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 A Conreginha, ou Encontro 

da Galerinha, é um trabalho de 

amor já consolidado e que faz 

p a r t e  d o  c a l e n d á r i o  d o 

Movimento Espirita da Grande 

F lo r ianópo l i s .  Atua lmente 

abrange mais de 13 Casas 

Espíritas e também o Diretório da 

Famíl ia ,  integrando pais  e 

crianças  nas atividades do 

evento.

 

 Neste ano, o tema será ‘’Brasil Coração do Mundo, Pátria do 

Evangelho’’, abordado com o entrosamento e a harmonia entre os 

evangelizadores, equipe de cozinha, apoio espiritual, equipe de música 

e equipe de recreação, tornando a atividade muito divertida, amorosa e 

inesquecível para os participantes.

 

 Não fique de fora! Venha participar! 

 

Eventos  - outubro de 2016
  Eventos JEAS
Jovens Espiritas Auta de Souza (C.E Leocádio José Correia)
01 – Estudo da obra Céu e Inferno
08- Arte Kits Orfanato
15- Dinâmica
22- Arte Orfanato 
29- Estudo da obra Céu e Inferno

Eventos URE 14
08 - Encontro Anual do Dae - 9h - Lar dos Velinhos de Zulma
23 - Conreginha - 8h ás 16h40 - Lar Fabiano de Cristo

Eventos Federação Espírita Catarinense
01 - Reunião Diretoria da FEC - Local: Sede FEC
08 - Macrorregional Oeste - 13h30 - Chapecó - Local: Escola Estadual 
Básica Druziana Sartori
15 - RD Ampliada+ Conselho Federativo Estadual - Local: Sede FEC
29 - CONFRATESC - Fraiburgo

Atividades no C.E Leocádio José Correia
Evangelização Infantil- segunda e quinta feira 19h30 às 20h30

Palestras e Passe - seg, quarta e quinta feira  às 15h e 20h

Estudo da Doutrina - quarta e quinta feira às 19h30

Grupo Jovem JEAS - sábado 16h30 às 18h

Passe Individual  - quinta feira às 20h

Tarde Fraterna (grupo de oração aos enfermos) - dia 7/10 às 14h

Departamento da Família - dia 14/10 às 19h30

Endereço: Rua Raimundo Correia, Nº 164 
Balneário Estreito - Florianópolis/SC

Fundado em 05/09/1988 

  Local: Lar Fabiano de Cristo 

  Data: 23 de Outubro Horário 8h às 16h40

  Inscrição: com evangelizadores da sua casa espírita  

  Valor: R$ 10,00

  Público: crianças de 4 a 12 anos, frequentadoras da 

  evangelização infantil

Acompanhe nas redes sociais 
as atividades do JEAS!
facebook.com/JovensEAS



 
 Foi muito interessante, pois aprendi que você consegue melhorar o 
meio ambiente de todas as formas. Por exemplo, você pode fazer sua 
comida virar adubo, basta separá-la e fazer o processo." (Marco, 14)

 "Sentimos o quanto temos que aprender e respeitar aquilo que a 
natureza nos oferece.Sabemos também que não é fácil, pois o homem 
quer as coisas num tempo curto e, assim, toma medidas irresponsáveis 
perante a natureza. Cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, 
podemos ter atitudes sustentáveis para cuidar e presevar a mãe natureza." 
(Stella e sua filha Luiza)

 "Acredito que em um futuro próximo nossa humanidade estará 
repleta de espíritos tão modificadores quanto Maria Lúcia, que pôde nos 
receber tão bem, com uma energia maravilhosa, na busca por uma 
realidade melhor, na qual possamos cuidar da nossa casa, visando a um 
avanço social." (Maria Antônia, 17)

 "Atualmente gostamos de conforto, mas necessitamos de 
sustentabilidade. Muitos acham impossível unir as duas coisas, mas 
pessoas como Maria Lúcia conseguem ter uma visão mais ampla e unir as 
duas coisas. Talvez um dia todos possamos ter um pensamento mais 
amplo que nos ajudará a entender que o verdadeiro sentido da vida é nos 
aprimorarmos." (Christian, 10)

 

 

 
 A arquiteta e artista plástica Maria Lúcia Mendes Gobbi decidiu 
pintar quadros para divulgar construções que privilegiam a 
sustentabilidade. “A arte foi o caminho que encontrei para mergulhar na 
pesquisa e aprender. Os 19 quadros que estão expostos mostram obras 
que existem no mundo real, para as pessoas perceberem que é possível 
uma arquitetura sustentável”, explicou Maria Lúcia, que conversou com a 
reportagem da Agência AL, dia 8 de setembro de 2016.’’
  Quando decidiu abandonar os projetos tradicionais e focar apenas 
em construções sustentáveis em 2011, Maria Lúcia não encontrou 
demanda. “Comecei a pintar porque tinha aberto o escritório e os clientes 
não apareciam”, revelou a arquiteta. Atualmente Maria Lúcia trabalha em 
projetos de casas de campo nos municípios de Rancho Queimado e 
Urubici, além de casas de praia, principalmente na região da Pinheira, em 
Palhoça. “São pessoas que moram na cidade, mas estão procurando um 
lugar para viver melhor”, justificou a arquiteta.’’   Fonte:  Portal TIVINET. 
Link: goo.gl/h7qC1o
      
 O Grupo Jovem, JEAS, visitou a exposição em setembro, confira os 
depoimentos.

 "A exposição da Maria Lúcia foi bastante relevante diante dos 
estudos do JEAS acerca do livro "O céu e o inferno", de Allan Kardec. Em 
que mundo queremos reencarnar? E para as futuras gerações? Um planeta 
adoecido, esquecido de cuidados ou um lugar com uma natureza 
maravilhosa e cidades bem planejadas, sustentáveis? Saí de lá mais 
inspirada e com ideias renovadas, sabendo que não estou sozinha nessa 
luta." (Amanda, 19)
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