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Opções online ou virtual de atividades de
Exposição Doutrinária e de Estudos da 1ª URE
Centro Espírita Bairro
AEFC – Associação
Fé e Caridade –
Centro

CEABM – Bezerra
de Menezes Agronômica
CEAC – Amigos do
Caminho – Morro
das Pedras
CEACAL – Caminho
da Luz –
Canasvieiras
CEAHA – Amor e
humildade do
Apóstolo – Centro

Atividades de exposição doutrinária e canal

Estudos

2ª f, 5ª f – 20h e 3ª f. 19h
https://www.facebook.com/associacaoespiritafeecaridade
Canal em abertura:
https://www.youtube.com/channel/UCcN9pCxggIvm8AQwMl1Y3zg/vid
eos?view_as=public
(Realizando irradiações e aceitando nomes para realizar orações)

Sem grupos de estudos abertos ao público

Sem atividades online.
Informações em:
https://www.facebook.com/Centro-Esp%C3%ADrita-Amigos-doCaminho-CEAC-392669677511161
2ª e 5ª f. às 20h, 4ª f às 9h e sáb. às 17h
https://www.cecalcanas.net e
https://www.facebook.com/canasvieirascecal
4ª f., 5ª f. e sáb. às 19h30
Todos os dias mensagens evangélicas curtas postagem no Youtube por
meio do site da casa http://www.amorehumildade.org.br/

Sem grupos de estudos abertos ao público

Sem grupos de estudos abertos ao público

3ª f. às 20h – Estudo do Evangelho de Jesus à Luz do Espiritismo
Inscrição por whatsapp 48 99615-9710
4ª f. 19h30, disponível por vídeos postados no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HO4STCjTQao&list=PLnDMylTxXHZ078uk3zida58TR1WK-Dbd&index=14
Demais grupos de estudos continuam com suas atividades em encontros virtuais – privados
aos participantes

Evangelização e outras atividades de atendimento espiritual estão
sendo realizadas, buscar pelo site da instituição
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CEAK – Allan
Kardec –
Agronômica

https://www.facebook.com/pages/Serte%20%20Centro%20Espirita%20Allan%20Kardec/331790253559047/
http://www.serte.org.br

Canal no youtube
https://www.youtube.com/channel/UCTyDVumQMpLqrcVE8Ieoheg
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Diversos grupos de estudo abertos e disponíveis para novos
participantes:
Esde1- Coord. Cícero, 5.f., 20 às 22 hs, Aplicativo: Jitsu
Esde2- Coord. Gilvan e Marisa, 3.f., 20 às 22 hs. Aplicativo: webex
EEM1 - Coord. Luiz Paulo, 4.f., 20 às 21 hs. Aplicativo: whatsapp
EEM2 - Coord. Margareth, 2.F., as 20 hs, suspenso, mas com
corrente de Oração
Grupo Aberto do Evangelho - Coord. Faustino, 3.f., das 18 às 19:30
hs. Aplicativo: Whatsapp
Grupo Aberto das Obras de André Luiz - Coord. Alexandre, 5.f., das
18:30 as 19:30 hs
Grupo de Fluidoterapia - Denise, 4.f., as 21 hs. Aplicativo: Skype
Grupo de Oração/TE- Coord. Cajuella, todos os dias, as 21 hs. S/
uso de Aplicativo
Para ingresso nos estudos ou informações falar com Contato:
Coordenador Geral do Ceak Alexandre Herculano Abreu,
Tel./zapp: 48-991413622
Acompanhe nosso estudo da obra de André Luiz Missionários da luzhttps://www.youtube.com/watch?v=fJCSs8RhKTs&authuser=0

CEAMOR – A
caminho do amor –
Ingleses

Sem atividades doutrinárias abertas

CECL –
Caravaneiros da
Luz – Ribeirão da
Ilha
CEFECJ – Fé e
esperança - Centro

Sem atividades abertas.
Melhores informações no local.

Sem grupos de estudos abertos ao público

3ª f. às 20h – Palestras por meio de lives

6ª f. e sábados, grupos de estudos mantidos - Skype, privados aos
participantes

https://www.facebook.com/CEFECJ
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CEFJR – Frederico
Rolla – Saco dos
Limões
CEIE – Irmão Erasto
– Cachoeira do
Bom Jesus

CEJA – Joanna de
Angelis – Córrego
Grande
CEJAF – Juvêncio
de Araújo – José
Mendes

CEJL – Joana Lima –
Centro
CEJN – Jesus de
Nazaré – Centro
CELC – Luz e
Caridade - Trindade
CERM – Raul
Machado – Caieira

3ª f., 5ª f. e 6ª f leituras e comentários por meio de whatsapp entre os
trabalhadores – fechado ao público em geral
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2ª f. Grupo de Estudo do Livro dos Espíritos – privado aos
participantes

4ª f às 20h e Sábados às 18h. Palestras em implantação em modo
virtual

Todos os grupos de estudos doutrinários da Casa encontram-se
em atividade virtual através de diversas plataformas (Skipe, ZOOM
e Google Meet, etc) – privados aos participantes.

http://www.serte.org.br

Evangelização e outras atividades de atendimento espiritual estão
sendo realizadas, buscar pelo site da instituição

Canal no youtube
(https://www.youtube.com/results?search_query=ceie-serte
https://www.facebook.com/CEIE
3ª f. às 20h por live no facebook

