
 
 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE – FEC 
14ª UNIÃO REGIONAL ESPÍRITA – 14ª URE 

 GESTÃO 2020 – 2023 
BIGUACÚ, FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 

 

SEMINÁRIO ESPÍRITA REGIONAL DA 14ª URE/SC 
 
A 14ª URE é composta por uma Diretoria Executiva, responsável pela coordenação do movimento 
espírita regional em conjunto com a Diretoria Executiva da FEC; e por um Conselho Federativo 
Regional – CFR, órgão deliberativo, consultivo e de fiscalização da URE, o qual se designa a 
manifestação desse projeto. 

A estrutura regional da 14a URE, compreendendo a geografia e o número de instituições espíritas 
filiadas por região é estabelecida de forma a propiciar o desenvolvimento e difusão do Espiritismo, 
tal difusão ocorre também com eventos que congreguem as casas espíritas da região de abrangência 
da URE. 

Sendo assim, este Seminário se justifica pela necessidade de capacitar, motivar e orientar as diversas 
frentes de trabalho do nosso movimento regional que compõe a 14a URE. 

 

OBJETIVOS 

a) Objetivo Geral: 

Divulgação da Doutrina e sua prática, incentivar o exercício permanente do estudo e da prática dos 

ensinamentos e entendendo “Consciência Espírita no despertar dos Novos Tempos” na jornada 

evolutiva. 

b) Objetivos Específicos: 

1º dia – 16/07/2022 

Palestrante Convidado: Carlos Campetti 

Tema: O Trabalhador Espírita na Construção do Mundo de Regeneração 

• Levar ao público participante o entendimento referente à necessidade do conhecimento da 

Doutrina Espírita e prática nos Novos tempos; 

• Rever as mudanças e comportamentos que nos podem trazer uma melhor qualidade na 

divulgação e na prática da doutrina espírita, entrando em contato com a nossa essência de 

espíritos imortais, e na necessidade de mudanças de paradigmas; 

• Democratizar o acesso através da mídia eletrônica, objetivando divulgação e qualificação do 

trabalhador espírita. 
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2º  dia – 20/08/2022 

Palestrante convidado: Adeilson Salles 

Tema: "Relacionamento de Pais e Jovens da Nova Era " 

Levar as famílias, pais, professores e coordenadores das áreas específicas ,as orientações e 

esclarecimentos nos relacionamentos com o Jovem da Nova Era e orienta-lo em sua nova trajetória 

terrena. 

 

3º  dia – 03/09/2022 

Palestrante convidada Miriam Dusi 

Tema: “Importância da Evangelização e a Participação da família Diante dos Novos tempos " 

Reunir famílias, pais, professores e coordenadores das áreas específicas, às orientações e 

esclarecimento sobre a grande importância da Evangelização e da Participação das famílias neste 

momento 

 

4º dia – 15/10/2022 

Palestrante convidado Geraldo Campetti 

Tema sugerido: "O Líder Espírita na Nova Era " 

Motivar, orientar e esclarecer aos líderes e trabalhadores do movimento da grande responsabilidade 

que temos diante dos compromissos assumidos diante o Cristo. 


