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Sr. Nestor João Masotti

Será realizada nas dependências da
Federação Espírita Brasileira , em Brasília,
no período de 10 a 13 de fevereiro de 2002, a 8ª Reunião
Ordinária do Conselho Espírita Internacional, acolhendo os
companheiros representantes de todos países- membros e
convidados.
Nestes encontros, avalia - se a realidade e discute- se medidas
visando o fortalecimento e aprimoramento da tarefa de
promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita.
Um dos pontos a serem destacados na pauta das atividades,
será a realização de um Seminário voltado ao estudo dos
textos “Preparação de Trabalhadores para as Atividades
Espíritas” e “Diretrizes de Apoio para as Atividades
Espíritas”.
Aprovados pelo Conselho Espírita Internacional em sua
Reunião Ordinária realizada em Miami, no ano 2000, estes
textos estão sendo editados e distribuídos, em apostilas ou
disquetes, para to dos os dirigentes e trabalhadores espíritas
interessados na sua utilização.
A finalidade principal desse Seminário é a de realizar um
estudo das diretrizes da Doutrina Espírita e da pratica do
Movimento Espírita, aos voluntários e servidores da difusão
doutrinária.
Essa Reunião deverá ser mais um significativo marco no
gradativo processo de consolidação do Movimento Espírita
em nível internacional.
Nestor Masotti
Secretário-Geral
EDITORIAL

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Antonio Cesar Perri de Carvalho
E-mail: cesarperri@aol.com
EDITORA
Elsa Rossi
E-mail: elsarossi@aol.com

Tel: (0..61) 322-3024
Fax: (0..61) 322-0523
SGAN Q. 603 - Conj. F Brasília - DF - Brazil CEP: 70830-030
E-mail: spiritist@spiritist.org
Web site:
http://www.spiritist.org

AUSTRIA

Verein für Spiritistische Studien Allan Kardec –
Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec – VAK

Em janeiro de 2002, o VAK concentrou suas atividades em torno das palestras do orador
José Raul Teixeira. Raul proferiu três palestras e um seminário em Viena, Austria na sede do
grupo, em Brno (República Tcheca) e em Bratislava (República Eslovaca).
Todos os eventos foram organizados com tradução simultânea para tcheco ou alemão
conforme o país em que se realizaram.
Palestra sobre "O Homem e a sua solidão"com entrada franca dia 17.01.2002 às 19h.
Seminário sobre "O Homem e o Mundo" dia 20.01.2002 das 10 às 15h.
Rejane Spiegelberg
E-mail: vienna_kardec@hotmail.com
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ANGOLA

SEAKA

SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN
KARDEC DE ANGOLA

Área Doutrinária:
•Estamos fazendo as 2ª feiras, 5ªfeiras, Sábados e
Domingos, estudos das obras da Codificação e André Luís.
•Reuniões mediúnicas 5ª feiras, Sábados e Domingos
•PASSE, aos domingos.
Area Assistencial:
•SEAKA tem recebido ajuda de Portugal, Centro de
Estudos Espíritas Allan Kardec em Coimbra, cuja
presidente é a sra Leonor Santos.
•Todos os dias são servidos 300 sopas e pão para o
hospital do Sanatório da tuberculose
•Ajuda diária ao Preventório hospital com cerca de 80
crianças tuberculosas.
•Cestas básicas, para 75 famílias da Leprozaria de
Luanda
•Apoio a Associação da Hemodiálise e festa para as
crianças doentes
•Preparação de cestas básicas para 30 famílias com
deficientes físicos
•SEAKA realizou uma festa no hospital do sanatório
para 350 pessoas, doentes tuberculosos e funcionários.
Em 1999, a Federação Espírita Portuguesa, enviou as
camisolas que sobraram do Congresso, roupas usadas do
Centro Perdão e Caridade.
Divaldo P. Franco, J. Raul Teixeira, Lar Fabiano de
Cristo e dra. Marlene Nobre (Folha Espírita) ofertaram
livros, vídeos e fitas K-7 para o SEAKA.
442 334030 TELEFAX
002 4491507852 - 002 4492302537
Trajano Nakhova
E-mail: trajanotrajano@snet.co.ao

