
QUAIS SÃOS SEUS VALORES  ( INTEGRAR, UNIR E UNIFICAR)

Integrar: Planejar, realizar e avaliar, coletivamente, as ações federativas, 
observando o calendário anual e alterando-o apenas conforme as 
necessidades reais do momento, desde que aprovadas pelo Conselho 
Federativo Estadual (CFE). 

Unir: “Unamo-nos, [...] mas estejamos integrados na fraternidade 
legítima, a fim de que não estejamos recebendo em vão as graças do 
Céu, convertendo nossas vidas em abençoadas colunas do templo 
espiritual de Jesus na Terra, portadores devotados de sua paz, de sua luz, 
de sua confiança e de seu amor” (Emmanuel – Chico Xavier. Evangelho em Ação. 
Excursão de Paz. Autores diversos, 1990).

Unificar: Pela união dos companheiros ente si e união dos propósitos 
espíritas, com escopo na solidariedade, responsabilidade, seriedade e 
inclusão. “Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais 
injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades.”(Reformador  dez/1975).

“ Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão; aos 
sábios, que desejarão prová-la; e aos simples e pequeninos, que a 
aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta 
expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão 
jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes 
oferecerdes; e, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a 
Terra lhes reservou.

Arme-se de decisão e coragem a vossa falange! Mãos à obra! O 

arado está pronto, a terra preparada: arai!” (ESE, ERASTO, Paris, 1863)

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA BASILEIRO E INTERNACIONAL
Conselho Espírita Internacional (CEI), Conselho Espírita Nacional (CFN), Comissões
Regionais (CR), Federação Espírita Brasileira (FEB), Federativas estaduais e 
Entidades especializadas, Órgãos de extensão e Centros Espíritas.

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DO CEARÁ 
(FEEC)

"Vós sois o sal da terra e luz do mundo“(Jesus).
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O que é Movimento Espírita?
Conjunto de pessoas que professam, estudam, divulgam e praticam o Espiritismo de 

acordo com os ensinamentos contidos na Codificação Espírita.  Atividade MEIO que 
tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento 
espírita em sua atividade FIM, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática 
da Doutrina Espírita.

Como se mantêm as Instituições Espíritas? Por meio de doações de seus
trabalhadores ou de instituições congêneres, contribuições de sócios voluntários,
eventos espíritas, bazares, vendas de livros e feiras de livros usados.

Como posso colaborar? Participando com assiduidade das atividades, reuniões,
eventos e contribuindo para a manutenção das instituições.

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA CEARENSE

Diretoria executiva:
Presidente
Vice-presidente
1º e 2º Secretário
1º e 2º Tesoureiro
Conselho fiscal
Coordenadorias:
AAE Área de Atendimento Espiritual
AEE Área de Estudo do Espiritismo
AEPM Área de Estudo e Prática da Mediunidade
AI Área da Infância
AJ Área da Juventude
APSE Área de Promoção Social Espírita
ACSE Área de Comunicação Social Espírita

AREs (Aliança Regionais Espíritas)
1 (Ibiapaba) 2 (Maciço) 3 (Sertões do Canindé) 4 (Litoral Leste) 5 (Vale do Jaguaribe) 6
(Cariri) 7 (Sertões do Crateús) 8 (Inhamuns) 9 (Polo Bezerra de Menezes ) 10 (Sertões do
Quixadá) 11 (Vale do Curú) 12 ( ) 13 (Sertões de Sobral) .

UDEs: (Uniões Distritais Espíritas )

O que é UMA Federação Espírita? É uma sociedade civil, espírita cristã, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica e que congrega instituições espíritas
sediadas em cada Estado do Brasil.

O que significa FEEC? Federação Espírita do Estado do Ceará. Sua fundação
ocorreu em 21/10/1990, passando a representar oficialmente o movimento
espírita cearense, como membro do Conselho Federativo Nacional (CFN) em
20/08/1991.

Qual a Missão da FEEC? Promover o estudo, a difusão, a divulgação e a prática
da Doutrina Espírita, colaborando com a união das casas espíritas do Estado do
Ceará, com o processo de unificação, integrando as Uniões Distritais Espíritas
(UDE’s) e Alianças Regionais Espíritas (ARE’s), acompanhando e avaliando, de
forma contínua, reflexiva e coletiva, as ações decorrentes do seu planejamento.

O que é Conselho Federativo Estadual (CFE)? É o órgão normativo que exerce
funções deliberativas, normativas, orientadoras, coordenadora e supervisora e é
composto pelos representantes de Casas Espíritas associadas do Estado do Ceará
e presidida pelo Presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará.

O que são Órgãos de Extensão? São órgãos de unificação ou braços estendidos
da FEEC, na capital e no interior, geograficamente organizados, denominados
Uniões Distritais Espíritas (UDEs), na capital, e Alianças Regionais Espíritas
(AREs), no interior do estado, cujo papel é o de promover a unificação de forma
integrada com a FEEC.

O que é Centro Espírita? São as unidades fundamentais do Movimento Espírita
e têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita,
atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação, auxílio e amparo


