
INFORMATIVO
ESPECIAL DOS 103 ANOS DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ E CARIDADE

Nossa Casa conta com 24 grupos de estudo 
e/ou trabalho, em vários dias e horários da se-
mana, nas esferas de evangelização, assistência 
social, mediunidade, estudo e divulgação da 
doutrina espírita. Por semana passam por nossa 
casa mais de 100 pessoas para estudar e/ou tra-
balhar, além das que são atendidas. Geralmente 
nos encontramos apenas com as que frequen-
tam o mesmo trabalho que o nosso.

Tempos atrás, os espíritos mentores da As-
sociação disseram que as paredes da casa de-
veriam ser derrubadas (simbolicamente). Hoje 
eles nos dizem que assim foi feito, no entanto o 
momento é de darmos as mãos, de nos unirmos. 
Assim, no intuito de promover um olhar atento 
e sensível aos grupos, além do nosso, aprovei-
tamos o aniversário da fundação da AEFC para 
realizarmos um tipo de “amigo secreto”.

 Cada grupo retirou o nome de um outro gru-
po e procurou saber sobre este grupo, como por 
exemplo: qual o dia em que ele ocorre, qual a 
natureza do seu trabalho, a quem atende... De-

Olhar o outro e buscar união
pois, na “revelação”, presenteou seu “amigo se-
creto” com “algo” que lhe representeasse, sem 
valor material, mas sim sentimental. 

Foi uma dinâmica que possibilitou aos gru-
pos prestarem atenção nos outros e em si. Olhar 
o outro, não apenas evidenciando sua existên-
cia, mas significando-a, buscando saber quais os 
traços do grupo, dos que o compõe e sua rela-
ção com o todo maior que é a Casa espírita, a 
Associação Espírita Fé e Caridade.

Como bem sabemos, estamos momentane-
amente reencarnados para evoluirmos através 
das relações, algumas novas, mas em sua maio-
ria, construídas ao longo de muito tempo, em 
várias jornadas. Algumas no bem, outras nos en-
ganos e desencantos, mas todas, hoje, buscando 
o crescimento através do amor, da convivência, 
do estar juntos em prol dos trabalhos espíritas. 

No momento da revelação do “amigo secreto” 
isto ficou bem claro, pois um grupo estava ligado a 
outro, ou seja, encontros que já existiam foram re-
forçados. Veja a SEQUÊNCIA DA REVELAÇÃO:  ⇨
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DME - Irradiação 4ª feira à tarde DDI - Estudo das obras de André Luiz de 4ª feira

➡

⏎

DDI - Estudo das obras de André Luiz de 2ª feira

⏎

➡

DIJ - Grupo de crianças – quinta-feira

DDI - Reuniões Doutrinárias de 5ª feira DME - COEM 2 – sexta-feira

➡

⏎

DDI - Reuniões Doutrinárias de 2ª feiraDIJ - Grupo Girassol – segunda-feira

➡
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DME - Tratamento espiritual 4ª feira à tarde

➡

DME - Irradiação 3ª feira à noite

⏎

DDI - ESDE 2 – sexta-feiraDSA - Grupo Maria de Nazaré

➡

⏎

DDI - ESDE 1 – terça-feira DDI - Estudo aberto do Evangelho Seg. Espiritismo

➡

⏎

DME - Tratamento espiritual 3ª feira à noiteDME - Irradiação 3ª feira à tarde

➡

⏎
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DDI - Reuniões Doutrinárias de 3ª feira

➡

DDI - Reuniões Doutrinárias de sábado

⏎

DSA - Grupo Flores do BemDME - COEM 1 – terça-feira

➡

⏎

DSA - Grupo Tardes Fraternas com Chico Xavier DME - Desobsessão

➡

⏎

DDI - Estudo das obras de André Luiz de 6ª feiraDIJ - Grupo de jovens - segunda-feira

➡
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Os coordenadores de grupos, durante os dias que antecederam a 
revelação, traçaram algumas palavras sobre seu próprio grupo, fazendo 
assim o movimento de se olhar, de saber quais as características 
principais que o identificam. Na noite de comemoração, expusemos uma 
característica de cada trabalho, a partir de seu coordenador, como segue:

Olhar dentro de si

DIJ
Grupo de jovens

“Grupos lindos, cheios de jovens, com muita 
entrega para vivenciar o evangelho”

Grupo de crianças

“ Música no salão no início e muita  
alegria e fofura”

Grupo Girassol

“ Movimentam e  
alegram a Casa dos  
Girassóis, espalhando 
amor para toda a  
comunidade”

