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APRESENTAÇÃO 

 É com imenso júbilo que a Organização Social Cristã Espírita André Luiz – OSCAL 

apresenta aos Grupos da Fraternidade Espírita associados da OSCAL o Relatório Geral de 

Atividades do ano de 2017.  

Todos nós, fraternistas, entusiastas do ideal do Movimento da Fraternidade – MOFRA e, 

por conseguinte, à causa do Cristo somos muito gratos a centenas de criaturas que se 

entregaram ao trabalho, fazendo permanecer acesa a chama da fraternidade e a obstinação 

quanto à edificação da nossa querida comunidade cristã espírita, a Cidade da Fraternidade. 

Todos nós agradecemos ao Senhor da Vida e aos benfeitores espirituais que revigoram 

o nosso ânimo e nos assistem ininterruptamente a fim de permanecermos unidos na crença, no 

ideal e no trabalho e no serviço a causa do Evangelho do Senhor. 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA OSCAL 

 Foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária da OSCAL no dia de 25 de março do ano 

de 2017 na Casa Espírita André Luiz - CEAL, em Belo Horizonte, para análise e aprovação do 

Relatório de Atividades e Balanço Financeiro Contábil da OSCAL, exercício 2016, além de 

eleição de membros para o Conselho de Representação da Assembleia – CRA/OSCAL. 

 

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA – CRA/OSCAL 

Introdução: 

Em 2017, nos meses de outubro e dezembro foram realizadas duas reuniões 

extraordinárias na Cidade da Fraternidade, em conjunto com o Conselho de Administração - 

CAD/OSCAL. Foram discutidas questões ligadas ao Educandário Humberto de Campos - EHC 

e outras, de teor administrativo. Essas últimas geraram um documento, contendo cerca de duas 

dezenas de pontos que o CRA e o CAD/OSCAL estabeleceram para serem cumpridos na 

CIFRATER. Vários e-mails foram trocados para a análise e implementação do Projeto Pró-EHC. 

 O CRA/OSCAL também continuou o trabalho de interação entre seus membros e todos 

a compreenderam, entendendo da sua importância na estrutura organizacional da OSCAL.   
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O CRA/OSCAL se colocou à disposição da Coordenação das Regiões Fraternas no 

sentido de cooperar na elaboração dos Encontros Fraternos Regionais - EFR, facilitando a 

participação nos mesmos, representando a OSCAL. 

 Essa compreensão fortalece a consciência da necessidade da presença nas reuniões 

programadas, obtendo resultados positivos no que diz respeito às ações no MOFRA.  Assim 

sendo, cada um cumpre suas responsabilidades, atendendo o que os GFE esperam dos seus 

representantes na OSCAL. 

 O CRA/OSCAL criou Comissão de Revisão do Estatuto Social da OSCAL, assim 

composta: Álvaro Pierim de Brito, Myriam Pontes, Mauro Peixoto, Ângelo Domingues e Célio 

Alan Kardec de Oliveira. O objetivo é aprovar alterações estatutárias em AGE a ser realizada no 

último fim de semana de abril de 2018: 

 

Apresentamos o quadro atual de conselheiros do CRA/OSCAL 

 

Titulares Suplentes Mandato 

Álvaro Pierim de Brito Francisco Ávila 
16/04/2016 a abril de 
2019 

José Avelar Alécio  16/04/2016 a abril de 
2019 

Valmir Lourenço de Jesus  16/04/2016 a abril de 
2019 

Ana Elisa Barbosa Caria 
Freitas 

Scheyla Fernandes 
Boechat 

25/03/2017 a março de 
2020 

Edna Maura Zuff Ronaldo Pacifico 25/03/2017 a março de 
2020 

Célia Luzia Honorato 
Cavalheri 

Flávio Luiz França 25/03/2017 a março de 
2020 

Mario Anselmo da Silva João Neres 
25/04/2015 a abril de 
2018 

Mauro Rodrigues Reis Paulo L de Andrade 
25/04/2015 a abril de 
2018 

Christovan Bazan Bárbara Yuri Uemura 
25/04/2015 a abril de 
2018 
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Considerações Finais: 

 
Não custa repetir sobre a importância a AGO da OSCAL, um momento de participação 

da comunidade fraternista, assembleia esta que deve ser realizada conforme procedimentos 

estatutários e em clima de fraternidade. 

  Os resultados alcançados foram satisfatórios. Não seriam possíveis sem a compreensão 

e participação dos fraternistas, especialmente daqueles que atenderam ao chamado trazendo 

seus conhecimentos de tarefas nos seus Grupos da Fraternidade, 

              

1º Seguramente a união dos membros do CRA e CAD, permitiu superar as dificuldades 

encontradas na transição administrativa; 

2º Tomamos decisões passiveis de qualquer avaliação porque utilizamos a segurança dos 

estatutos, voltando aos princípios do estatuto de 1983; 

3º Participamos de Encontros Fraternos Regionais com intuito cooperativo: a voz do CRA nunca 

teve intenção de diminuir, e sim de atuar conjuntamente com os Conselhos de Administração de 

todos os GFE;   

4° Criamos condições financeiras e facilitamos locais para ter a maioria dos membros do CRA 

nas reuniões, resultando decisões rápidas, agilizando tarefas de outros setores, melhorando a 

condução das atividades, inclusive respeitando as opiniões dos irmãos fraternistas dos GFE, que 

também nos receberam com carinho e nos apoiaram nos momentos difíceis; 

5º Procuramos colaborar com o CAD/OSCAL ao participar dos Encontros Fraternos Regionais, 

esclarecer as dúvidas e a praticabilidade dos estatutos.   

O CRA olha para o presente e para o futuro, mas não esquece o passado para evitar 

repetir os erros e lembra dos valorosos irmãos que não mediram esforços na colaboração com 

a obra. Ouvir e corrigir desvios de entendimento são ações que beneficiam a nós e os que nos 

procuram. 

         Nossos estatutos são claros determinando alternância nas administrações. É justamente 

para colocar todos no mesmo patamar da oportunidade de trabalho. Então o que nos impede 

trazer irmãos que buscam seu progresso?  

Desarmados, serenos, prudentes, conscientes e unidos no mesmo ideal que tanto 

pregamos, teremos competência em discernir petições para alterações de regras. Cabe aos 
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dirigentes a análise responsável e interpretar se tais alterações são propósitos pessoais 

ou institucionais. 

A espiritualidade diz que o compromisso é de todos, e não desse ou daquele irmão, ou 

do Grupo da Fraternidade; a fraternidade se constrói com muitas mãos e estatutariamente os 

GFE existem para materializar o projeto dos Bons Espíritos para o Mofra. 

Todas as ações em prol da CIFRATER e com ênfase para o EHC precisam de divulgação, 

e sugerimos que os GFE (entenda-se seus Conselhos de Administração) busquem conhecê-las,  

como e quando serão realizadas. Divulgando-as, os associados - fraternistas participarão na 

construção da obra. Nas preces finais das reuniões públicas, ou de eventos, sugerimos fazer 

vibrações para a CIFRATER. 

O CRA pede aos GFE apoio, presença física e melhor comunicação com o CAD e também 

que considerem o CRA um grupo auxiliar e de acompanhamento dos programas de trabalho dos 

Conselhos de Administração da OSCAL e dos GFE.  

É importante e necessário que os Conselhos de Representação da Assembleia, tanto da 

OSCAL como dos GFE, sejam constituídos por fraternistas que sempre se pautaram com 

coerência em decisões anteriores, também observadores das suas competências.  Com essas 

condições, sem dúvida nenhuma, terão autoridade moral para não permitir que nenhum dirigente 

conduza a Casa Fraternista para outras práticas filosoficamente diferentes da Doutrina Espírita. 

Uma frase mostra o norte das nossas atividades, para que, como e porque estamos no 

Movimento da Fraternidade: “Minha missão entre vocês é de Fraternidade e amor. Pretendemos 

organizar um movimento de renovação que se estenderá por todo o Brasil”, Irmão Altino. Se aqui 

estamos (no Movimento da Fraternidade), o que está nos impedindo?  

. 

Decisões e sugestões importantes: 

 

1º- Valorizar Estatutos/Regimentos Internos: Não são simples escritos em papéis; contém regras 

comuns para todos. Atendem a “César” e a nós. Este hábito auxilia as tomadas de decisões com 

imparcialidade. Os homens passam, as instituições ficam. 

2º- Importância dos GFE, nas AGO da OSCAL: precisamos votar conhecendo os candidatos ao 

CRA ou a outros órgãos, saber se estão comprometidos com o MOFRA. 

