
módulos, aos sábados, das 13h às 16h, de 23/04 até 21/05.  
ÁREA DA FAMÍLIA (AFAM) – Christiane Aussourd (DEFAM/FEP). Apresentados os 
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 e 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 versus 
dinâmica familiar – 27/novembro. Apresentadas sugestões de bibliografia para 
consulta, pela equipe do DEFAM. Apresentação do vídeo “Dia Mundial da Gentileza 
2022”.  
ÁREA DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL (AAE) - José Gomes (Diretor do DAE/FEP). 
Apresentação do tema: “Como tratar de Temas Doutrinários nos dias de Hoje” por 
Júlio Galamba, facilitador do Curso de Oratória Espírita da FEP e expositor espírita, 
focalizando o atendimento fraterno. 
ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA (ACSE) - Osglay Izídio (Diretor do 
DECOM/FEP). Apresentou Manuelle Teixeira (adjunta do DECOM) aos novos 
participantes. Érica Rodrigues, integrante do Lar Espírita Fabiano de Cristo (Itapetim) 
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 a ferramenta Instagram. 
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