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Entrega-te a novos haustos
de esperança e supera as
próprias limitações,
atendendo aos apelos do
amor que ecoam das Alturas.
Reúne humildade e serviço,
simplicidade e perdão,
estudo e caridade, bondade
e tolerância, no esforço de
cada dia...
André Luiz, "Ideal Espírita”

Mensagem de Ano Novo
Termina mais um ano civil e dele
ficam os resultados do trabalho
desenvolvido, resultante das
vontades que se uniram e, por
vezes, dos desencontros
que também acontecem.
Importante é sempre guardarmos o
que fica de bom, de proveitoso,
assim como o aprendizado que nos
torna mais experientes e capazes
para fazermos face a novos
desafios.
Com a coragem fortalecida e a
vontade firme de levarmos adiante
as responsabilidades assumidas,
prosseguimos, confiantes no
suporte amigo da Espiritualidade,
em benefício e divulgação da
Doutrina Espírita.

Conforme previsto nos Estatutos que
regem os destinos da Federação
Espírita Portuguesa a sua Assembleia
Geral esteve reunida e dela saiu a
aprovação da lista A, única candidata.
Como até aqui, a Direção continua a
fazer questão de deixar claros os
objetivos e os resultados da sua
atividade; para tal, não queremos
deixar de dar a conhecer a todos a
constituição da nova equipa, o nosso
Programa de Trabalho e o orçamento
que nos permitirá colocar o Programa
em prática.
Estes foram os documentos
aprovados em AG, aos 13 dias de
Dezembro de 2014.
Como poderão ler abaixo o foco da
nossa ação está posto sobretudo na
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divulgação dos princípios da Doutrina
Espírita, no unificar de vontades e na
capacitação dos trabalhadores,
dando-se uma atenção especial à
Evangelização Infanto-juvenil – área
em que tem sido feito um esforço
suplementar de sistematização da
informação e atualização de
conteúdos, numa tentativa de levar
aos mais jovens a semente boa que
há-de florir e frutificar no amanhã. A
arte e a música revelaram-se,
igualmente, elos de união fortalecidos
pela mensagem do Cristo.
Neste ano de 2015, a Direção
estende a todos um abraço fraterno,
com votos de muita paz e harmonia!
Vitor Féria
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AG Eleitoral
No passado dia 13 de dezembro teve
lugar a Assembleia Geral Eleitoral,
durante a qual foi eleita a lista A,
proposta pela Federação Espírita
Portuguesa:
Assembleia Geral:
AE Leiria – Isabel Saraiva
CECristã Lx – Mª Manuela Vasconcelos
AE Évora – Ana Duarte
Conselho Fiscal:
CEPC – Antº Esteves Santos
AE São Brás – Duarte Palma
AEBarsanulfo – José Luís Ucha
Direção:
CE Luz Eterna – Vitor Féria
AE Quarteira – José Esteves Teiga
EBCE – Isaías Pinho de Sousa
ABF – Manuel da Costa
ACE Santarém – Antº Mendonça
A tomada de posse terá lugar no dia 10
de janeiro, 2015.

PLANO DE TRABALHO 2015/2016

Plano de Trabalho
1. Diretrizes de Trabalho
Considerando-se que o Movimento Espírita tem por missão promover e realizar o
estudo, a divulgação e a prática da Doutrina Espírita, propomos e recomendamos
que as suas atividades sejam desenvolvidas dentro das seguintes diretrizes:
•
•
•
•
•

A DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA, PRESERVANDO OS SEUS
PRINCÍPIOS;
A DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO ESPÍRITA;
A UNIÃO DOS ESPÍRITAS E A UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA;
A CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR ESPÍRITA;
A PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE.