3º- Assembleias da OSCAL: As ausências dos GFE diminuem a grandeza do MOFRA (ainda 

temos poucos GFE na AGO). Elas acontecem apenas uma vez por ano; ignorá-las nos 

compromete diante das responsabilidades administrativas assumidas, além do dever cívico de  
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participar. Sugestão: se necessário, convocar e colaborar com o substituto do representante legal 

para participar da AGO. O GFE não presente na AGO fica em falta com os fraternistas do seu 

GFE. Não pensar: “infelizmente não tem ninguém para enviar 

4º- CAD e CRA DA OSCAL: Ouvimos que estão “longe”, é preciso saber que estes conselhos 

administram a OSCAL. Por isso não necessariamente precisam estar sediados na CIFRATER. 

5º- O CAD/OSCAL apresenta planos e propostas: cabe aos dirigentes dos GFE analisar, à luz 

das diretrizes fraternistas, se estão adequados. Não aprovar nada por “consideração” às pessoas 

ou por ter receio de questionar. 

6º- Encontros Fraternos Regionais: é relevante a presença de, no mínimo, um representante 

para o GFE ficar atualizado com as notícias do MOFRA. Notícias geram interesses nos 

fraternistas dos GFE. São justamente aqueles que queremos como tarefeiros atuantes. 

7º- Promover renovação no CAD, pelo menos parcial. Os substituídos podem assumir cadeiras 

no CRA.  A experiência adquirida na administração os tornam melhores conselheiros. CAD e 

CRA unidos são mais irmãos compartilhando a administração: Os dois conselhos podem e 

devem se completar.     

8º- Evitar que notícias, sem comprovação, sejam passadas para frente: Ouvir o CRA e/ou a 

administração, tanto do GFE quanto da OSCAL, antes de aceitá-las como verdades.   

9º- A administração da OSCAL precisa de recursos: Estatutariamente, isto não é obrigatório e 

fica a critério do GFE, mas qualquer administração precisa de contribuição mensal e constante. 

10º- Cidade da Fraternidade: obra social da OSCAL: hoje sua área territorial é menor, mas nossa 

responsabilidade aumentou, pois muitas crianças estão lá. O Educandário Humberto de Campos 

é com o que os GFE devem se preocupar e vem ao encontro com antiga proposta de trabalho. 

Lembrar a cada segundo: “Eduquem as crianças hoje para não castigarmos os homens amanhã”. 

11º- Administração da OSCAL: imprescindível a presença nas Regiões Fraternas: O Conselho 

das Regiões Fraternas deve solicitar sempre ao Coordenador das Regiões Fraternas da OSCAL, 

um representante do CAD/OSCAL nos Encontros Fraternos Regionais - EFR. Sugerimos constar 

na programação do EFR item “reunião administrativa”, com hora e local reservados. 

12º- Sempre que possível, ter a participação de dirigentes do GFE ou CAD/OSCAL, na 

COMEMOFRA: a mocidade deve fazer o convite e colocar em sua programação a participação 

desse(s) convidado(s). 

13º- Cada Região Fraterna, todos os anos, até novembro, deve informar a Coordenação das 

Regiões Fraternas/CAD a programação dos Encontros Fraternos Regionais do ano seguinte. Isto  
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facilita o trabalho na divulgação e programação do representante da OSCAL na região anfitriã e 

para GFE e fraternistas programarem suas presenças. 

14º- Coincidência de eventos dos GFE com os da OSCAL porque ainda não evitamos? Se for 

impossível, a CG do GFE pode e deve enviar, no mínimo, um irmão fraternista para representar 

o GFE junto a OSCAL. O fraternista se sentirá útil, além de que ele estará sendo preparado para 

outras funções. Certamente nas nossas Casas conseguimos irmãos para atender os chamados 

da OSCAL. 

   Caros irmãos fraternistas e coordenadores a justificativa de tão longo relatório se deve 

ao termino de um período administrativo e a necessidade de relembrarmos pontos muito 

conhecidos, que fortalecem nosso trabalho, ignorá-los afetam a dinâmica da tarefa. Esperamos 

que este “mapa indicativo” possa dar um norte para nossas futuras ações. 

Agradecemos a compreensão nestes anos, certamente avançamos porque a espiritualidade 

amiga acompanha as nossas atividades. 

Muita Paz a todos.  

Fraternalmente, 

Álvaro Pierim Brito                                                                               Edna Maura Zuffi  

Conselho de Representação da Assembleia - CRA                           Secretária do CRA 

 

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS CFI/OSCAL 

  
 A OSCAL mantém uma conta bancária no Banco Itaú, em Brasília que recebe doações 

do Projeto Pró - EHC e contribuição mensal dos associados, além de doações eventuais de 

fraternistas. A OSCAL mantém também uma conta no Banco do Brasil, em Belo Horizonte que 

recebe doações de quem participa da Campanha “Seja Amigo da CIFRATER”, além de 

contribuições de fraternistas Os serviços de contabilidade são coordenados pela CFI/OSCAL. 

Os fraternistas Fernando Carlos Maciel de Faria Paulo Primo conduziram com muita competência 

as questões financeiras da OSCAL. No final do ano Fernando Maciel pediu afastamento da 

função. 

Foi elaborado novo Plano de Contas para a OSCAL, mais analítico e em conformidade 

com as exigências da contabilidade do terceiro setor. 
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CONSELHO FISCAL – CON/OSCAL 
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ATIVIDADES DA OSCAL – COORDENAÇÃO GERAL 

 

RELACIONAMENTO ENTRE OSCAL E FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – FEB 

A OSCAL foi convidada e participou, representada por Célio Alan Kardec de Oliveira, seu 

Coordenador Geral, da reunião do Conselho Nacional das Entidades Especializadas do 

Movimento Espírita Brasileiro, CNE – FEB, em abril de 2017.  

A OSCAL, como convidada permanente para participar do CNE-FEB, compõe como 

membro das Comissões de Educação e de Saúde do dito CNE - FEB. Ressalte-se que por 

decisão da Diretoria executiva da FEB o CNE - FEB, foi extinto, passando a existir o Fórum 

Permanente das Entidades Especializadas, do qual a OSCAL ficou incluída e, em abril de 2018, 

haverá reunião dessas entidades na FEB, para elaboração do Regimento Interno desse Fórum 

Permanente. 

 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE A OSCAL E A FEB 

 

A OSCAL celebrou contrato de Comodato com a FEB acerca da utilização por esta última 

do terreno, edificações e benfeitorias da propriedade da OSCAL situada no SGAN - 909 – Módulo 

G, Brasília-DF. Para a celebração do dito contrato de comodato, foi necessária a anuência da 

TERRACAP, que ocorreu somente em 24/04/2017 ficando preservada a cessão da área e 

edificações de uso do GFE Irmão Estêvão, tanto como a Secretaria da OSCAL. É importante 

destacar que, anteriormente, a OSCAL havia celebrado um contrato de comodato com o 

Conselho Espírita Internacional-CEI para utilização do terreno e benfeitorias existentes, com 

exclusão da área e edificações de uso do GFE Irmão Estevão e da Secretaria da OSCAL. Este 

contrato foi formalizado em 27 de maio de 2009 e, deito o distrato em 01 de outubro de 2015, em 

decorrência do CEI ter transferido sua sede de Brasília para Paris-França. Como a FEB utilizava 

parte da área e seu presidente era secretário executivo do CEI, a FEB colaborou financeiramente 

com nossa obra social, Cidade da Fraternidade, com R$ 35.000,00 por mês até fevereiro de 

2013.  Desde fevereiro de 2016 a FEB colabora com a obra social da Cidade da Fraternidade no 

valor de R$ 5.000,00 e, a partir de fevereiro de 2018 esse valor foi majorado para R$ 10.000,00 

por mês. A OSCAL junto com a FEB está buscando resolução para conseguir isenção do IPTU 

do imóvel em causa, anos 2015 a 2017. 
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VIAGENS DA COORDENAÇÃO GERAL 

 

Presença nos GFE: Irmão Américo de Campinas, Irmão Pestalozzi em Nova Friburgo - 

Rio de Janeiro, Fabíola de Santa Luzia – MG, GFE Antônio de Pádua em Pará de Minas - MG, 

GFE João Ramalho em São Bernardo do Campo – SP. 

Quatro visitas a Cidade da Fraternidade, duas visitas à Federação Espírita Brasileira em 

Brasília, uma visita a SEDUCE em Goiânia - GO, uma visita Coordenadoria de Educação, Cultura 

e Esportes – CECE, da SEDUCE em Planaltina - GO, uma visita a Prefeitura de Alto Paraíso - 

GO, todas para reuniões. 