DSA
Grupo Flores do Bem

“ Fazemos artesanato com muito 
 amor e capricho”

Grupo Maria de Nazaré

“ A alegria das crianças e a força de  
superação destas mães chegam ao  
coração de cada membro de nossa grande família”

Grupo Tardes com  
Chico Xavier

“ Unidos, estamos na 
Casa todos os sábados 
para juntos amar e 
servir aos nossos irmãos 
que se encontram em 
situação de rua”
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DDI
ESDE 1

“ Somos um grupo que estuda e 
compartilha a Doutrina Espírita de forma 
sistematizada, jovial e acolhedora”

ESDE 2

“É noite de sexta-feira, é noite de comunhão
Com Cristo e seus exemplos, estudamos de 
montão. Lemos o evangelho, aprendemos com o 
Senhor. E obrigada Kardec, o Livro dos Espíritos 
é renovador!”

Estudo aberto do Evangelho  
Segundo o Espiritismo 

“ Pessoas simpáticas e curiosas que 
desejam conhecer e aprofundar os 
ensinamentos de Jesus”

Estudo das obras de André Luiz  
de 2ª feira

“ São pessoas amorosas, dedicadas, estudiosas e 
que participam de outras atividades da Casa”

Estudo das obras de André Luiz  
de 4ª feira

“ É um grupo com reflexões extensas, sem 
pressa, e funciona associado ao grupo de 
tratamento espiritual de 4ª feira a tarde”

Estudo das obras de André Luiz  
de 6ª feira

“ É uma viagem de descoberta de nós mesmos, 
da nossa realidade como espíritos viajores que 
somos”

Reuniões Doutrinárias de 2ª feira

“ Alguns com mais de 20 anos neste 
trabalho, outros acabando de chegar, 
e todos sempre presentes com muito 
carinho”

Reuniões Doutrinárias de 3ª feira

“ Somos uma equipe muito carinhosa.  
Gostamos de ouvir histórias de Jesus,  
poesia e música”

Reuniões Doutrinárias de 5ª feira 

“ O grupo é constituído por jovens 
almas já maduras, bem como por almas 
maduras, porém jovens”

Reuniões Doutrinárias de sábado

“Já são 10 anos de união, fraternidade. 
Sempre ficamos felizes com a presença dos 
trabalhadores de outros grupos da Casa”
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DME
COEM 1

 “ Gostamos de realizar dinâmicas de 
estudos, interagindo, para cada vez 
mais criarmos alicerces no estudo da 
mediunidade”

Irradiação de 3ª feira à tarde

“ Amamos este trabalho. Nos reunimos 
para servir e aprender”

COEM 2

“ Gostamos muito de 
aprender sobre a nossa 
doutrina amada”

Irradiação de 3ª feira à noite

“ Tem em seus corações a intenção do bem 
querer, e todos sem distinção, servem a Jesus, 
com muito amor e dedicação”

Tratamento espiritual 3ª feira a noite

“ Instrumentos da imensa multidão 
invisível que se faz presente, voltamos 
aos nossos lares com a feliz satisfação 
do dever cumprido”

Irradiação 4ª feira à tarde

“ Grupo de amigos reunidos 
buscando a luz do Mestre Jesus”

Tratamento espiritual 4ª feira à tarde

“ Funciona espiritualmente acoplado ao grupo 
de estudos das obras de André Luiz e do 
grupo de Irradiação. É um tratamento para 
encarnados e desencarnados”

Desobsessão

“ Acolher corações aflitos, encarnados e 
desencarnados, esse é o nosso trabalho”

Com certeza as mãos 
foram dadas para que o 

trabalho em prol do bem, 
do amor e da caridade, sob 
as orientações da doutrina 
espírita e do evangelho de 
Jesus, seja realizado nesta 

Casa Espírita de Amor.

CASA ESPÍRITA DE AMOR,
TEMPLO DE JESUS EM LOUVOR.
CASA QUE AQUECE O CORAÇÃO,
ABRIGO E AMPARO DE IRMÃOS.

SEJAMOS TODOS LUZ EM DEUS,
SEJAMOS FILHOS DOS BRAÇOS SEUS,
NA LUZ DA ETERNIDADE,
ELEVANDO A CARIDADE.
 SEAREIROS EM LUZ
SEJAMOS TRABALHADORES DE JESUS
NA SIMPLICIDADE DA ORAÇÃO,
NA BUSCA DA MELHOR DIREÇÃO.