ARGENTINA

C.E.A.
CONFEDERACIÓN
ESPIRITISTA ARGENTINA

Nuclea a las Sociedades y Núcleos de Propaganda
Espírita del país que estén confederados a ella.
AUDICIONES ESPÍRITAS DE RADIO:
PROGRAMA "Tiempo de Conocer"
RADIO: "LA COMUNITARIA" F.M. 100.1
Horario: Lunes de 19:30 a 21 hs
RADIO: "SENSACIONES" F.M. 104.3
Horario: Martes de 19 a 20 hs - Sábado de 10 a 11hs.
PROGRAMA "Mensajes del Más Allá"
RADIO:"CIUDAD DE BANFIELD" A.M. 1470
Horario: Miércoles de 20 a 22 hs.
BIBLIOTECA PÚBLICA de la C.E.A.:
Permanece abierta al público todos los días, de 15 a 19hs,
en su local social: Alsina 2949, Buenos Aires.
CURSOS ESPÍRITAS de la C.E.A.:
Curso Sistematizado sobre "Doctrina Espírita".
(Entrada Libre y Gratuita).
El curso para el 2002 comenzará la 1a. semana de Marzo.
Concurra los Días lunes y miércoles, de 19 a 20:30hs.
Informes e Inscripción:
Sánchez de Bustamante 463. Capital Federal.
Tel/Fax: 4862-6314.
E-mail: ceaespiritista@ciudad.com.ar

BÉLGICA

UNION SPIRITE BELGE—USB

No dia 20 de Abril 2002, sábado as 9hs.
acontecerá o 3º Simpósio da União Espírita
Belga. Compreendendo a importancia de um evento como o
qual os irmãos franceses já realizaram mais de dez simpósios e
tomando como
exemplo, aconteceu o I° Simpósio da União
Espírita Belga em
maio de 2000 na
matriz do grupo
espírita Amour &
Charité.
Este evento com
preende vários
objetivos.
Em
Da esquerda para a direita: Danielle Detilloux, presidente
da Fédération Spirite de Liège, Daniel Denis, president de primeiro lugar é
Amour&Charité e Jean-PauL Evrard, president de USB.
um momento de
alegria que permite aos diferentes grupos participar ativamente na sua realização
apresentando um conferencista. Também é a oportunidade para
as pessoas responsáveis e sócios dos centros se confraternizarem e trocarem as impressões sobre assuntos espirituais. É um
momento de compartilhar ao curso do qual irmãs e irmãos têm
a oportunidade para se encontrar bem como compartir com o
alimento corporal, o alimento espiritual.
Cada um traz suas experiencias vivenciadas, como
aconteceu no ano passado, Jean-François Coureaux, do Círculo
La Reinaissance, nos relatou os fatos que o trouxeram ao
Espiritismo. Sua conferência foi muito apreciada por todos e nos
permitiu entender por um exemplo concreto, o progresso que levou
este irmão para outra compreensão das coisas.
Se nós quisermos progredir, se nós quisermos que o
mundo evolua, é nosso dever nos unirmos, nos conhecermos para
pôr em prática os belos ensinamentos que recebemos. Nós temos
que unir a fala aos atos e temos que provar pelos fatos que
Espiritismo vale a pena ser conhecido. Aquele que permanece
isolado prova que está em contradição completa com os ensinos
obtidos. Devemos estar conscientes disso e nos unirmos mais.
Neste ponto de vista e seguindo a proposta de nosso
irmão Roger Pérez, Presidente da União Espírita Francesa e
língua francofona, o Simpósio 2003 deverá atingir a compreensão
dos demais países entendo a importância de tal evento. Enquanto
isso estamos lhes esperando, sábado dia 20 de abril de 2002 com
início às 09:00 na matriz da União Espírita Belga à 43 Rue Maghin
4000 Liege
Jean Paul Evrard
http://users.skynet.be/usb
E-mail : USB@Skynet.be
FEDERACIÓN ESPÍRITA BOLIVIANA
O Movimento Espírita Boliviano, depois das
conquistas logradas com o 2º Encontro
Espírita Boliviano, em especial a constituição da FEBOLFederación Espírita Boliviana , são relevantes. Destacamos nesta
oportunidade o jornal espírita CAMINO DE LUZ, editado em Santa
Cruz de la Sierra, pelo Hogar Espiritual Martin de Porres, que se
transforma num órgão de divulgação da recém constituída FEBOL.
Conta com apoio, entre outros colaboradores, do Proyecto Hogar
Solidario, Instituição Espírita de amparo a crianças órfãs, que vem
realizando excelente labor social, em nome do Espiritismo , na Bolívia.