 

FAZENDA LUIZ VELHO 

 

. Cumpre destacar que o CAD/OSCAL continua acompanhando a pendência da Fazenda Luiz 

Velho, vendida à Senhora Solange, esposa do senhor Washington num total de 145 há, por R$ 

360.000,00, onde a compradora pagou de ITBI (2,4%) a quantia de R$ 8.640,00, e escritura no 

valor de R$ 2.120,00. Registre-se ter sido efetuado pagamento à OSCAL de R$15.000,00 no ano 

de 2014 e igual valor em 2015, estando pendentes pagamentos suplementares prometidos pelo 

comprador, que se forem cumpridos não ultrapassarão o montante de R$120.000,00.  

 

PROJETOS E OBRAS 

 

A Comissão de Projetos e Obras composta dos engenheiros civis Vilmar Machado, Eli 

Anderson Xaxá, Edimir Magacho, Walbert Machado, do engenheiro eletricista Satoru Monaka, 

da arquiteta Kelly, do engenheiro sanitarista Júlio Reis, sob a coordenação do primeiro é 

responsável pelas intervenções na Cidade da Fraternidade. Em que pese a ausência de recursos 

financeiros, com mão de obra do fraternista Paulo Raimundo e seu filho (ambos do GFE Irmã 

Scheilla de BH) foi realizado, em 2017: 

Reforma de muro de arrimo do Educandário Humberto de Campos – EHC; 

Implantação da segunda etapa do coletor de esgotamento sanitário da CIFRATER; 
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ACOMPANHAMENTO E AJUSTAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

OSCAL – 2010 – 2020 (ATUALIZADO PARA ESTE RELATÓRIO) 

N OBJETIVOS - ESTRATÉGIAS - AÇÕES     Data 

    Coordenação Coord. Específica   

1 
Melhorar as condições administrativas da 

OSCAL, dos GFE e da CIFRATER 
      

1.1 Aprimorar os processos internos e de informações.       

1.1.1 

Reavaliar o quadro de pessoal contratado, 
adequando-o as possibilidades financeiras da 
instituição, seja GFE -Grupo da Fraternidade 

Espírita ou CIFRATER. - Cidade da Fraternidade 

CAD ADMINISTRAÇÃO Constante 

1.1.2 
Orientar aos GFE e CIFRATER quanto ao 

cumprimento da legislação trabalhista. 
CAD ADMINISTRAÇÃO 2013/2020 

1.1.3 
Preencher e assinar o Termo de Adesão ao 
Trabalho Voluntário nos GFE e CIFRATER 

CAD/GFE e 
CCF 

ADMINISTRAÇÃO Anual 

1.1.4 Elaboração de regimentos internos - RI. CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.5 
Elaboração de procedimentos administrativos e 

financeiros para a CIFRATER. 
CAD 

ÁREA 
ESPECÍFICA 

Dez./15 

1.1.6 Divulgação dos RI e estatuto social. CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.7 
Efetuar check list das obrigações trabalhistas, de 

certificados e de convênios. 
CAD 

ÁREA 
ESPECÍFICA 

Dez./15 

1.1.8 
Investir na arregimentação do trabalhador 

voluntário, inclusive para funções administrativas - 
GFE e CIFRATER. 

CAD GFE e CIFRATER Constante. 

1.2 
Aprimorar a Sub Secretaria da OSCAL na CEAL 

em Belo Horizonte -Rua Rio Pardo, nº 120, Bairro 
Santa Efigênia 

      

1.2.1 
Ajustar, paulatinamente, a transferência da 

contabilidade da OSCAL de Brasília para Belo 
Horizonte. 

CGO CFI Dez./14 

1.2.2 
Funcionar a Coordenação de Finanças da OSCAL 

na CIFRATER, como apoio a Secretaria da 
OSCAL em Belo Horizonte. 

CGO CFI Jun./12017 

1.3 
Dar encaminhamento sobre regularização das 

terras da CIFRATER/OSCAL 
      

1.3.1 
Regularizar os documentos existentes acerca da 

venda da Fazenda Luiz Velho. 
CGO e CCF AJU Dez./13 

1.3.2 
Ajustar documentação final de posse para 

posseiros - Fazenda Lajeado 
CGO e CCF AJU Out./13 

1.3.3 
Apoiar e fazer convênios com a Cooperativa Frutos 

do Paraíso. 
CGO e CCF AJU 2016. 

1.4 
Vivenciar na plenitude o Estatuto Social da 

OSCAL. 
      

1.4.1 
Orientar os GFE no sentido de adequarem seus 
estatutos sociais ao estatuto padrão elaborado 

para os GFE. 
CGO e CRF AJU Dez./13 
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1.4.2 
Revisar os Regimentos Internos elaborados (já 
existentes) pela OSCAL a fim de adequá-los ao 

Estatuto Social em vigência. 
CAD/OSCAL ASSESSORIA Dez./13 

2 
Envolver os Grupos da Fraternidade Espírita - 

GFE nos eventos da OSCAL 
      

2.1 
Contatar, visitar e envolver todos os GFE 
vinculados/adesos formalmente a OSCAL.  

      

2.1.1 
Efetuar levantamento atualizado de endereços de 

todos os GFE, via secretaria da OSCAL. 
CRF COS Jul./18 

2.1.2 
Remeter novas correspondências para todos os 
GFE na perspectiva de atualização do cadastros. 

CGO COS Dez./18 

2.1.3 
Enviar para todos os GFE o Planejamento 

Estratégico da OSCAL - 2013 a 2020. 
CGO  

COS e 
ASSESSORIA 

Jul./13 

2.1.4 
Agendar visitas aos GFE de cada Região Fraterna, 
via Conselho das Regiões Fraternas, priorizando 

os grupos mais afastados. 
CRF CONSELHO R.F. Dez./19 

2.2 
Estruturar as regiões fraternas instituindo o 

Conselho das Regiões Fraternas. 
      

2.2.1 Redivisão das Regiões Fraternas.  CAD e CRA 
CONSELHO R.F. 

e CRF 
Dez./18 

2.2.2 
Estruturar cada Conselho da Região Fraterna nos 

moldes do Conselho de Administração do GFE 
(MED, FRA, EDU, ASE e CG)  

CRF CONSELHO R.F. Out./18 

2.3 
Estimular os GFE a serem altamente participativos 

em eventos de confraternização. 
      

2.3.1 
Incentivar aos GFE a criarem Reuniões Mensais 

de Confraternização para os seus tarefeiros. 
CRF CONSELHO R.F. Dez./18 

2.3.2 
Convocar fraternistas a participarem dos Encontros 

Fraternos Regionais - E.F.R. 
CRF CONSELHO R.F. Constante 

2.3.3 
Estimular os fraternistas para estarem presentes e 

participativos nas Semanas da Fraternidade 
CRF CONSELHO R.F. Constante 

2.3.4 

Manter o entusiasmo dos jovens quanto ao 
engajamento nas atividades da Prévia, Pós e 

COMEMOFRA - Confraternização das Mocidades 
Espíritas do Movimento da Fraternidade, sendo a 

Prévia e a Pós-COMEMOFRA realizados junto 
com os EFR. 

CAE CIF e CIJ Constante 

2.3.5 

Organizar as Semanas da Fraternidade de 2014, 
2016, 2018 e 2020, sendo a de 2014 sediada em 

Belo Horizonte – Minas Gerais e as de 2016/18/20 
na CIFRATER. 

CRF CONSELHO R.F. 
2014/2016

/2018 e 
2020 

2.4 
Criar e retomar as Caravanas à CIFRATER - 
vínculos fraternos entre GFE e CIFRATER 

      

2.4.1 
Prosseguir com a Caravana Cativar -  2ª e 3ª 

Regiões Fraternas e trabalhar para se 
transformarem em duas caravanas. 

CRF CONSELHO R.F. Constante 

2.4.2 
Prosseguir com a Caravana da Esperança - 4ª e 

12ª Regiões Fraternas.  
CRF CONSELHO R.F. Constante 

2.4.3 Retomar a Caravana Semear -  7ª Região Fraterna CRF CONSELHO R.F. 2018 

2.4.4 Retomar a Caravana Amor - 1ª Região Fraterna CRF CONSELHO R.F. 2018 

2.4.5 
Dar continuidade a caravana da 11ª Região 

Fraterna – Caravana da Luz. 
CRF CONSELHO R.F. Constante. 



 

Organização Social Cristã Espírita André Luiz – OSCAL 

Sede: SGAN 909 Conjunto F Brasília/DF    CNPJ: 00.118.208/0001-00  

Sede Rural: Cidade da Fraternidade - Rodovia GO 118 km 140 – Alto Paraíso/GO                                     

Secretaria BH: Rua Rio Pardo nº 120, Santa Efigênia - BH/MG CEP 30260-310 Tel.: (31) 2520-0364 

 

 

2.4.6 
Prosseguir com a Caravana do Amor Nordestino - 

6ª e 10ª Regiões Fraternas com periodicidade 
anual. 