ERGUEMO-NOS EM JESUS,
NA FRATERNIDADE CRISTÃ.
SIGAMOS NO ESPÍRITO, 
NA ESPERANÇA E NA FÉ,
TRABALHADORES DA ASSOCIAÇÃO
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Psicografias da noite  
de comemoração

União, um chamado aos novos tempos.
Irmãos, é o Cristo quem vos chama!  Atendei ao chamado Divino que 

tem ecoado persistente em vossos corações! 
Já não vos convidamos ao abraçar dos corpos, pois que os tempos são 

outros, e novos tempos pedem novas ações. O abraçar carinhoso dos cor-
pos até aqui vos trouxe na necessidade da aproximação daqueles que se 
amam em Cristo, mas nova tarefa cabe aos trabalhadores desta casa: é 
necessário que vos torneis um com Cristo!

O chamado que agora se faz é o da união dos sentimentos, dos desejos 
e dos ideais, para que sacrifiqueis vossas necessidades a fim de que o ideal 
do Cristo possa irradiar-se entre todos os homens.

Esta casa tem sido um farol a serviço de Deus, a iluminar e apontar ca-
minhos, e vós mesmos tendes sido até aqui guiados na vossa necessidade 
de iluminação, mas vos dizemos: já não caminhais em trevas! Andais ago-
ra na luz de Deus que vos tem socorrido pela cruz dos sacrifícios exempli-
ficados por Jesus. Sacrificai, portanto, as vossas diferenças e no sacrifício 
de vós mesmos encontrareis o sentido da união.

Uni-vos, uma vez mais vos dizemos! Uni-vos na fé que vos torna fortes, 
e que fortalecerá a todos os desvalidos do caminho, a seu tempo. Uni-vos 
na caridade que vos tem salvado dos egoísmos e que salvará a tantas ou-
tras almas necessitadas do conhecimento de si mesmas.

 Jesus é a luz Suprema. Uni-vos, para que a luz brilhe em vossos cora-
ções, para e por todos os homens! 

Não somos equipes separadas por dois lados da existência. Caminha-
mos lado a lado, juntos, todos nós, trabalhadores em nome do Amor infi-
nito. Deixemos assim nossas pegadas na infinidade dos tempos para que 
o amor, que é a personificação do próprio Deus, seja compreendido pelos 
homens.

Hosanas e glórias a Deus! 
Amor e luz de Jesus, entendimento, razão e caridade de Kardec sempre 

vos guiem! 

Lúcio, um vosso irmão.
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Queridos irmãos, 
Oração, desobsessão, higienização, pão, 

educação, amparo, recolhimento e entendi-
mento. 

Como descrever os diversos trabalhos da 
Casa?

Ah, são tantas áreas! É tamanho o alcan-
ce, pois não se enganem, a misericórdia di-
vina a todos os cantos do universo ampara 
e acolhe, junta o que está quebrado, cura o 
que está adoentado, levanta o que está caído 
e a nada e a ninguém julga ou pune, apenas 
acolhe e ampara.

Hoje estamos em comemoração, é dia de 
muitas alegrias, mas também de reflexão. 

Alegrias em ver esta Casa em constante 
crescimento, não só em conhecimento, mas 
sim e principalmente em atendimento. 

Cada célula de trabalho desta Casa irra-
dia luzes de amor e amparo que podem ser 
vistas a longas distâncias e sinalizam para 
as nossas equipes de trabalho porto seguro 
para repouso,  reposição de novas energias, 
novos aprendizados e onde podemos trazer 
aqueles seres momentaneamente desajusta-
dos com a certeza de que aqui receberão o 
pão que os alimenta a alma e o coração e 
assim em equilíbrio seguirem nos seus desti-
nos de seres eternos em outra direção. 

Queridos irmãos, se como células já bri-
lhais é chegado o momento de como um 
todo trabalharem e assim unidos, verem 
os atendimentos se multiplicarem e mais e 
mais almas ajudarem!

União irmãos, este é o tema da noite, o 
tema que escolhemos para esta data de co-
memoração é o tema que deve ser trabalha-
do durante todo decorrer do ano.

Por isso dos festejos de hoje buscarem a 
integração de cada célula luminosa de amor, 
dedicação e amparo que aqui todas as sema-
nas trabalham criando o que somos hoje. 

Lembrem-se irmãos, por diversas vezes, 
escutamos de vós que o trabalho é realizado 

por nós (espiritualidade) ledo engano ami-
gos, o trabalho é realizado por todos nós, é 
uma somatória de esforços e predisposição 
para aprender ajudar sob os ensinamentos 
do Cristo. Por isso voltamos ao tema desta 
noite de celebração. 