BOLÍVIA

O Hogar Espiritual Martin de Porres está na Internet, através
do site: www.geocities.com/hogarespiritual assim como o
Proyecto Hogar Solidario: www.solidario.org.bo
Marco Antonio Cardoso
E-mail: cardosomarco@uol.com.br
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BRASIL

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
F.E.B.
Reuniões das Comissões Regionais
do Conselho Federativo Nacional

O Conselho Federativo Nacional da FEB mantém, anualmente,
reuniões ordinárias em Brasília e em regiões do país:
Comissão Regional Nordeste - 12 a 14 de abril de 2002
Cidade-sede: Recife (Pernambuco)
Tema: “Ação da Casa Espírita ante os avanços e
necessidades espirituais do homem”.
Comissão Regional Sul - 3 a 5 de maio de 2002
Cidade-sede: Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
Temas: “Recursos para a manutenção das atividades
espíritas”; “Proposta para a popularização e divulgação do
Espiritismo”.
Comissão Regional Norte - 30 de maio a 2 de junho de 2002
Cidade-sede: Boa Vista (Roraima)
Temas: “Seminário sobre a Campanha de Divulgação do
Espiritismo”; “Avaliação do Plano de Trabalho da Comissão
Regional Norte aprovado na reunião anterior”.

ESPANHA

FEDERACION ESPIRITA
ESPAÑOLA

F. E. E.
En la web de la Federación Espírita Española, se
podrá encontrar información sobre el movimiento en
España, además de profundizar en conocimientos. Tendrá
también la posibilidad de leer la revista de la FEE en la
sección Revista.
Registro en nuestro boletín Informativo
Se ha creado un boletín informativo, que enviamos a
todos aquellos que lo desean registrándose en la pagina
web:
http://www.espiritismo.es.fm Boletín en el cual
informamos sobre todo lo que se ha hecho en el periodo
que se ha tardado en enviar, que aproximadamente se
enviará cada 15 días. Por supuesto, si se registra, en
cualquier momento usted puede darse de baja
transmitiéndonos un
E-mail a
spidinho@hotmail.com

FRANÇA

Comissão Regional Centro - 14 a 16 de junho de 2002

UNION SPIRITE FRANCAISE ET
FRANCOPHONE

Cidade-sede: Vitória (Espírito Santo)
Tema: “Como preparar o Centro Espírita para o atendimento
ao público com qualidade”.

Dia 27 de Janeiro, em Paris, acontece a reunião de
Fundação da “ASSOCIAÇÃO KARDEC”.

Simultaneamente à reunião dos presidentes e assessores
das diretorias das Federativas Estaduais, ocorrem reuniões
específicas das áreas de: Infância e Juventude; Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita; Comunicação Social
Espírita; Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita;
Atividade Mediúnica e Assistência Espiritual.

Entre os membros fundadores da associação se
encontram não somente represententes da USFF e dos
grupos afiliados, mas também outros tres membros de
organizações espíritas estrangeiras.

COLOMBIA

Essas três pessoas trarão seus conhecimentos e sua
experiência decorrente da organização do 1° e do 2°
Congresso Espírita Mundial. Outras pessoas, pertencendo a
grupos ou federações afiliadas ao CEI, e que desejam trazer
uma contribuição efetiva para a organização do Congresso,
poderão também se juntar aos membros da Associação com
um pedido ao Comite de Direção.