CRF CONSELHO R.F. Constante. 

3 
Investir em projetos com vista a 

autossuficiência da Cidade da Fraternidade  
      

3.1 
Manter e aprimorar a Campanha " Seja Amigo da 

CIFRATER", fortalecendo elos com os fraternistas. 
      

3.1.1 

Ativar a comunicação utilizando site e Conselho 
das Regiões Fraternas para estimular os 

fraternistas a participar da Campanha "Amigos da 
CIFRATER". 

CAD 
COS E 

CONSELHO R.F. 
Dez./16 

3.1.2 
Efetuar amplo cadastro de todos os fraternistas, 

trabalhadores dos GFE. 
CAD 

COS e 
CONSELHO R.F. 

Jun./18 

3.1.3 
Convocar os fraternistas para engajamento nas 
diversas frentes de trabalho na CIFRATER, por 

meio de micro caravanas 
CAD 

COS E 
CONSELHO R.F. 

Constante. 

3.1.4 

Criar mecanismos para fraternistas e terceiros se 
transformarem em doadores permanentes para o 

obra social da OSCAL, priorizando débitos 
automáticos em conta (mesada) e outros formatos. 

CAD 
COS E 

CONSELHO R.F. 
Constante 

3.1.5 
Estudar e buscar parcerias com a Universidade de 

Brasília. 
CCF ASSESSORIA Constante 

3.1.6 
Realizar parcerias com a Associação do 

Assentamento Sílvio Rodrigues. 
CCF e CGO ASSESSORIA Constante 

3.1.7 
Prestar contas trimestralmente aos fraternistas 

sobre a andamento da campanha Seja Amigo da 
CIFRATER e Campanha Pró - EHC 

CAD/OSCAL 
COS e 

COMISSÃO 
Constante 

3.2 
Desenvolver e implementar projetos de cultura e 

horticultura na CIFRATER 
      

3.2.1 
Elaborar e implementar projeto de horticultura para 

a CIFRATER, com assessoria de engenheiro 
agrônomo. 

CCF 
CPP/CGO e 
CCA/CCF 

Mar../19 

3.2.2 
Elaborar e implementar projeto de culturas para a 

CIFRATER, com assessoria de engenheiro 
agrônomo. 

CCF 
CPP/CGO e 
CCA/CCF 

Abr./17 

3.3 
Melhorar a infraestrutura e conservação das 

edificações da CIFRATER 
      

3.3.1 
Elaborar programa de reformas das moradias da 

CIFRATER, especificando serviços e orçamentos, 
por unidade. 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Dez./20 

3.3.2 Reformar reservatório de 67.000,00litros. CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Ago./20 

3.3.3 
Reforma dos passeios públicos e praça da 

CIFRATER 
CCF e CGO 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

Jul./19 

3.3.4 
Reformar moradias da CIFRATER com base em 

orçamento e recursos prévios 
CCF e CGO 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

Constante. 

3.3.5 
Construir fossas sépticas ecológicas, com base em 

projeto de engenharia a ser finalizado coletando 
esgoto sanitário e águas servidas das edificações. 

 CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Jul./19 

3.3.6 
Elaborar projeto arquitetônico de engenharia para 
obras de reforma do Educandário Humberto de 

Campos. 
CGO e CCF 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

Ago./13 
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3.3.7 
Concluir as obras do poço artesiano e fazer 

conexão com as redes domiciliares 
 CGO e CCF 

COMISSÃO 
DEOBRAS 

Ago./15 

3.3.8 
Realizar obras de reforma do Educandário 

Humberto de Campos. 
CGO e CCF 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

 2020 

3.3.9 
Celebrar Contrato de Comodato para Imóveis não 
residenciais como CEAFRA, padaria, marcenaria e 

outros. 
 CGO e CCF AJU Dez. 2018 

3.3.10 
Elaborar projeto para abrigo de fraternistas quando 

de eventos da OSCAL. 
CGO e CCF 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

Nov./19 

3.3.11 
Celebrar Contrato de Comodato de Imóveis 

Residenciais da Cidade da Fraternidade 
 CGO e CCF 

COMISSÃO DE 
OBRAS 

Dez./18 

3.3.12 

Construir instalações para acomodar fraternistas 
na CIFRATER em eventos oscalinos, com 
recursos gerados no seio da comunidade 

fraternista. 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Dez./19 

4 
Aprimorar procedimentos para divulgação da 
Doutrina Espírita e os ideais do Movimento da 

Fraternidade 
      

4.1 
Recadastrar quadros de expositores e oradores 

espíritas vinculados aos GFE 
      

4.1.2 
Recadastrar expositores ligados aos GFE, com a 

indicação, inclusive, da disponibilidade para viajar. 
CAE EDU/CAE Fev./18 

4.1.3 
Promover a ida de expositores à Cidade da 
Fraternidade, com o mínimo de 1 por mês. 

CAE EDU/CAE Constante. 

4.1.4 
Fazer intercâmbio de expositores entre os GFE, 

sobremodo, dentro de uma mesma Região 
Fraterna 

CAE EDU/CAE Constante. 

4.2 
Incentivar os GFE a criar reuniões mediúnicas nos 

moldes da filosofia do MOFRA 
      

4.2.1 
Orientar os GFE quanto a estruturação das 

reuniões de educação mediúnica. 
CAE MED/CAE Mar.18 

4.2.2 
Estimular a criação de reunião de orientação 

espiritual, antiga reunião de receituário mediúnico, 
em cada GFE. 

CAE MED/CAE Set./18 

4.2.3 
Estimular a criação de reunião mediúnica de 
ectoplasmia (efeitos físicos) em cada GFE. 

CAE MED/CAE Nov./18 

4.2.4 

Sugerir a cada Grupo Mediúnico dos GFE a 
realizar culto regular do evangelho (uma vez por 

mês) nas casas dos respectivos membros, 
alternadamente. 

CAE MED/CAE Abr./18 

4.2.5 

 Melhorar a qualidade do tratamento dispensado 
aos amparados, inclusive criando equipes de 

visitação para estes, no contexto de cada reunião 
de desobsessão e de ectoplasmia (efeitos físicos). 

CAE MED/CAE Nov./18 

4.2.6 
Enfatizar sobre a prioridade de se realizar a tarefa 

de Visitação Fraterna 
CAE ASE/CAE Constante 

4.2.7 
Aplicar o recurso da tutoria a benefício daqueles 

que procuram o atendimento fraterno 
CAE ASE/CAE Constante 

4.2.8 
Incentivar à formação de médiuns em outras 

modalidades que não a psicofonia e psicografia. 
CAE MED/CAE Constante 
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4.2.9 

Promover encontros, seminários e palestras 
voltadas para a capacitação e divulgação visando 
a construção de consenso em torno dos princípios 
norteadores da ASE e do conceito da Cidade da 

Fraternidade. 

CAE ASE/CAE Jun./19 

4.3 
Reedição e edição de livros de interesse do 

Movimento da Fraternidade. 
      

4.3.1 
Reeditar o livro "Orientação aos Grupos da 

Fraternidade Espírita" - Regimentos Internos. 
CAE EDU/CAE Set./19 

4.3.2 Reeditar o livro "Movimento da Fraternidade" CAE EDU/CAE Dez./19 

4.3.3 
Editar cartilha contendo os hinos característicos e 

entoados nos GFE 
CAE EDU/CAE Jul./19 

4.3.4 
Reeditar o livro "Fraternidade, Chama 

Inextinguível" 
CAE EDU/CAE 

Out./19 
 

     

4.3.5 
Reedição da cartilha sobre ciclos de Estudos 

adotados pela OSCAL 
CAE EDU/CAE 2019 

4.4 
Implementar Ciclo de Estudos adotados pela 
OSCAL em Grupos da Fraternidade Espírita 

      

4.4.1 
 Remeter aos GFE a cartilha versando sobre ciclos 

de estudos, adotada pela OSCAL 
CAE EDU/CAE 2019 

4.4.2 
Estimular aos GFE adotarem o modelo de ciclo de 
estudos da OSCAL, notadamente àqueles situados 

em cidades com mais de cinco casas espíritas. 
CAE EDU/CAE 2018 

4.4.3 

Favorecer o intercâmbio de expositores espíritas, 
seja de forma local, ou com cidades próximas, 

sobremodo para atender o ciclo de estudos 
sugerido pela OSCAL 

CAE EDU/CAE Constante. 