5ª f. 20h. ESDE, pelo Zoom
Domingo, 19h. Estudo Livro dos Espíritos, pelo Zoom

https://www.facebook.com/ceja.ceja.7792
2ª F e 6ª F às 20:00 h. Retornaram as atividades de palestras,
atendendo as exigências sanitárias.
Informar sua intenção de comparecer com antecedência devido às
restrições de lugares. Com Divaldo 48 98642565
https://www.facebook.com/centroespiritajaf
Publicação ocasional de palestras por meio de seu canal no Youtube

Falar por Messenger na página do Facebook
Estudo quinzenal do L. E. - presencial aos sábados das 19:00 h às
20:30 h.
Informações com Divaldo 48 98642565

Sem grupos de estudos abertos ao público

https://www.youtube.com/channel/UCIW4sM8CaUNp_Md91g6GV-Q

Sem informações

Sem grupos de estudos abertos ao público

2ª f. e 5ª f. às 20h - Palestras por live no
https://www.facebook.com/luzecaridadeflorianopolis
Informa que as portas estão abertas todas as noites, das 20h às 21h,
quando DUAS pessoas da diretoria se reúnem para uma leitura e prece.

Sem grupos de estudos abertos ao público
Sem grupos de estudos abertos ao público

https://www.facebook.com/pages/Centro%20Esp%C3%ADrita%20Raul%20Machado/2348353900
56605/
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CEUF – União
Fraterna – Vargem
Grande
ICEF – Instituto de
cultura – Córrego
Grande

Sem atividades de palestras online
https://www.facebook.com/uniaofraternaCEUF
http://www.ceuf.org.br/
CONVERSA COM O ICEF
- Quintas feiras de 18h30 a 19h https://www.youtube.com/c/icefaovivo
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3ª f. 20h. Estudo da mediunidade, pelo zoom. Privativo aos
participantes.
Cursos com inscrições abertas
ESDE 1
- Quartas feiras de 20h a 21h - Reuniões realizadas via Google
Meet - inscrições através do site:
https://icefaovivo.com.br/cursos-de-2020
Cursos sem vagas no momento. Caso haja interesse para contato,
pode escrever em faleconosco@icefaovivo.com.br
ESDE 2
- Sábados de 10h a 11h30 - Reuniões realizadas via Google Meet

IECC – Casa do
Caminho - Ingleses
NEA – núcleo de
artes – Centro
SCEE- Catarinense
de Estudos Parque São Jorge

Sem atividades abertas
https://www.facebook.com/casadocaminhoiecc
4ª f. às 19h30 - Palestra por lives no Facebook
https://www.facebook.com/neartes
http://www.neartes.org.br/
4ª f. às 19h45
Exposição Doutrinária:
Palestras acontecem todas as quartas-feiras, às 20 h:
Para assistir nas quartas 19h45:
http://bit.ly/sceeaovivo
Para assistir as palestras gravadas:
http://bit.ly/sceegravados

COEM 2
- Sábados de 13h30 a 15h - Reuniões realizadas via Google Meet
3 grupos de estudos funcionando online, mas apenas para os
trabalhadores cadastrados
Sem grupos de estudos abertos ao público

Cursos abertos on-line: (EAD):
Estudo Sistemático da Doutrina Espírita – ESDE I – quinta-feira - 20
h às 21h30
Estudo da Série Psicológica de Joanna de Ângelis - quinta-feira - 19
h às 20 h
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Meditação:
Segundas-feiras, às 19h40 Meditação ao vivo:
Para participar nas segundas 19h40:
http://bit.ly/sceeaovivo
Para assistir as meditações gravadas:
http://bit.ly/sceemedita
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Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” - terça-feira - 19 h
às 20 h
Estudo de “O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o
Espiritismo” - terça-feira - 20 h às 21h30
Estudo de “O Livro dos Espíritos” - quinta-feira - 20h15 às 21h45

SEAF – Amigos da
Fraternidade –
Carianos
SEEDE – Entreposto
da Fé – Saco
Grande

SEOVE – Albano
Metelo –
Campeche

Link´s uteis da SCEE:
Nosso Site: http://scee.org.br
Instagram: @scee.espiritismo
Nosso Face: http://facebook.com/scee.espiritismo
https://www.facebook.com/pages/SEAF-

Inscrição: http://bit.ly/whatsscee

Sem grupos de estudos abertos ao público

Sociedade%20Esp%C3%ADrita%20Amigos%20da%20Fraternidade/199820773
388928/

2ª f, 4ª f, e 6ª f, às 20h e 3ª f. às 19h PALESTRAS VIRTUAIS DA SEEDE

Sem grupos de estudos abertos ao público

Ter o aplicativo adequado para acessar a Sala Virtual de Palestras pelo
link abaixo: https://meet.jit.si/salapalestraseede
Nada aberto ao público – informações em:
https://www.facebook.com/groups/seove.1

Sem grupos de estudos abertos

Para obter endereço e contato pormenorizado busque em https://www.webfec.org.br/pesquisamapa/PesquisaFrame?uf=sc
1º escolha no mapa a cidade que você deseja, após, com dois cliques sobre o nome da cidade, abrirá uma caixa de texto que não mostra a linha
completamente. Ao selecionar a instituição espírita de seu interesse, deslize o curso até o final da linha, clique no V = símbolo de Ok – que está

Departamento de Estudo e Difusão da Doutrina Espírita da 1ª URE

Maio 2020

no final da linha no lado direito, após esse comando, será aberta uma 2ª caixa de texto e nela os contatos e horários NORMAIS de atividades da
casa.
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