Uni-vos irmãos! Cada célula, cada engre-
nagem desta Casa já está pronta, já está tra-
balhando no amor do Cristo!

É hora agora de unirmos as células e as-
sim formarmos um só organismo vivo e não 
mais brilharemos ofuscantemente como va-
galumes, mas irradiaremos como um farol, 
indicando a todos os necessitados que aqui 
é um porto seguro,  um porto de amor, pre-
parado para que qualquer viajante errante 
ou encarnado ancore  para o amparo, reparo 
e preparo para darem sequência a sua jor-
nada,  pois lembramos que aqui não é desti-
no final, é apenas posto de amparo para nós 
todos,  os  que vem em pedido de auxílio e 
aqueles que se predispõem a auxiliar. 

Por isso olhemos ao alto, demos as mãos 
e unamo-nos  em louvor e gratidão pela di-
vina oportunidade de trabalho nessa Casa 
de amparo,  que enquanto aqui estivermos 
não nos falte empenho e dedicação mas so-
bretudo, amor e união e, quando por nosso 
merecimento e misericórdia divina formos 
chamados aos novos postos em locais de tra-
balho, que olhemos para trás com a certeza 
de que o tempo dedicado à AEFC foi bênção 
divina em nossa recuperação e evolução,  e 
que aqui servistes com a mais nobre das in-
tenções. 

Minhas melhores saudações de toda equi-
pe espiritual da Casa AEFC. 

PS: As amizades aqui feitas são para 
eternidade. 

Ass: Irmão Alex
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Anualmente, a FEC organiza o CENSO ESPÍRITA coletando 
dados em todos os Centros Espíritas de SC. O período de 
coleta de dados foi no mês de maio de 2019.
A Diretoria agradece o empenho de todos em acolher e 
servir com amor aos que procuram a AEFC. Essas foram as 
informações obtidas pelo censo em nossa Casa:

VOCÊ SABIA?

pessoas 
receberam 
passes fluídicos

1044

grupos 
mediúnicos 
atuaram

6
médiuns 
atuantes 
atenderam

54 

pessoas nos 
grupos de 
estudos

129

foi o número de 
atendimentos 
fraternos 
realizados

27

pessoas 
frequentaram 
as palestras

1005

livros 
emprestados da 
biblioteca

20
livros vendidos 
entre maio de 2018 
e maio de 2019

150 

paslestras 
proferidas

21

pessoas 
passaram por 
nossa casa

3.260
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evangelizadores 
participaram da 
evangelização

25

mulheres e suas 
famílias foram 
atendidas por 
semana no 
Grupo Maria de 
Nazaré

14
cestas 
básicas foram 
distribuídas

80  

fraldas 
descartáveis 
foram doadas

300
pessoas em 
situação de rua 
participaram, 
por semana, das 
tardes fraternas 
aos sábados 

150 

crianças 
estiveram 
presentes na 
evangelização

57 

jovens 
participaram da 
evangelização

28
trabalhadores 
voluntários 
exerceram seu 
trabalho

190 



No dia 06/08/2019, a Associação Espírita 
Fé e Caridade completou 103 anos de exis-
tência e no dia 03/08/2019, em um clima de 
muita união, cerca de 110 trabalhadores se 
reuniram, na casa, para homenageá-la. Traba-
lhadores de todos os grupos tiveram a opor-
tunidade de se reverem, se abraçarem e se 

Palavras da Presidente
unirem ainda mais pelos laços amorosos que 
impregnaram o ambiente da nossa casa nesta 
noite. Agradecemos a Jesus por nos dar este 
lar, aos amigos espirituais que nos orientaram 
e a todos trabalhadores que tornaram possível 
que as portas desta casa se mantivessem aber-
tas por 103 anos.

DIRETORIA

PRESIDENTE
Sandra Pissolato Lemos

VICE-PRESIDENTE
Rodrigo Stuani Rovaris

SECRETÁRIA
Liliane Thives Mello

TESOUREIRO
Elisa Flemming Luz

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO – DDI
Fabiana Martins Fertig

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – DIJ
Guilherme Amorim e Júlia Monn

DEPARTAMENTO MEDIÚNICO – DME
Flávio S. Stersi dos Santos

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL 
ESPÍRITA – DSA
Carlos Aldir Webler Rabello e Anna Carla Luz Lisboa

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Rinaldo Celso Feldmann Filho

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA FÉ E CARIDADE

Rua Fernando Machado, 245, Centro,  
Florianópolis-SC. | CEP 88020-130 

www.aefc.org.br