5 
Investir na promoção integral do Ser, tanto na 

Cidade da Fraternidade como nos GFE. 
      

5.1 
Investir na Formação Integral do Ser no 

Educandário Humberto de Campos - EHC  
      

5.1.1 
Assinar aditivo ao Convênio com a Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes - SEDUCE/Goiás, 
para implementação da Escola Inovadora - EHC.  

CCF CCA/CCF 2017 

5.1.2 

Avançar no convênio com a Secretaria Municipal 
de Educação de Alto Paraíso para esta ser 

parceira efetiva do E.H.C. na implementação do 
Projeto Escola Inovadora 

CCF CCA/CCF 2017 

5.1.3 

Fazer intercâmbio com educadores, pedagogos e 
psicólogos da comunidade fraternista, com 

benefício direto para o Educandário Humberto de 
Campos - E.H.C. 

CCF 
CCA/CCF e 

CIF/CAO 
Constante. 

5.1.4  Criar a horta comunitária. CCF CCA/CCF 2018 

5.2 
Priorizar projetos de orientação e incentivo de 

acolhimento do Ser, seja nos lares dos moradores 
ou dos fraternistas 
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COORDENAÇÃO DA CIDADE DA FRATERNIDADE – CCF 

 
 

Neste relatório, informamos a respeito das ações e das interações com o Movimento da 

Fraternidade, e respectivos órgãos em que setores ligados a Coordenação Geral da CIFRATER 

mantiveram contatos assim como atividades relacionadas ao Assentamento Silvio Rodrigues. 

   Salientamos que apesar dos poucos recursos nos esforçamos por realizar tarefas necessárias 

a manutenção e funcionamento da instituição. 

OBRAS E MELHORIAS FÍSICAS: 

 . Substituição de dois segmentos danificados da Rede Coletora de Esgotos. 

 . Reforma do parquinho do Educandário Humberto de Campos com a participação ativa 

da Caravana Cativar. 

 . Manutenção de portas do Educandário Humberto de Campos com a participação ativa 

da Caravana Cativar. 
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5.2.1 

Sugerir aos GFE a realização de parcerias 
públicas para implementação de projetos de 

acolhimento institucional - crianças em estado de 
abandono ou excluídas das suas famílias, entre 01 

e 12 anos. 

  ASE/CAE Dez./18 

5.2.2 
Elaborar projeto de incentivo e orientação para 

acolhimento de crianças nos lares dos fraternistas 
- acolhimento institucional. 

CAE ASE/CAE Dez./18 

5.2.3 
Implementar núcleo de apoio à família na 

CIFRATER.  
CCF  ASE/CAE Dez./18 

5.2.4 

Dar característica ao Educandário Humberto de 
Campos de um Centro de Educação Integral do 
Ser, com oficinas de moral cristã, de teatro, de 

literatura, de informática, de horta, de paisagismo, 
de canto coral, de culinária, etc. 

CCF  CCA/CCF 
Permanent

e 

5.3 
Dar acabamento e ampliar o Projeto "Rosa da 
Esperança" -  Seara para cultivo de vivências 

cristãs 
CCF     

5.3.1 
Eleger grupo de estudo para promover 

adequações no projeto Rosa da Esperança para a 
CIFRATER tendo à frente uma assistente social. 

CCF ASSESSORIA 2018 

5.3.2 
Estabelecer estratégias para implementar o projeto 
Rosa da Esperança, tendo à frente uma assistente 

social da CIFRATER. 
CCF ASSESSORIA 

2018 e 
2019 

5.3.3 
Envolver os GFE na execução do projeto Rosa da 

Esperança, buscando inclusive parcerias. 
CCF ASSESSORIA 

2018 e 
2019 
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 . Reforma das janelas das salas de aula e construção do banheiro para professores, além 

da instalação de chuveiro com tanque, no prédio da Educação Infantil do Educandário 

Humberto de Campos. 

 Construção de dispositivo para a contenção da entrada de animais na CIFRATER. 

 Reforma parcial na estrutura da cobertura para máquinas, no prédio da marcenaria. 

 Reforma da hospedaria. 

 Construção de rampas para acessibilidade no prédio do Educandário Humberto de 

Campos. 

 Instalação de Som Ambiente no Educandário Humberto de Campos - EHC. 

 Reforma da sala de informática com melhoria na ventilação no Educandário Humberto de 

campos-EHC. 

 Ampliação da área cercada do Educandário Humberto de campos - EHC. 

 Reforma de dois ramos do muro de cercamento, do Educandário Humberto de Campos 

decorrente de trincas (serviços realizados pelo fraternista Paulo Raimundo do Grupo da 

Fraternidade Espírita Irmã Scheilla). 

 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ÁREA URBANA DA CIFRATER. 

 Serviços de reparos e manutenção em bens públicos e em residências de vários 

comunitários, trabalho voluntário realizado pelo fraternista Paulo Raimundo do Grupo da 

Fraternidade Espírita Irmã Scheilla. 

 Preparação de terreno para projeto de plantio do Educandário Humberto de Campos - 

EHC.  

 Iluminação pública com pronto atendimento da Prefeitura de Alto Paraíso. 

 EVENTOS: 

 Suporte para a realização da Confraternização das Mocidades Espíritas do Movimento 

da Fraternidade - da COMEMOFRA. 

 Suporte para realização das Caravanas da Esperança de Belo Horizonte e dos grupos 

da 11ª Região Fraterna. 

 Suporte para realização da Caravana Cativar. 

 Suporte para realização da Caravana do Amor Nordestino. 

 Recepção da Câmara de Vereadores do Município de Alto do Paraíso. 

 

CURSOS; 

 Cessão de espaços para a realização do curso Pronatec, voltado para a Agroecologia, 

para atender comunitários e assentados pelo INCRA. 

 Curso de solda elétrica realizado pelo Senar na Oficina da CIFRATER, para atender 

comunitários e assentados pelo INCRA. 

Com relação aos cursos informamos que atendemos aos assentados do PA Silvio Rodrigues 
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 Projeto de formação de professores do EHC relacionados pelo Instituto Ser Integral, sob 

a coordenação dos fraternistas Nanci Campos Muniz e Dr. Cristiano Muniz. 

SAÚDE: 

 Regularização do Atendimento médico e Odontológico pelo município. A CIFRATER está 

dando todo suporte logístico. 

 Atendimento terapêutico na área da Homeopatia pelo Instituto do Ser Integral de Brasília. 

 Atendimentos médico odontológico pela Caravana do Amor Nordestino e COMEMOFRA. 

 Castração de animais com atendimento para os comunitários e assentados, incluindo 

doações de medicamento veterinário por fraternistas. Registra-se a mão de obra 

voluntária do Dr. Marcio, de Alto Paraíso-Go, com finalidade de controle reprodutivo. 

 

EDUCAÇÃO 

 Participação ativa em reuniões para celebração e ampliação de convênios da OSCAL 

(EHC) com a Secretaria de Educação Cultura e Esportes – SEDUCE e Prefeitura de Alto 

do Paraíso de Goiás. 

 Recepção e participação de reunião com a Presidente da Associação Brasileira de 

pedagogia Espírita, Educadora Dora Incontri, visando melhorias no Educandário 

Humberto de Campos – EHC.  

 Visitas para intercâmbio de professores nas Escolas de Educação Inovadora, tais como 

a Escola Vila Verde de Alto Paraíso e o Projeto Âncora de São Paulo. 

 Atuação do Projeto Transformar em atendimento aos alunos do EHC, Ensinos 

Fundamental I e Educação Infantil.  

 Amplo apoio ao projeto do Instituto Projeto Ipê Artes, para implementação da escola Bem 

Viver no Educandário Humberto de Campos. 

 Cumpre destacar o esforço da OSCAL, via Coordenação Geral, Coordenação Geral da 

Cidade da Fraternidade e Direção do EHC no sentido de que no quadro de pessoas 

contratadas, privilegiasse pessoas do Comunidade Silvio Rodrigues. No ano de 2017 

foram 16 contratados.  

 Participação dos alunos do EHC no projeto “Coletivo Jovem do Município” realizado pelo 

Instituto Ipê Artes. 

 Participação dos alunos do EHC nos jogos Estudantis Regionais. 

 Realização do Projeto Descoberta patrocinado por alguns GFE e pela OSCAL, em 

Brasília, com apoio dos Amigos da Embrapa para alojamento dos jovens formandos e 

outros estudantes do EHC. 

Participação de alunos, professores do EHC e comunitários, para realização do Projeto 

de Humanidades, um empreendimento do Instituto Ipê Artes, valendo ressaltar que a 

aluna Sabrina de Castro Carvalho, foi premiada com uma viagem a Bélgica.  
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 Atividade de astronomia com a instalação do Planetário inflável no EHC, com exposição 

informativa e experimental para alunos, comunitários e pais de alunos, atividade esta 

realizada pelo fraternista Duda de Brasília pela UNB. 

