
Histórico da Caravana Amazonense da Fraternidade. 
 
Reunião da Diretoria da FEA no dia 14 de julho de 2014 (segunda-feira, de 20h às 22h) na FEA 
D. Pedro. 
Item 4 da pauta. 
 
Realização de visitas às casas espíritas 
Thiago apresentou o modelo de visita às casas espíritas do estado da Bahia, promovido pela 
Federação Espírita do estado da Bahia, chamado de Caravana Baiana da Fraternidade. Foram 
descritas as atividades realizadas, a forma de divisão das casas espíritas em regionais, discussão 
do provável formato adequado a realidade do estado do Amazonas. Por tratar-se de tema em 
que alguns membros sentiram a necessidade de discussão específica deste ponto da pauta, foi 
de consenso geral que no dia 20 de julho, às 9h, toda a diretoria se reunirá na sede da FEA Dom 
Pedro, para debater o tema e chegar a uma definição.   
 
Reunião da Diretoria da FEA no dia 20 de julho de 2014 (domingo, de 9h às 10h30) na FEA D. 
Pedro. 
 

REGISTRO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DA FEA 

 
1. Local e data: 20.07.2014 (domingo) de 09:00h às 10:30h na FEA D. Pedro 
2. Presentes: 

Ângelo Picanço – Dir. Adj. Comunicação 
Dilza Aguiar – Dir. APSE 
Edson Farias - Dir. Estudos Doutrinários 
Lilian Bastos – Dir. adj. APSE 
Sandra Moraes – Dir. Mediunidade 
Thiago Aguiar – 1o  Vice-presidente  
 

3. Página Inicial e prece: Mensagem inicial lida por Thiago Aguiar e prece inicial proferida por 
Lilian Bastos; 
 
4. Pauta única da reunião: 
- Realização das visitas às casas espíritas da capital e interior do estado do Amazonas: 
 
Conforme definido na reunião mensal da diretoria da FEA no dia 14/07/2014, a presente reunião 
foi realizada com o objetivo de definir estratégia da FEA de aproximação das casas espíritas da 
capital e interior do estado, através de cronograma de visitação. 
 
A ideia da Caravana da Fraternidade, projeto realizado há 16 anos na Bahia, foi trazida e 
apresentada por Thiago, na reunião anterior, assim como enviada por e-mail a pedido de todos 
os presentes.  
 
Resumidamente, o objetivo da Caravana Baiana da Fraternidade é de agregar os centros 
espíritas e confraternizar seus participantes em torno de um projeto, objetivando a ampliação 
e solidificação do movimento espírita. A pretensão inicial da Caravana era de repetir, em nível 
estadual, o trabalho de união e unificação dos divulgadores do Espiritismo, a exemplo de 
Leopoldo Machado, que com outros companheiros, em meados do século passado, visitaram 
todos os estados do Norte e Nordeste do Brasil, noticiando os acontecimentos em torno do 
Pacto Áureo. 
 



Iniciada a discussão, todos os presentes contribuíram com sugestões acerca do proposto. A 
seguir, todas as sugestões foram pontuadas, e fazem parte do corpo do projeto: 
 
- O objetivo geral do projeto é a aproximação, união e confraternização dos espíritas, com vistas 
ao ideal de unificação, por meio das visitas às casas espíritas da capital e interior do estado do 
Amazonas; 
 
- Cada ano terá um motivo de realização da Caravana, configurando-se em objetivos específicos. 
No ano de 2014, as sugestões foram: 110 anos de aniversário da FEA, 150 anos de “O Evangelho 
segundo o Espiritismo”, divulgação do projeto “Caravana da Fraternidade”; 
 
- A Caravana iniciará em agosto de 2014, na realização da primeira visita, e encerrará no ano de 
2015. O encerramento/culminância acontecerá na CONEAM, com atividades de estudo e 
confraternização, prevista para o mês de abril de 2015;  
 
- As visitas acontecerão em data marcada pela própria casa espírita na Reunião de Dirigentes do 
dia 27 de julho de 2014, e as demais serão contactados os seus dirigentes para definição da data; 
 
- A diretoria da FEA se dividirá em três equipes: Mediunidade, APSE, DIJ, Estudos Doutrinários, 
Comunicação Social Espírita, Administrativo, Atendimento Espiritual, Unificação; 
 
- A Caravana visitará cada casa espírita em uma atividade doutrinária da instituição, realizando 
palestra pública sobre o tema do ano, ou em atividade na qual haja a presença de grande parte 
dos trabalhadores do centro espírita visitado; 
 
- Cada palestra pública apresentará: o histórico da Caravana da Fraternidade, os 110 anos da 
FEA, apresentando a estrutura da federativa estadual, panfleto ou folder de contatos dos 
departamentos, mídias sociais da FEA, atividades do calendário federativo; e, o sesquicentenário 
de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, destacando os trechos das obras básicas e do 
evangelho de Jesus escolhidos para o ano de 2014. Além disso, haverá a disponibilidade de 
tempo para que a própria casa visitada também se apresente, compartilhe dados ou questões 
importantes; 
 
- A harmonização ocorrerá em todas as visitas, se possível, priorizando a música “Alegria Crsitã”, 
de autoria de Leopoldo Machado; 
 
- É imperioso o registro fotográfico de todas as visitas, devendo os membros do Departamento 
da Comunicação Social Espírita comporem as equipes de visita; 
 
- Um outro momento de culminância sugerido foi, após a visita dos centros espíritas do interior, 
convidar os dirigentes e trabalhadores para um encontro promovido pela FEA, na capital ou no 
interior, de modo que todos os departamentos sejam apresentados e se coloquem a disposição; 
 
- Sugestões de nomes para a diretoria definir até 25 de julho de 2014: “1ª Caravana da 
Fraternidade”, “1ª Caravana Amazonense da Fraternidade”, “1ª Caravana da Fraternidade das 
Terras de Ajuricaba”. 
 
 
 
 
 



Reunião de Dirigentes no dia 27 de julho de 2014 (domingo, de 15h às 18h) no Centro 
Espírita Allan Kardec. 
 
Visita às casas – Proposta de projeto “Caravana Amazonense da Fraternidade” 
Apresentação pelo Sr. Thiago, 1º vice-presidente, da proposta de trabalho ao movimento 
espírita, a “Caravana Amazonense da Fraternidade” - CAF, conclamando os companheiros 
dirigentes à pegarem a charrua e se envolver neste projeto audacioso. Comentários de vários 
dirigentes apoiando a Caravana e se colocando a disposição para levá-la adiante. Ficam a 
disposição para compor a comissão: Orlens Melo (FAK), José Raimundo (Mansão da Paz), 
Fernando Muniz (Caridade e Resignação), onde Orlens sugere que haja evento para o 
lançamento da caravana.   
Ficou acordado que, de acordo com o calendário, na próxima reunião de dirigentes, 
28/setembro , que será no Jesus Gonçalves, seja o momento de discussão sobre o tema central 
“Caravana Amazonense da Fraternidade”, e que haja uma grande mobilização para que um 
maior número de dirigentes possam participar desta reunião, em um centro tão afastado da 
área urbana. 
O Centro Espírita Caridade e Resignação solicita que seja a primeira casa a ser visitada após a 
implantação da CAF. 
 
Reunião Extraordinária do Conselho Federativo Estadual no dia 28 de setembro de 2014 
(domingo, de 15h às 18h) no Centro Espírita Jésus Gonçalves. 
 
O projeto Caravana Amazonense da Fraternidade foi aprovado conforme documento em 
anexo. 
 