CONFEDERACIÓN
ESPIRITISTA
COLOMBIANA
La Federacion Espirita
de Cundinamarca ha propuesto y liderado la Campaña
Espírita: TU ERES LA PAZ,
que procura concientizar al
ser humano que la adquisi
ción de la Paz Interior, como
instrumento necesario para
la contribución de la paz
familiar, de la paz social y
nacional. Teniendo como
substrato el valioso aporte
moral que la Doctrina
Espirita nos brinda para alcanzar esa Paz con Jesus en
nuestros días del mundo de Hoy. Para el año 2002 en el
mes de marzo, los dias 28, 29 y 30 estaremos realizando el
IX Congreso Espiritista Colombiano. con el tema central
AMOR, PAZ Y CARIDAD, en la ciudad de Pereira.
WEB de CONFECOL
http://www.geocities.com/confecol
Fabio Villarraga
E-mail: fabio123456@tutopia.com

Union Spirite Francaise et Francofone
Charles Kempf
E-mail: charles.kempf@wanadoo.fr

ALEMANHA

MOVIMENTO ESPÍRITA
ALEMÃO
Alguns dos livros espíritas
traduzidos para o alemão:

Wege zum Frieden
=
Momentos de Paz
Nach dem Sturm
=
Após a Tempestade
Aspekte der Erneuerung =
Momentos de Renovação
Entspreschungen : coletânea de mensagens esparsas de
alguns dos livros de Joanna de Angelis traduzidas para o alemão)
Todos os livros acima citados foram publicados no
Brasil pela Editora Alvorada e psicografados por Divaldo P.
Franco.
Selid die Einfachen = Bem Aventurados os Simples
Para adquirir este livros se forem em pequenas
quantidades podem ser solicitados a Henie Seifert do
Grupo Espírita de Erkrath + Koln (Alemanha) ou e maior
quantidade diretamente da Editora Alvorada no Brasil.
Mais informações, visitando o site:
www.spiritismo.de
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ITALIA

C.I.S.S.A.K.

NORUEGA

O Grupo Espírita italiano presente na fundação do
Conselho Espírita Internacional em 1992 na cidade de
Madrid, por ocasião do Congresso Espírita Mundial
promovido pela Federacion Espirita Española, foi o CISSAK
Centro Italiano de Estudos Espíritas Allan Kardec.
Apesar de ainda não ter uma União Espírita a Itália
conta com mais dois grupos espíritas que realizam reuniões
de estudo, um em Milano (Gruppo Spiritista Sentieri dello
Spirito), dirigido por Regina Zanella e outro em Roma
(Gruppo Di Roma Allan Kardec), dirigido por Tina Paterno.
Tina tem traduzido mensagens espíritas e livros de
Divaldo P. Franco e J. Raul Teixeira para o italiano.
Divaldo Pereira Franco, a convite de Regina Zanella
proferiu conferências em algumas cidades de Itália, assim
como foi convidado para falar em alguns Congressos
Espiritualistas.
CISSAK - saser@libero.it
GSSS - mzanella@tin.it
GRAK - tinapt@tiscalinet.it

GEEAK—NORUEGA

O Grupo de Estudos Espíritas Allan
Kardec tem se dedicado à tradução das
Obras de Codificação para o norueguês, a fim de facilitar ao
povo daquele país um maior contato com os temas
doutrinários. Tambem mantém laços de amizade com
entidades espíritas brasileiras, seja adotando seus livros nas
sessões de estudos, seja no intercâmbio com médiuns
brasileiros, como Divaldo Franco e Reynaldo Leite. No ano
passado foi concluída a tradução para o norueguês do livro
Momentos de Iluminação de Joanna de Ângelis, psicografado
por Divaldo Franco.
Além das atividades básicas, o GEEAK-NORGE tem
procurado divulgar as teorias espíritas através de respostas
cuidadosamente enviadas a um número crescente de
noruegueses, sobretudo jovens, que usando o correio
eletrônico tem procurado esclarecimentos doutrinários, ajuda
e até informações sobre Espiritismo para seus trabalhos
escolares.
Sonia Gonnet
E-mail: geeaknorge@yahoo.com

PORTUGAL

FEDERAÇÃO ESPÍRITA
PORTUGUESA
F.E.P.