 

 

 Realização do curso de Mecatrônica oferecido pelos alunos e professores da UFG para 

os estudantes do EHC. 

 As realizações assistenciais da CIFRATER não constam desse relatório, pois que, 

constituem atribuições do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda.  

 Informamos que neste ano houve doações de fraternistas, caravaneiros, fazendeiros e 

assentados, direcionadas ao EHC e para outras atividades da CIFRATER. 

 Com referência a integração entre comunitários, houve várias comemorações de 

aniversários. 

 
 

COORDENAÇÃO DE REGIÕES FRATERNAS – CRF 
 

 

Apresentação 

O planejamento da Coordenação de Regiões Fraternas da OSCAL – CRF para a gestão do 

CAD/Oscal 2016–2019 envolve objetivos relacionados ao estímulo à união entre as casas 

espíritas, em especial entre os GFEs, à atuação em favor da Cidade da Fraternidade e ao estudo 

de tópicos e movimentação de ações que possam contribuir para o ideal da prática do Evangelho 

e da volta às origens da convivência e do trabalho cristãos, com o auxílio da Doutrina Espírita.* 

Ações e Encontros 

Por isto, as ações são por vezes difíceis de quantificar e mensurar, dada a característica de 

fraternidade e convivência cristã que está à frente do movimento fraternista.  

No entanto, poderemos descrever Encontros aos quais nós tivemos a oportunidade de 

comparecer, ganhando muito mais do que oferecendo, na união com amigos nobres e bons, que 

batalham na Doutrina, fraternidade e transformação própria. 

Cidade da Fraternidade 

Com respeito à Cidade da Fraternidade, a Coordenação procura, em todas as oportunidades, 

trazer em mente e dialogar com os companheiros sobre o ideal de fraternidade e espiritualidade 

que une os companheiros em torno do Núcleo Pioneiro, lembrando que o aspecto espiritual é 

essencial no trabalho desta obra.                                                                                                
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Encontros 

Em todos os encontros de que participamos este ano, indo às regiões em que aconteceram, 

tivemos a oportunidade de encontrar irmãos que trabalham para a Doutrina Espírita com todo o 

coração. Fomos recebidas em cada lugar com muita fraternidade. A convivência alegre e cristã 

trouxe vibrações positivas ao nosso coração e, esperamos, ao de todos que participaram, nos 

dois Planos da Vida. 

 

Em quase todas as localidades, a exposição em forma de seminário e palestra aconteceu, 

trazendo assuntos Doutrinários, Evangélicos, e relacionados ao Movimento/Cidade da 

Fraternidade. Entretanto a movimentação dos corações e o contato com os companheiros de 

cada localidade se tornam os pontos altos nestes momentos de troca inspirada pelo Mais Alto. 

 

Passamos a seguir a expor algumas das ações com participação direta das integrantes da CRF 

e outras ações efetuadas pelas Regiões Fraternas, durante o ano de 2017. 

 

*O Plano de Trabalho desta Coordenação pode ser acessado no Anexo 1 deste Relatório. 

XXVIII Comemofra: Eu, um ser familiar 

Cidade da Fraternidade, Alto Paraíso/GO 

25 a 28 de fevereiro de 2017 
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6º Festival do Livro Espírita:  

“Fraternidade: União e Trabalho na Pátria do Evangelho” 

Espírito Santo do Pinhal/SP 

12 de agosto de 2017 
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Encontro de Aniversário do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier 

 

“60 anos de Fraternidade” 

Três Lagoas/MS 

17 e 18 de novembro de 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24 



 

Organização Social Cristã Espírita André Luiz – OSCAL 

Sede: SGAN 909 Conjunto F Brasília/DF    CNPJ: 00.118.208/0001-00  

Sede Rural: Cidade da Fraternidade - Rodovia GO 118 km 140 – Alto Paraíso/GO                                     

Secretaria BH: Rua Rio Pardo nº 120, Santa Efigênia - BH/MG CEP 30260-310 Tel.: (31) 2520-0364 

 

 

 

 

XXVIII Encontro Fraterno Regional da 6ª e 10ª Regiões Fraternas 

“Fraternidade: Pensar e Viver – 50 anos de Espiritismo em Floriano/PI” 

Floriano/PI 

3 e 4 de novembro de 2017 
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Regiões Fraternas 

Expomos em seguida mais ações que aconteceram em 2017 pelos esforços das Regiões 

Fraternas, ainda que não tenhamos estado presentes, a fim de divulgar estes trabalhos. 
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55º Encontro Regional de Grupos da Fraternidade da 11ªRF  

Muriaé/MG, em 22 de outubro de 017 
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90º Encontro Fraterno Regional da 4ªR   Pará de Minas/MG, em 12 de março de 2017 
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ANEXO 1 

Plano de Trabalho da Coordenação de Regiões Fraternas – CAD/OSCAL – Período abril 

de 2016 a abril de 2019 

PLANO DE TRABALHO:  
 
Questões identificadas: 
 

1. Revivescência do Cristianismo Primitivo: 
a. Espiritismo com mais fraternidade. 
b. Maior aplicação prática do estudo doutrinário e evangélico em nossas vidas 

diárias. 
 

Ações:  

 Realização de seminários / palestras que incentivem esta reflexão (Ler cap.135 
– Diante do Mestre, do livro Palavras de Vida Eterna); 

 Ênfase à ideia de colaborar com a transformação do assistido em assistente: 
o Acolhimento – tratamento (se necessário) – estudo – tarefas.  

 

2. Casas Espíritas e GFEs: 
a. À maior coesão entre as casas; 
b. Incentivo ao engajamento do jovem na casa espírita; 
c. Elaboração e oferta de subsídio teórico à divulgação do Movimento da 

Fraternidade nas casas, em reuniões públicas e cursos de formação evangélico-
doutrinária. 

 

Ações:  

 Incentivo à participação em atividades que integrem as casas: 
o Cursos; 
o Eventos; 
o Encontros Regionais; 
o Regionais Federativas; 
o Semana da Fraternidade; 
o Confraternização das Mocidades Espíritas do Movimento da 

Fraternidade; 
o Divulgação das mensagens de Bezerra de Menezes a respeito da 

unificação; 

 Incentivo à integração da criança e do jovem nos estudos, reuniões e tarefas da 
casa espírita. 

o Possibilitar à criança e ao jovem o serem assistentes. 
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3. Cidade da Fraternidade: 
 

a. Estímulo à compreensão a respeito da Cidade – história e atualidade – 
buscando aprofundar o entendimento rumo a uma concepção comum; 

b. Elaboração de um plano de trabalho conjunto (de maneira a colaborar com a 
aproximação dos agrupamentos e pessoas em atividades coordenadas em favor 
da Cidade); 

 
 
 

c. Oferta de colaboração ao Grupo Irmã Veneranda. 
 

Ações:  

 Produção e distribuição de material baseado em pesquisas acerca do 
Movimento da Fraternidade; 

 Confecção de "orientação geral para a visita à Cidade da Fraternidade"; 

 Elaboração de agenda de atendimento em saúde na Cidade da 
Fraternidade; 

 Buscar absorver a colaboração dos fraternistas para a CIFRATER 

 Oferta ao Grupo Veneranda de colaboração: 
o Encontro Regional (ou similar),  
o Seminários,  
o Palestras, 
 

Elaboração de procedimentos e ferramentas de recepção, acompanhamento e gestão 

de projetos de qualquer natureza, direcionados à CIFRATER ou à OSCAL, de modo a 

facilitar o entendimento da proposta e sua tramitação no CAD. 

 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO ESPÍRITA / OSCAL 

 

Compromisso Estatutário: A CAE é responsável pela implementação do PTP (Programa de 

trabalho permanente), buscando incentivar o estudo e a prática de seus fundamentos numa 

perspectiva profunda e inclusiva, em constante diálogo fraterno com as diversidades; gerar e 

expandir ambientes espiritualizantes.  

Equipe CAE: coordenação Geral (Valéria e Vilmar); coordenação EDU (Martinha); coordenação 

ASE (Nil Amâncio); coordenação CIJ (Simone e Rodrigo Duda).  
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Ações Desencadesdas:  

1 - Elaboração coletiva do documento "Declaração de Valores da OSCAL para a Educação", sob 

a orientação de Dora Incontri.  

2 - Visita de Dora Incontri e Maurício Zanolini à CIFRATER no período de 14 a 17 de junho de 

2017.  

