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          RELATÓRIO ANUAL DA UNIÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO BEM 
                  UECB – 2012 
 

A União Espírita Caminheiros do Bem, fundada no dia 08 de maio de 1982, tendo por base as obras 
codificadas por Allan Kardec, fundamentadas em princípios filosóficos, científicos e religiosos, administrada 
por Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva e ainda composta de 08(oito) Coordenadorias, 
tomando como parâmetro seu Estatuto, Regimento Interno e Plano de Atividades, desenvolveu as seguintes 
atividades no ano de 2012: 
- Diretoria Executiva tendo como Presidente e Vice-Presidente Eurly Maria Moraes Brandão e  Shirley Emilia 
de Moraes; Primeira e Segunda Secretaria Darlita Nonato da Conceição e Adevair Catarina Sampaio; 
Primeiro e Segundo Tesoureiro Mario Luis de Oliveira Amorim e Rosa Helena de Oliveira Amorim Brandão – 
Reuniões mensais de discussão, aprovação e avaliação das tarefas de âmbito  administrativo com as 
Coordenadorias; Assembleia Geral Ordinária no dia 06 de janeiro para aprovação das demonstrações 
contábeis; balanço patrimonial e resultados do exercício; proposta orçamentária e planejamento estratégico 
para o exercício em foco(2012). A União Espírita Caminheiros do Bem se fez presente nas atividades 
programadas pela Federação Espírita de Mato Grosso – FEEMT e outros. De acordo com as possibilidades 
acatou as solicitações e apoiou as coordenadorias para realizações de suas atividades. 
- DAS COORDENADORIAS: 
 
1. APOIO FRATERNO E ASSUNTOS MEDIÚNICOS - Coordenadores: Rosa Helena de Oliveira Amorim 
Brandão e Mauro José de Souza.                                                                                                                                                                                                                            
Receberam fraternamente todos os que procuraram o nosso Centro Espírita com mais frequência às 
quartas-feiras no período noturno e aos sábados no período matutino, perfazendo 43 (quarenta e três) 
atendimentos fraternos. Os passes aconteceram nos dias previstos e planejados e sempre que houve a 
necessidade de atendimento além dos dias programados. As reuniões de desobsessões aconteceram todas 
as terças-feiras, sendo as últimas, dedicadas aos trabalhadores da UECB.  As reuniões para 
experimentação da mediunidade também aconteceram todas as quintas-feiras. As de ajuda espiritual em 
caráter de emergência foram realizadas às segundas-feiras após o encerramento dos estudos, tendo sido, 
porém, esta data alterada para quinta-feira no horário de 19h30, quando se fizerem necessárias.  Foram 
ainda realizadas visitas em 04 (quatro) lares indicados bem como, ao Hospital Santa Helena, aos segundo e 
terceiro domingos.   Em 17/02/2012 se reuniu com alguns trabalhadores para a expansão da atividade de 
atendimento fraterno, ficando definido para as Sextas-feiras das 14h30 às 17h00. Em 25/12/2012 
coordenou o último trabalho mediúnico em ação de graças tendo como dirigente Mauro José de Souza. 
 
2. ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – Coordenadores: Darlita Nonato da Conceição e 
Maria Madalena Metelo de Moraes. 
As atividades desta coordenadoria foram realizadas, nas quintas-feiras das 14h00 às 16h00, com o estudo 
do Evangelho Segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, palestras, dinâmicas, apresentações de filmes 
reflexivos; cursos de artesanatos, crochê, pintura em tecidos e outros, bem como comemorações de 
aniversários de seus componentes. Realizou dois bazares com os produtos confeccionados, tais como 
tapetes, guardanapos, almofadas obtendo uma receita bruta de R$ 1.728,95. Aos sábados foram efetuadas 
87consultas médicas, através do DR. Jamil Benedito Brandão, sendo estas aos irmãos assistidos e 
trabalhadores da UECB. O encerramento de suas atividades foi no dia 13 de dezembro com um almoço, 
entrega de cestas básicas para os assistidos, sendo estas recebidas como doações de dois trabalhadores 
de nossa casa. Foi realizada avaliação dos trabalhos de forma descontraída e lúdica onde os participantes 
colocaram suas opiniões, sentimentos e esperanças, encerrando com a revelação do amigo chocolate. 
Ficando decidido o retorno das tarefas para o dia 28 de fevereiro de 2013. 
 