MÉXICO

CENTRAL ESPÍRITA MEXICANA

DIFUSION :
Se requiere editar un Boletín cuyo formato está en diseño
y con posible edicion en el curso de este mes.
Ya tenemos una página web preliminar en internet,
elaborada con ayuda de un hermano de Sao Paulo,
comisionado actualmente en nuestro país cuyo nombre es
Sergio Pedroza.
Tenemos suficiente material para editar el boletin y
actualmente estamos recibiendo las revistas "El Reformador"
de la FEB y la Revista Internacional de Espiritismo, las
cuales contienen material muy interesante que debe ser
difundido a discreción.
CURSO BASICO:
Consideramos que es muy necesario no solo establecer
programas de estudio muy bien estructurados, sino formar
instructores capacitados y muy bien enterados de los
conceptos espíritas codificados por Allan Kardec.
La ayuda que nos puedan proporcionar como asesoría la
respecto será muy bien recibida.
FINANZAS:
Para resolver los grandes problemas planteados se
requiere de fondos económicos que actualmente no
tenemos pues solamente contamos con nuestros recursos
personales que estan muy limitados por nuestros escasos
ingresos para cubrir nuestras necesidades personales.
Cualquier asesoría y orientación al respecto será muy bien
recibida.
Ignacio Dominguez
E-mail: cenemex@aol.com

A Federação Espírita Portuguesa tem registado
últimamente um aumento de Associações a Federaremse, igualmente o número de sócios que vão aderindo à
Federação também tem crescido em número bastante
significativo. or todo o País os Centros e Associações
vão desenvolvendo várias actividades numa dinâmica
digna de registo Os Jovens da Região Centro do País
criaram a Companhia de Arte Espírita, estando o grupo
a preparar-se para levar grandes temas da actualidade
junto das Escolas apresentando-os sob forma teatral,
musical, de bailado ou até em poesia, seguindo-se
depois debates sobre os temas apresentados pelo
grupo.
Igualmente se registou o 1º Encontro de Arte com
Temática Espírita que teve o seu momento alto com
uma palestra sobre Fernando de Lacerda efectuada por
Manuela Vasconcelos pesquisadora de toda a obra
deste grande médium português do n
i ício do século
passado.
O IV Congresso Nacional de Espíritismo
marcado para os dias 1, 2 e 3 de Novembro de 2002,
no Forum da Maia, Porto; já conta com um elevado
número de inscrições.
Haveria muito mais para relatar mas estamos
condicionados ao espaço a fim de que todos os
membros do CEI possam aproveitar este Boletim para
darem as notícias que tanto gostamos de ler como
forma de vermos como a família Espírita vai crescendo
pelo mundo.
A FEP a todos deseja um Bom Ano 2002.
Alda Albuquerque
E-mail: feportuguesa@iol.pt
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ALLAN KARDEC STUDY GROUP
Centre for Spiritist Teaching s

Por ser o grupo mais antigo do Reino Unido e estando
presente na fundação do CEI, o AKSG é o representante
nas reuniões do Conselho Espírita Internacional desde 1992.
Em 1994 foi fundada a BUSS—British Union of
Spiritist Societies por Ana Sinclair, Munir Gariba e Denise
Ferret. Entre outras atividades a BUSS organizou
conferências de Divaldo P. Franco entre outros, e o 1°.
Encontro Espírita Britânico em 1999, em contínuo trabalho
pela união de todos os grupos espíritas do Reino Unido. No
ano passado, sob a coordenação de Janet Duncan
presidente da BUSS, aconteceu o Spiritist Gathering 2001
com o objetivo de atingir o público ingles .
Em Janeiro de 2002 como parte da programação dos 10
ANOS DE FUNDAÇÃO dos Grupos Espíritas “THE
SPIRITIST FAMILY GROUP” e “THE FRATERNITY SPIRITIS
GROUP”, ambos localizados em Londres, José Raul Teixeira
a convite de Ana Sinclair e Maria Eugeny Pires realizou
atividades nas cidades de Londres e Brighton:
“LIFE AFTER DEATH”
Talk in Portuguese with translation into English
Thursday, 24th January 2002 - at 7.00 pm
Solidarity Spiritist Group - London - 020-8874.9758
“SPIRITISM IN OUR DAILY LIVES”
Talk in Portuguese with translation into English
Friday, 25th January 2002 - at 6.30 pm
Spiritist Group for Irradiation - Brighton - 01273-308.004
“BASIC PRINCIPLES OF THE SPIRITST DOCTRINE”
Seminar in Portuguese with translation into English
Saturday, 26th January 2002 - From 3.00 pm to 8.00 pm
Spiritist Family Group - London - 020-959.4984
elsarossi@aol.com