3 - Desencadeamento da construção coletiva do PPP - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO do 

EHC, na perspectiva da "Escola do Bem Viver", em parceria com a SEDUCE.  

4 - Buscar maior aproximação fraterna com as lideranças jovens do MOFRA responsáveis pelo 

ciclo COMEMOFRA, a fim de incluí-las gradualmente em outras instâncias decisórias através da 

contribuição pelo trabalho conjunto, garantindo deste modo o prosseguimento da obra ao longo 

do tempo e a transmissão da nossos valores sócioculturais para as futuras gerações. Realização 

do evento COMEMOFRA 2017.  

5 - Garantir apoio institucional às novas lideranças residentes na CIFRATER.  

 

STATUS DAS AÇÕES DESENCADEADAS: 

Ação 1: Elaboração coletiva do documento "Declaração de Valores da OSCAL para a Educação", 

sob a orientação de Dora Incontri.  

A partir do contato institucional da Oscal com a ABPE - Associação Brasileira de Pedagogia 

Espírita nas pessoas de seus representantes DORA INCONTRI e MAURÍCIO ZANOLINI, em 

21/08/2016, e sob a orientação destes, foi elaborado este documento. Para tanto, criou-se um 

Grupo de Apoio ao EHC coordenado pela CAE, com a participação de especialistas da educação 

de nosso MOFRA: as conselheiras do CRA Célia Honorato Cavalheri e Edna Zuffi; a 

Representante Regional da 2ª RF Mônica Signori; além dos membros do CAD Oscal Célio Alan 

Kardec, Vilmar Mariano e Valéria Ferreira e a diretora do EHC Stella Selaibe. Foram momentos 

riquíssimos de aprendizado para todos, quando pudemos alinhar o entendimento acerca da visão 

espírita para a educação, que se revelou mais abrangente e generosa que os nossos olhares 

individuais. Uma vez estabelecido o texto base e tendo-o submetido à apreciação de nossa 

amiga Dora Incontri, apresentamos a uma extensa lista de companheiros do MOFRA, inclusive 

aos comunitários da CIFRATER, na expectativa de colhermos valiosas contribuições e a 

necessária legitimação. Segue trecho de sua introdução: CAE – Coordenação da Ação Espírita  

 "A Organização Social Cristã Espírita André Luiz (OSCAL), entidade filantrópica sem fins 

lucrativos, de abrangência nacional, mantenedora da Cidade da Fraternidade e do Educandário 

Humberto de Campos - EHC, compreende a Educação como o sentido maior da existência. 

Comprometidos estatutariamente com a edificação de um mundo melhor, cientes de que a 

existência humana é uma individuação consciente da vida universal, cuja meta é a perfeição, 

ombreamos a jornada de excluídos e desfavorecidos buscando abrandar os efeitos danosos da 

indiferença, da marginalização e da segregação social.  
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A essa união voluntária de criaturas pela revivescência dos valores do cristianismo primitivo à 

luz dos princípios enunciados por Allan Kardec, convencionamos chamar MOVIMENTO DA 

FRATERNIDADE. Nossa identidade institucional fundamenta-se, pois, no entendimento da 

Educação enquanto meio e finalidade, processo e meta, ordenada ao permanente e mútuo 

aperfeiçoamento dos seres, ao despertar das potencialidades, à realização gradativa de sua 

evolução, em múltiplos renascimentos. A Educação não deve ser considerada em seu aspecto 

restrito para o aqui e agora: em uma escola, convém ela sempre transbordar em seus objetivos 

e em seus métodos, em suas concepções e em suas propostas. É importante a busca do ajuste 

sociocultural, da profissionalização e do desenvolvimento cognitivo do educando, contudo deve-

se também colocá-lo na trilha de seu desabrochar completo, contemplando sua natureza moral 

e espiritual. Ao experimentarmos ações éticas e estéticas ou debruçarmo-nos sobre a natureza 

do cosmos para decifrá-lo, o processo pedagógico em que fomos lançados como seres em 

evolução deverá promover a adesão do educando para sua própria educação". (Texto completo 

no site www.mofra.org.br)  

Ação 2: Visita de Dora Incontri e Maurício Zanolini à CIFRATER no período de 14 a 17 de junho 

de 2017. Esta ação, acalentada desde 2016, foi para nós um grande sonho realizado! 

Conseguimos promover a experiência de recepcioná-los na CIFRATER! Ambos foram bem 

acolhidos. Segue texto de seu relatório após a visita:  

"Nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2017, estivemos eu, Mauricio Zanolini, e Dora Incontri, 

respectivamente coordenador administrativo e coordenadora geral da ABPE na Cidade da 

Fraternidade, em Alto Paraíso, Goiás. No dia 14, nos reunimos com as professoras do 

Educandário Humberto de Campos para falar sobre experiências de educação alternativa e 

sobre a importância de resgatarmos a espiritualidade na educação. Apresentamos também a 

nossa proposta de "Terapia Pedagógica" que tem o objetivo de trazer sentido existencial para os 

educadores, trabalhando suas questões emocionais e melhorando assim os vínculos afetivos 

entre educadores e educandos. No dia 15, conversamos com a coordenadora do Educandário 

Humberto de Campos, Stella Selaibe e visitamos o espaço em que ela e seu marido Márcio 

promovem encontros com os educandos sobre técnicas agrícolas, relação e cuidado com a terra, 

amor a natureza. Ficamos muito bem impressionados com o Projeto Transformar, pela coerência 

com os princípios pedagógicos com que trabalhamos, como o da valorização da natureza, da 

participação ativa das crianças em projetos, da estética do ambiente bonito e bem organizado. 

No dia 16, fizemos um seminário sobre Kardec e apresentamos a Pedagogia Espírita e a 

Universidade Livre Pampédia para a Caravana de Fraternistas de Minas Gerais que estavam na 

CIFRATER.  

Impressões gerais: A Cidade da Fraternidade é um lugar que tem algumas décadas de história, 

com uma tradição de ideais e lutas, pelo que vimos e ouvimos, com muitos obstáculos para 

execução do projeto. Entretanto, à primeira percepção, consideramos que há ainda um grande 

potencial a ser explorado.  
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A quantidade de terra, a beleza do lugar, a carência da população dos assentamentos - tudo isso 

precisa de um trabalho de mais profundidade do que o que tem sido feito, requerendo um cultivo 

maior na terra, uma escola mais ativa, um envolvimento mais profundo de todos com as crianças. 

O espaço organizado pela Stella e pelo Marcio - no Projeto Transformar, e a Oficina na casa da 

Alessandra Possebon e de seu esposo com o desenvolvimento de projetos de robótica e outras 

frentes demonstram maior conexão com um futuro inovador.  

Propostas de trabalho: Entendemos que os professores precisam de uma capacitação mais 

profunda para que haja uma mudança efetiva na escola. Para isso, a ideia que oferecemos é 

trabalhar com eles, mensalmente, a Terapia Pedagógica durante um ano. Temos observado em 

outros projetos e em nosso próprio projeto da Universidade Livre Pampédia, que, para promover 

mudanças significativas na Educação, não adianta apenas mexer com o cognitivo, trazendo 

teorias inovadoras. É preciso atender em primeiro lugar às demandas psíquicas dos educadores, 

trabalhar suas emoções, suas motivações, desentravar seus condicionamentos, para que de fato 

se possa aplicar um projeto de transformação pedagógica na escola". CAE - Coordenação da 

Ação Espírita 3 Dora brindou-nos também com um texto impactante, que poderá sempre ser 

levado à conta de um alerta para futuras ações:  

CULTIVAR TERRAS E CULTIVAR PESSOAS NO BRASIL  

É Preciso "Sempre que sobrevoo o Brasil, perco o fôlego com a sua vastidão. O horizonte parece 

não ter fim. E dias atrás, estivemos Maurício Zanolini e eu numa tarefa pela Universidade Livre 

Pampédia, em Brasília e interior de Goiás. Roda de conversa na UNB, seminário com os 

professores da Escola Humberto de Campos, na Cidade da Fraternidade perto de Alto Paraíso, 

(Goiás), seminário sobre Educação e Espiritualidade numa instituição espírita que faz 

acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade e por fim, participação no Conane 

(Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação), onde fizemos a exposição de 

nossa experiência na Universidade Livre Pampédia. Em todo lugar, encontramos pessoas de 

olhos vibrantes, querendo mudanças, trabalhando com ardor pela Educação, se empenhando 

em semear novas ideias, desenvolver a si mesmas e outros, em projetos que alavanquem o 