3. ASSUNTOS DA FAMÍLIA – Coordenadores: Adevair Catarina Sampaio e Cleuza Duarte Rosa. 
Esta coordenadoria realizou 05 reuniões para tratarem dentre outros assuntos, a elaboração do cronograma 
de suas atividades. Fez os encontros nas últimas segundas-feiras de março a novembro, desenvolvidos na 
forma de textos, palestras e filmes, relacionados à Família. Realizou 01 (um) encontro “Convivência de 
Casais”, sendo o XI, tendo como facilitador o Psicólogo Eduardo Batista da Silva da FEEMT enfocando o 
tema “Relação Conjugal Saudável”, em forma de diálogo, interagindo os casais presentes. Teve ainda neste 
encontro momentos musicais e outras atividades, finalizando com um saboroso jantar. Participaram deste 
evento 18 casais e 12 pessoas, totalizando 30 participantes. Este evento foi em conjunto com as 
coordenadorias de promoção e comunicação. Com referência ao grupo de Convivência da Atual Idade, 
realizou 11(onze) encontros, sendo 09 na UECB e 02 na forma de viagens à Pousada Primavera e Pousada 
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Nosso Lar. Os referidos encontros foram realizados nos últimos domingos das 8h00 às 10h30, com a 
participação aproximada de 50 pessoas por encontro, sendo seus nomes anotados em livro próprio. Em 
todos os encontros foram apresentadas músicas para harmonização do ambiente para as preces, sendo no 
final servido o “café da manhã”  preparados pelos membros da equipe. Realizou 10 (dez) visitas em lares de 
trabalhadores e  nos Hospitais Jardim Cuiabá e Santa Casa, visitando familiares destes. O encerramento de 
suas atividades se deu no dia 25 de novembro com a confraternização na Pousada Nosso Lar e no dia 19 
de dezembro na Reunião Pública da UECB, apresentaram o teatro e coral.  No dia 15 de dezembro 
promoveu a confraternização dos trabalhadores do nosso Centro, com a realização de amigo oculto com 
trocas de livros espíritas, com a participação de 49 pessoas. Esta coordenadoria se fez presente em todos 
os eventos realizados pela FEEMT e UECB.  
 
4. COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – Coordenadores: Daniel Ribeiro Soares e Virgilio Pinto de Amorim 
Filho. 
Auxiliou as outras coordenadorias nas divulgações de eventos internos e externos, buscando transmitir 
informações de maneira rápida e transparente. Promoveu a apresentação do Jornal Falado nas quartas-
feiras, trazendo notícias e datas importantes referentes ao Movimento Espírita. Instalou slides de power 
point por meio de notebook e projetor multimídia todas as quartas-feiras antes de iniciar a palestra pública, 
visando a harmonização do ambiente com mensagens espíritas diversas. Providenciou a confecção de 
banner de divulgação para incentivar a prática do Evangelho no Lar.  Auxiliou na elaboração de material de 
divulgação para a comemoração dos 30 anos da UECB, quais sejam, camisetas, brindes, etc. contando com 
a colaboração dos jovens/evangelizandos da UECB. 
 