SUÉCIA

U.E.S.
UNIÃO ESPÍRITA SUECA

A União Espírita Sueca - UES (Svenska
Spiritistiska Förbundet) está intensificando o trabalho de
divulgação do Espiritismo através da Internet. Para isso,
vem providenciando o registro do domínio da palavra
SPIRITISMEN ("Espiritismo" no idioma sueco), bem como
construindo um site com informações sobre o Espiritismo, e
também sobre os 5 grupos Espíritas existentes na Suécia.

SUÍÇA

UNION DES CENTRES
D'ETUDES SPIRITES
EN SUISSE
5a. REUNIÃO do CEI EUROPA

Os países europeus com Movimento Espírita
organizado estão convidados a participar da 5a. Reunião da
Coordenadoria Europa do CEI, de 12 à 14 de abril 2002 na
cidade de WINTENTHUR-SUÍÇA.
E-mail: ucess2001@yahoo.com

U.S.A.

U.S.S.C.

UNITED STATES SPIRITIST
COUNCIL

Atividades do Conselho Espírita dos Estados Unidos no
Período 2000/2001:
Atividade Básica:
Trabalho conjunto e integrado com o Conselho Espírita
Internacional e demais entidades federativas nacionais ao
mesmo filiadas, de fortalecimento e consolidação do
Movimento Espírita em termos globais, consoante os
princípios espíritas codificados por Allan Kardec;
Atividades Diárias:
Continuidade do Programa de Difusão da Doutrina
Espírita mediante distribuição e comentários dos fascículos
Conheça o Espíritismo e Divulgue o Espiritismo;
Continuidade do Programa de Orientação
Administrativa, Assistencial e Doutrinária a instituições
espíritas carentes e interessadas em recebê-las;
Versão para a língua inglesa de apostílas, panfletos e
publicações do CEI;
Versão para a língua inglesa e distribuição nos Estados
Unidos do periódico informativo do Lar Fabiano de Cristo:
SEI (Serviço Espírita de Informações);
Incorporação e oficialização, para realização em
diferentes localidades norte-americanas, dos seminários:
Seminário para Trabalhadores de Centros Espíritas;
Seminário para Expositores da Doutrina Espírita;
Seminário para Evangelizadores Espíritas da Infância e
da Juventude;
Seminário para Instrutores do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita;

O GEEAK - Grupo de Estudos Espíritas Allan
Kardec - Suécia, primeiro grupo fundado no país, também
está atualizando seu site, para atender a grande demanda
de interessados que procuram informações sobre o
Espiritismo na Internet.

Preparação e organização de tournés de conferencistas
espíritas internacionais , pelos Estados Unidos;

A home page do grupo está em fase de
reestruturação. (Breve poderá ser acessado pelo endereço
“www.allankardec.org.se” )

Preparação da Web Page do USSC a qual poderá ser
acessada em fins de Janeiro/02 através dos enderêços:

O GEEAK iniciou no mês de novembro os estudos do
Evangelho Segundo o Espiritismo em idioma sueco.
O grupo FRATERNIDADE realizou no dia 17 de
novembro um jantar beneficente em prol de 2 instituições
de caridade no Brasil. Este evento reuniu 120 pessoas.
David Liesenberg
E-mail: liesenb@tiscali.s e

Svenska Spiritistiska Förbundet
E-mail: spiritistiska.forbundet-se@telia.com

Patrocínio do III Encontro Espírita Anual de N. Y.
Apoio à III Semana Espírita de Miami;

www.usspiritistcouncil.com
e/ou
www.usspiritistcouncil.org
Reativação da Newsletter do USSC
Ênfase na busca da união entre as instituições espíritas norteamericanas e de unificação do Movimento Espírita nacional.

Divaldo Franco estará em N. York
dias 5 e 6 de março de 2002
Vanderlei Marques
E-mail: vanderleim@iadb.org