Brasil. Em todo lugar também vimos pessoas ainda em estado meio sonambúlico, imbuídas de 

misticismo messiânico e acrítico, idolatrando mestres (verdadeiros ou falsos) esperando pela 

vida, esperando por salvadores, esperando… esperando. E vimos também muita terra, terra sem 

fim. Mas muita terra sem cultivo, muita terra destinada ao gado (sabemos o quanto a criação de 

gado é mais fácil que cultivar a terra, mas também o quanto é ecologicamente depredatório), 

muita terra em grandes latifúndios, em grandes plantações de monocultura. Mas quase nada de 

terras cultivadas em agricultura familiar, em diversidade de produção, em tratamento cuidadoso 

do solo… Nem mesmo nos assentamentos que vimos há produção. E então vemos o quanto o 

estado sonambúlico do povo se reflete no abandono da terra. O quanto a falta de educação, de 

tecnologia, e às vezes mesmo de garra e vontade, fazem a apatia de muitos se traduzir em terra 

improdutiva, em latifúndios de exploração, em pobreza da maioria e em concentração de dinheiro 

de uns poucos. Os interesses de alguns se sobrepõem ao desenvolvimento da maioria.  
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E a maioria permanece na miséria. Miséria explorada por um religiosismo místico (que pode ser 

de qualquer matriz religiosa, desde os pentecostais, passando por espíritas, que se afastaram 

da racionalidade de Kardec, até as comunidades dedicadas a receber ETs). Sei bem que a terra 

no Brasil é difícil de se lidar. O clima do planalto central se divide entre 6 meses de seca e 6 

meses de chuvas, entre o pó e a lama. Mas há tecnologias (que às vezes nem implicam em altos 

investimentos, mas em saber como lidar com os recursos naturais) que podem suplantar as 

dificuldades. Mas há que se ter uma outra mentalidade para isso: educação, atitude combativa, 

busca de soluções. Ao viajar por essa vastidão no Brasil e depois enfrentar um trânsito de horas 

em São Paulo ontem, pensei o quanto deveríamos estar preocupados em transformar essas 

terras brasileiras em fonte de riqueza, alimento e vida para toda a população. O quando 

poderíamos transformar terras secas e incultas em terras verdes e produtivas. O mesmo vale 

para as pessoas. Acordar os espíritos que esperam a salvação, para o trabalho empenhado e 

consciente, para uma luta boa e verdejante de esperanças, para um futuro menos desigual".  

Dora Incontri  

Infelizmente, não conseguimos recursos financeiros para implementarmos o projeto de TERAPIA 

PEDAGÓGICA, mas a semente foi lançada...aguardemos as bênçãos do futuro!  

Ação 3: Desencadeamento da construção coletiva do PPP - PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO do EHC, na perspectiva inovadora da "Escola do Bem Viver". Esta ação 

desencadeou-se entre março e abril de 2017. Para objetivar maior operacionalidade, destacamos 

um pequeno grupo e contando com a colaboração de Célio Alan Kardec, Filogônio Bezerra e 

Álvaro Brito, respectivamente coordenadores do CAD, CIFRATER e CRA, Stella Selaibe (EHC), 

para o aprofundamento técnico-administrativo relativamente à parceria com a SEDUCE e a 

transformação do EHC em escola inovadora. Para o alinhamento com os paradigmas da 

Pedagogia Espírita e com os objetivos da ONU para 2030, buscamos a ajuda de especialistas 

em Educação. Célia Honorato Cavalieri (CRA), Edna Zuffi (CRA), Mônica Signori (RR2ªR), 

Lucivânia Zibordi (GFe Flácus), Paula Mendes (GFe João Cabete), Maria Luiza Barbosa (GFe 

Irmã Scheilla BH). O projeto político pedagógico é o compromisso educacional das instituições 

educacionais em relação aos alunos, às famílias e à comunidade, na busca da qualidade da 

formação CAE - Coordenação da Ação Espírita 4 almejada, das políticas educativas e das ações 

pedagógicas, que adotam basilarmente os seguintes princípios:  

I - éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa 

humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e 

eliminar quaisquer manifestações de preconceito étnico-raciais, gênero, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação;  
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II - políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum 

e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da equidade no 

acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da exigência 

de diversidade de tratamento, para assegurar a igualdade de direitos entre os educandos que 

apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e das desigualdades sociais e 

regionais;  

III - estéticos: do cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade; do enriquecimento 

das formas de expressão e do exercício da criatividade; da valorização das diferentes 

manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira; da construção de identidades 

plurais e solidárias1 . Ferramenta de caráter duradouro, visa garantir a coerência filosófica, 

metodológica, das metas e objetivos gerais para que as ações pedagógicas desencadeadas, 

mesmo com a alternância de gestores e docentes, não sofram solução de continuidade. Em 

razão de eventos externos e internos, muitos tropeços e contramarchas nos foram impostos, o 

que resultou num lamentável atraso da agenda de nossas realizações, impondo a esta ação 

indispensável (pois dela depende a nossa certificação junto ao CEBAS, concedida pelo MEC) o 

status de ESTACIONÁRIA.  

Ação 4: Buscar maior aproximação fraterna com as lideranças jovens do MOFRA responsáveis 

pelo ciclo COMEMOFRA, a fim de incluí-las gradualmente em outras instâncias decisórias 

através da contribuição pelo trabalho conjunto, garantindo deste modo o prosseguimento da obra 

ao longo do tempo e a transmissão de nossos valores sócioculturais para as futuras gerações.  

Realização do evento COMEMOFRA 2017. Evento COMEMOFRA 2017: “Eu, um ser familiar” 

Realizado durante o período de carnaval de 2017, o evento contou com mais de duzentos 

participantes, entre crianças, jovens e adultos. Considerado grande êxito do ponto de vista 

organizacional e pedagógico, a CIJ atingiu todas as metas previstas, facultando a socialização 

entre jovens do meio urbano e rural num ambiente espiritualizante de aprendizado, 

confraternização e alegria, em estreito contato com a natureza. É uma confraternização anual, 

que já está em sua 28ª edição, reunindo as mocidades espíritas do Movimento da Fraternidade, 

outros jovens do movimento espírita e moradores e estudantes da Cidade da Fraternidade e 

Comunidade Silvio Rodrigues.  

A ECOM/ CIJ criou um site muito especial: www.comemofra.org (mais de 1000 fotos!!!) Nesse 

evento comemorou-se também os 50 anos do nosso educandário!  

CAE - Coordenação da Ação Espírita  

Ação 5: Garantir apoio institucional às novas lideranças residentes na CIFRATER. Neste intuito, 

a CAE protagonizou importante papel, junto às demais coordenações do CAD, frente aos 

tormentosos momentos que tiveram início em 2017 e, ainda em 2018, estão em vias de solução. 

Nossas deliberações primaram sempre por garantir às novas lideranças residentes na 

CIFRATER o apoio institucional indispensável, tentando pelo menos reduzir o impacto destrutivo 

de ações e intenções malsãs que assolaram o nosso ambiente fraternista.  
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Com a graça de Deus, estimamos que esta fase já esteja em seu ciclo final. Recordamos sempre 

que as árvores mais atacadas são as que mais fornecem frutos, ou madeira de maior valor. E 

que todos esses movimentos infelizes que nos sacudiram somente fizeram com que brilhasse 

ainda mais a luz fraternista em nossos corações. Com carinho e gratidão, Vilmar e Valéria _ 

Coordenação da Ação Espírita. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Nossa gratidão aos GFE que se empenharam oferecendo recursos financeiros se 

engajando na proposta de trabalho da OSCAL, no comparecimento aos Encontros Fraternos 

Regionais, tudo em prol do ideal da fraternidade com Jesus. Nossa palavra de estimulo aos 

fraternistas de todo Brasil, compromissados com a causa do Cristo e que reacenderam a chama 

do entusiasmo para o comprimento dos objetivos filosóficos do Movimento da Fraternidade. 

Nosso agradecimento aos mentores espirituais, orientadores da nobre tarefa que estamos a 

realizar, concitando-nos a marchar unidos e confiantes para a concretização dos objetivos do 

MOFRA. A Jesus o mestre divino e ao nosso pai criador elevamos os nossos corações em 

preces, agradecidos pela dádiva do trabalho. De nossa parte, nossos esforços se unem para que 

nossas ações sejam sempre transparentes e os nossos vínculos estejam estribados, na fé, 

esperança e caridade. Que Jesus nos abençoe. 

 

 

Belo Horizonte, 28 de abril de 2018. 

 

 
Célio Alan Kardec de Oliveira (Titular)                                   Robério de Oliveira Torres  (Suplente) 
Coordenação Geral da OSCAL - CG                                   Coordenação Geral da OSCAL - CG                        
 
 

 
 
 
 

Alvaro Pierim de Brito 
Conselho de Representação da Assembleia – CRA 
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