2. Desenvolvimento
DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA, PRESERVANDO
OS SEUS PRINCÍPIOS
Objetivo:
Difundir a Doutrina Espírita, pelo seu estudo, divulgação e prática, colocando-a ao
alcance e a serviço de todas as pessoas, indistintamente, independentemente de
sua condição social, cultural, económica ou faixa etária. Desenvolver todas as
atividades espíritas com base nas obras básicas de Allan Kardec.
Ações e Projetos:
Realização de trabalho voltado:
∼ ao estudo da Doutrina Espírita e divulgação dos seus ensinos;
∼ ao aprimoramento do trabalho de atendimento às pessoas que buscam,
nos centros espíritas, acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação,
de forma integrada, numa ação conjunta entre todas as áreas de trabalho;
∼ promoção da Arte como uma manifestação cultural dos espíritas, que se
propõem a aliar os princípios e os valores éticos e morais do Espiritismo
às manifestações artísticas em geral, por meio da arte-educação, a
serviço do bem e do belo;
∼ Realização de campanhas de esclarecimento sobre o que é Espiritismo.
∼ Divulgação do folheto Conheça o Espiritismo;
∼ Promoção e realização do estudo metódico, constante e sistematizado da
Doutrina Espírita;
∼ Promoção e realização de cursos, encontros, seminários e oficinas de
trabalho, voltados ao esclarecimento sobre a Doutrina Espírita.
DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO ESPÍRITA
Objetivo:
Promover a difusão da Doutrina Espírita, de forma contínua, com base nos
princípios doutrinários, direcionando a mensagem aos diferentes públicos,
conforme as faixas etárias.
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Ações e Projetos:
∼ Realização de Oficinas de comunicação para trabalhadores das
Instituições visando o aprimoramento da comunicação interpessoal e
coletiva;
∼ Promoção de cursos regulares de expositores da Doutrina Espírita, nos
quais a teoria se alie à prática de falar em público, com conteúdo,
técnica e simpatia;
∼ Difusão do livro em várias modalidades (livraria, biblioteca), como
instrumento básico da divulgação do ensino espírita;
∼ Ampliação e fortalecimento da divulgação da Doutrina Espírita pela
Internet, Materiais gráficos, etc;
∼ Realização de encontros, seminários e outras formas pedagógicas de
estudo, visando a atualização do conhecimento dos trabalhadores em
relação às inovações constantes (Tecnológicas, Legislação, Direitos
Autorais etc.);
∼ Promoção de Campanhas para estimular e esclarecer os trabalhadores,
colaboradores e frequentadores do Centro Espírita sobre a importância
da realização do Evangelho no Lar.
UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA
Objetivos:
∼

∼

∼

Promover e realizar atividades que possibilitem a troca de informações e
de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os centros
espíritas;
Oferecer condições para o conhecimento e a implementação das
recomendações e orientações quanto à importância da vivência
evangélica na família e da prática do Evangelho no Lar e no Coração;
Estimular o estudo interpretativo do Evangelho de Jesus, à luz da
Doutrina Espírita.

Ações e Projetos:
∼ Difusão de programas de apoio às atividades dos centros espíritas, tais
como: os de Atendimento Espiritual, em especial da vivência do
Evangelho na família; de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita; de
Estudo, Educação e Prática da Mediunidade; de Infância e Juventude;
de Comunicação e de Orientações Administrativas e Jurídicas;
∼ Promoção e realização de cursos, encontros, seminários e oficinas de
trabalho, voltados à capacitação e ao aprimoramento dos trabalhadores
espíritas sobre as atividades de unificação.
CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR ESPÍRITA
Objetivos:
∼
∼
∼

Assegurar permanente capacitação dos trabalhadores espíritas para a
gestão do Centro Espírita;
Assegurar permanente capacitação dos trabalhadores espíritas para
todas as atividades doutrinárias, administrativas e de unificação;
Assegurar permanente capacitação dos trabalhadores espíritas para
acolher, consolar, esclarecer, orientar e integrar as pessoas que chegam
ao Centro Espírita, atendendo-as em suas necessidades espirituais e
morais;

PROPOSTA ORÇAMENTO
Jóias e Quotas
Doações
Subsídios
Livros

10 000 0
0 0
850 0
70.000,00

Juros Depósitos

55,00

Receb. Prediais

1.800,00

Total
PAGAMENTOS
Funcionamento
Pessoal
Seguros
Rendas

82.705,00

12 045
400 0
0 0

Manutenção

3 750 0

Água, Luz, Gás

1 020 0

Representação, Desloc.