5. COORDENADORIA DE ESTUDOS DOUTRINÁRIOS – Coordenadores: Gamaliel Cruz Soares e Shirley 
Emilia de Moraes. 
Reuniu com os monitores, do quadro, grupos de estudos, para planejamento das aulas e distribuição dos 
grupos, sob a responsabilidade de dois monitores, distribuindo a eles o Regimento Interno da UECB, lendo 
os artigos concernentes aos estudos. Providenciou as inscrições dos participantes, através de fichas 
individuais. Realizou a aula inaugural no dia 27 de fevereiro, sob a coordenação da expositora Marina 
Müller, do Centro Espírita de Cuiabá. Fez duas avaliações dos monitores e alunos participantes. Encerrou-
se as aulas nos dias 08 de dezembro para os Grupos de sábado e 10 de dezembro para os de segunda-
feira. Com referência ao setor de Palestras, recebeu 04 (quatro) expositores convidados da FEEMT; 
realizou 03(três) reuniões, sendo duas ordinárias e uma extraordinária, com os expositores, dirigentes de 
reuniões doutrinárias e monitores, para avaliação tratando-se ao artigo 79 do Regimento Interno/UECB bem 
como para a implantação do método “maiêutica”, periodicamente, na reunião pública. Efetivou dois cursos, 
em parceria com a coordenadoria de Apoio Fraterno e Assuntos Mediúnicos e de Comunicação Social 
Espírita, de Fluidoterapia e de Revisão de Conhecimentos para Expositores – 1º Módulo.  Providenciou 
participações de trabalhadores e frequentadores nos seguintes eventos: Caravana Federativa, na Fundação 
Suiça, em número de 14; nos Cursos de: - Fluidoterapia no Centro Espírita Mário Corrêa, com 17 
participantes; - Capacitação – Movimento Espírita a que Servimos? - e - Evangelização, com as 
participações, de 04 (quatro) e 02 (duas) pessoas, respectivas; na CONEMAT em Barra do Garças/MT, com 
12 pessoas, nos Seminários: Obsessão Silenciosa e Fora da Caridade Não Há Salvação. 
 
6. COORDENADORIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – Coordenadores: Maria Juracy Amorim da Fonseca 
e Mitize Maria Ribeiro Brandão. 
Efetivou em janeiro/2012, as matrículas para as aulas de Evangelização, que teve início no dia 25 de 
fevereiro do ano em foco. Providenciou a participação de 04(quatro) evangelizandos na CONJEMAT 
realizada na cidade de Várzea Grande/MT. Desenvolveu o Projeto da Flauta para os evangelizandos no 
sábado, período matutino. Comemorou os dias, das mães e dos pais. Realizou, com os jovens, - visitas na 
Creche Caminho Redentor, no segundo domingo de cada mês; - Encontro dos Pais; Homenagens à Allan 
Kardec, em outubro; - a Confraternização do dia das Crianças no SESI Park; - Realizou com os 
evangelizadores e evangelizandos a “Cantata” no mês de Dezembro/12 encerrando assim suas atividades 
neste período. 
 
7. DE PATRIMÔNIO – Coordenadores: Ana Maria de Moraes Duarte e Jefferson Heleno Brandão. 
Executou: A pintura da Sede/UECB; - As instalações de 03(três) grades nas portas da frente; da Cerca 
Elétrica; Reforma do forro do corredor; Troca do lavatório e Colocação de Piso na sala de atendimento 
médico; Aquisição de microfones; Reparos no Telhado do Salão e Limpeza de ventiladores; Poda da árvore 
e Faxinas da UECB, incluindo as áreas externas. Realizou, em janeiro, reunião com seus membros para 
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distribuição de tarefas e avaliação individual, recebendo sugestão para melhora das atividades, sendo estas 
realizadas quase em sua totalidade.  
 
8. PROMOÇÃO – Coordenadores: Ana Rosa de Oliveira Amorim e Maria Emilia de Moraes. 
Realizou 04(quatro) eventos: Torta Salgada; Torta e Pizza; Chá Bazar Beneficente e Almoço Beneficente, 
totalizando o valor de R$ 11.790,00 (Onze mil setecentos e noventa reais), que foi utilizado para as 
realizações relatadas acima pela Coordenadoria de Patrimônio, dentre outras despesas da UECB.  
 