2 950 0

Comunicações
Material Escritório

2 250 0
2 570 0

Higiene, Segurança

1 400 0

Despesas Atividades

1 700 0

Investimento
Aquisição Equipamentos

1 000 0
0 0
0 0

Comerciais
Livros
Total

50.000,00
79.085,00

RECEITAS

82.705,00

DESPESAS

79.085,00

SALDO

3.620,00
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∼

Fernando de Lacerda

Fernando de Lacerda nasceu em Loures,
Portugal, no ano de 1865. Como a
mocidade positivista da sua geração,
afastou-se progressivamente da fé, e
tornou-se um incrédulo assumido.
Aos 34 anos de idade, no entanto,
comecaram a brotar da sua pena escritos
assinados por grandes vultos da literatura,
e de estilo e qualidade condizentes.
Alexandre Herculano, Eça de Queirós,
Camilo Castelo Branco, Victor Hugo, Júlio
Dinis, João de Deus, são alguns dos
Espíritos que se comunicaram pela
psicografia de Fernando de Lacerda, que
deram que falar nos jornais da época.
Profissionalmente, Fernando de Lacerda
era chefe da Policia, foi fundador dos
Bombeiros Voluntários de Loures, e
industrial por herança. Homem bom,
sempre desejoso de servir o próximo e de
apagar perante o mundo, o desejo de
exposição publica em nada condizia com o
seu carácter. Fernando de Lacerda nunca
se furtou a exames sérios da sua
faculdade mediúnica. Infelizmente, os seus
opositores febris, pertencentes ao sector
republicano e ateísta da sociedade
portuguesa, não o pouparam à
perseguição impiedosa e à calunia mais
vil.
Com a implantação da República Lacerda
viu-se privado da sua tranquilidade, foi
demitido do seu cargo enquanto se
encontrava numa viagem ao Brasil e por ali
ficou ...

Estimular o relacionamento intra e interpessoal dos trabalhadores
do Centro Espírita, buscando seu bem-estar e a convivência
fraterna indispensável à execução das tarefas.

Ações e Projetos:
∼ Promoção e realização de ações de capacitação de trabalhadores
espíritas, tomando por base as obras da Codificação Espírita;
∼ Promoção e realização de cursos, encontros, seminários e oficinas
de trabalho, voltados à capacitação do trabalhador espírita em todas
as suas atividades;
∼ Criação de um espaço onde ocorram a autoavaliação das equipes e
a verificação das demandas, para averiguar, dentro das condições
vividas e num determinado período de tempo, o andamento das
ações educativas com vistas ao compartilhar das experiências.
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE
Objetivo:
∼

Desenvolver programas de atividades institucionais, doutrinárias e
promocionais, utilizando a arte, segundo os princípios e valores
éticos e morais do Espiritismo.

Ações e Projetos:
∼ Participação, nos termos da Lei, em Conselhos e Organismos
governamentais, cujos objetivos sejam compatíveis com os
princípios espíritas;
∼ Participação em ações, campanhas e organizações das sociedades
civis e religiosas, cujos objetivos sejam compatíveis com os
princípios espíritas.

Controlo da Actividade da Direção
Cabe à Direção fazer cumprir os regulamentos existentes, representar
oficialmente a FEP em todos os actos associativos, civis ou judiciais e
apresentar e fazer cumprir o orçamento de Despesas, a ser aprovado
em Assembleia-geral.
Consciente destes compromissos, a actual Direção manterá, para além
das reuniões periódicas e visitas agendadas que já referíramos antes,
uma avaliação semestral dos desempenhos conseguidos, a fim de
que possam ser controlados e reajustados eventuais desvios das
propostas inicialmente traçadas.

Desencarnou em 1918.
A quem pretenda saber mais
acerca da vida e obra deste nosso
irmão de ideal, aconselhamos os
livros "Fernando de Lacerda, o
Médium Português", e/ou
“Mistérios de Além Túmulo”, da
autoria de Manuela Vasconcelos,
editados pela Federação Espírita
Portuguesa.

http://feportuguesa.pt/?product=misterios-do-alem-tumulo