Para ativar nossa reflexão segue uma mensagem por Suely Caldas Schubert – Dimensões Espirituais do 
Centro Espírita: - O Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende às 
paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. É um complexo espiritual em que se labora nos 
dois planos da vida, a física e a extrafísica e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos Espíritos 
desencarnados. Em razão disso, as providências e cuidados da Espiritualidade Maior são imensos quanto 
ao planejamento e a organização de uma instituição espírita. Para que um Centro Espírita exista, há 
necessidade de estruturá-lo física, legal e espiritualmente. No âmbito físico, convém prover as condições de 
higiene satisfatórias, farta ventilação e fácil fluxo das pessoas. Legalmente, deve-se  prezar pelo 
cumprimento da lei humana no que diz respeito à formação de uma sociedade civil, mantendo-se em dia os 
livros contábeis e as atas das reuniões. Espiritualmente, motivas as pessoas para o perfeito equilíbrio no 
campo das emoções e na mudança de comportamento contrário às leis divinas. Deve desenvolver suas 
atividades através de departamentos (obs. em nossa casa, atualmente, coordenadorias) e para que 
haja um perfeito entrosamento destes com a Diretoria Executiva, faz-se necessário, muitas vezes, 
que cada um destes setores renuncie algo de si em favor de todos. (grifamos) Todas estas áreas 
devem trabalhar de comum acordo, trocando experiências e ideias no sentido de prestar os melhores 
serviços a todos os que procuram a Casa, tanto para questões materiais como para questões espirituais. 
Muitas vezes nosso egoísmo fala mais alto: damos demasiada importância ao nosso setor de trabalho. É 
um erro crasso (grosso). Tanto é importante o serviço da faxineira quanto o do presidente. A direção do 
Centro Espírita deve ser democrática. Não há mais lugar no meio espírita para o dirigente autocrata, que se 
julga dono da instituição e se escuda nos Espíritos para justificar suas ideias. A direção liderada, com a 
cooperação do grupo, pela competência, paciência, tolerância e honestidade de propósitos, é a que mais se 
coaduna com os fundamentos da Doutrina Espírita. Num Centro Espírita onde o trabalho é voluntário, a 
responsabilidade deve ser absorvida com muita seriedade, pois embora tenhamos o livre-arbítrio, a Doutrina 
Espírita deve ser veiculada na sua maior pureza. Assim sendo, cada qual deve responder por seus próprios 
atos.  Ainda nos adverte Bezerra de Menezes: - Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, 
seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, 
continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela Divina Providência – 
psicografia de Chico Xavier, em “unificação”                                                                                 
Reformador de Nov/dez. de 1980. Oremos: Jesus, Divino Amigo, em Tuas mãos estão a nossa integridade 
espiritual, o nosso equilíbrio, a saúde da alma e do corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos 
servir-Te em todos os dias de nossas vidas. Restaura-nos as forças combalidas a fim de curarmos as 
chagas do nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, ante o esmorecimento de nossas energias no corpo 
desgastado pelo tempo. Se possível, concede-nos indispensável moratória, para cumprirmos nossos 
deveres primordiais, através daqueles que zelam pela nossa saúde. Cumpram-se em nós e por nós os Teus 
desígnios, hoje e sempre! Assim seja. Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2013. 
 
Presidente:   Eurly Maria Moraes Brandão    -      Vice-Presidente:    Shirley Emilia de Moraes.    
                                              
1ª Secretária:  Darlita Nonato da Conceição   –    2ª Secretária:     Adevair Catarina Sampaio. 
 
1º Tesoureiro: Mario Luis de Oliveira Amorim -  2º  Tesoureiro:  Rosa Helena O.Amorim Brandão 
 
 
                                              
                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                           
 


