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 Reuniões de abril a outubro de 2017  

Com o objetivo de integrar, conhecer, criar laços de amizade com todos os 

participantes, bem como de esclarecer dúvidas e explicar a dinâmica da 

Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa, realizamos reuniões 

em todas as Macrorregiões. As datas foram agendadas com os presidentes das 

UREs no CFE de 15 de junho de 2017 em Joinville, com exceção da Macrorregião 

Oeste que já havia sido realizada. 

 

1) REUNIÃO MACRORREGIONAL OESTE - 24/04 – Centro Espírita Amor 

e Caridade – Chapecó. Realizada das 14:30 às 16:30 com os membros da 

11ª e 16ª UREs, os companheiros da 12ª não compareceram nessa 

atividade. (8 participantes) 

Assuntos apresentados: 

- Explicação do que é o CITAF 

- Dúvidas sobre o que fazer e como fazer 

- Como envolver os companheiros nas atividades do CITAF 

- Avaliação das ações realizadas até o momento 

Ficou decidido fazer nova reunião para que os trabalhadores da 12ª URE 

participassem. 

 

 

2) REUNIÃO MACRORREGIONAL OESTE – 10/06 – Centro Espírita 

Amor e Caridade – Chapecó. Realizada das 13:30 às 16:30 com os 

membros da 11ª, 12ª e 16ª UREs. (25 participantes) 

Assuntos apresentados: 

- Apresentação do CITAF 

- Metodologia de construção participativa 

- Tempestade de ideias – O que é uma dinâmica? 

- Andragogia x Pedagogia; Vantagens de utilizar a metodologia participativa; 

tipos de dinâmicas  
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- Dinâmica do Balão: 10 voluntários, cada um recebe um balão para encher e 

escrever nele uma atividade que desempenha na Casa Espírita, os balões devem 

ser mantidos no ar, não podem cair no chão. Um a um são retirados alguns 

participantes que devem deixar “sua atividade” para os que ficam. 

O que você observou/sentiu no desenvolvimento da dinâmica? Respostas: 

- Quem participou: Solidariedade; sobrecarregou quem ficou, fiquei com 3 

balões tentei carregar 2 e 1 caiu; buscar se organizar para dar conta; não tinha 

regras claras (comunicação); eu estou preparado para tocar outra atividade?;  

- Quem assistiu: Ocorre bastante na casa; precisa ser uma equipe; não 

desistir no primeiro desafio; persistente com equilíbrio; não houve planejamento 

e definição de regras; precisava de um plano B; formar equipe de trabalho; 

- Quem anotou: Muito silêncio entre os participantes; houve pedido de 

ajuda; pouca comunicação 

- Dinâmica Roda de Conversa: 

 O que achou/entendeu sobre o CITAF? Respostas: 

 - Precisamos repensar no Movimento Espírita, a forma estrutural 

profissional que vivemos é parecida com o CITAF, grande avanço dentro do 

Movimento Catarinense. Colocar em prática de forma organizada a federação vai 

descentralizar, interiorização da FEC. Se estamos dispostos a colaborar para que 

o Movimento Espírita Catarinense seja grande nós temos que pensar grande, ser 

grande; 

 - O CITAF é um instrumento de maior importância para a organização das 

Casas. Tendo Casas fortalecidas e organizadas teremos um M.E.C. forte. É uma 

ferramenta, um saber, trazer oportunidades para difundir. 

 - Muito importante, ganhei o dia, quero fazer parte desse movimento. É 

importante ouvir as pessoas, troca sincera, espaço para falar, ser acolhido. 

 - Importância do projeto da FEC é a unificação do M.E.C., somos 

dependentes um dos outros. O espiritismo é uma coisa só, união de todos, não 

há a minha Casa, mas a Casa de todos. O espiritismo deve ser o mesmo em todos 

os lugares. Responsabilidade da nossa tarefa: assumir a postura de trabalhadores 

da nova era. Buscar a qualidade das Casas. 

 - Surpresa positiva: alguém que se preocupa com os trabalhadores, com 

a capacitação dos trabalhadores. 

 - Precisamos desfazer certos tabus que temos em relação ao M.E.. 

Estamos aqui com as lideranças do Oeste e se não nos dedicarmos ao CITAF não 

conseguiremos repassar nada, precisamos refletir sobre isso. 
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 - Até que enfim as técnicas de administração estão vindo para a Casa 

Espírita. Vou sair satisfeito daqui hoje. Trabalho que tem tecnologia, tem ciência 

no que está sendo feito. 

 - Precisamos descontruir muitas coisas que existem nas cabeças dos 

trabalhadores. Trabalho de longo prazo. É chegado o momento para a 

organização, para o compromisso, para a responsabilidade. Que possamos ser 

os pioneiros nessa tarefa. Se a gente se dedicar vai acontecer.  

 - A FEC não é Florianópolis, a FEC somos todos nós. Esse momento é 

muito importante, o nosso despertar para um novo trabalho. 

 - Qualificar o trabalhador voluntário. O que é ser voluntário? Temos a 

necessidade de sistematização e disciplina para trabalhar o ego dentro do 

trabalho voluntário, para que o esforço se concentre no bem comum, precisamos 

desse freio.  

 - Avançar na “profissionalização”, ou seja, planejar, organizar, o M.E. 

precisa se agigantar, ir adiante. 

 - Qual o próximo passo? 

 - É um momento muito rico no M.E.C. O Citaf vai melhorar muito as 

equipes, formar equipes. Está faltando muita organização para as UREs e Casas. 

 

 

3) REUNIÃO MACRORREGIONAL LESTE – 29/07 – Escola Básica Júlio 

da Costa Neves – Florianópolis. Realizada das 9:00 às 12:00 com os 

membros da 1ª e 14ª UREs. (12 participantes) 

 Assuntos apresentados: 

 - Início da apresentação do CITAF. Os participantes apresentaram várias 

dúvidas e iniciamos uma roda de conversa para responder e ponderar sobre as 

considerações. Após as falas de todos foi feita a seguinte pergunta: - Quais as 

soluções para resolver os problemas das lideranças/dirigentes? 

- Ação                   - Exemplificar              - Esclarecer-se            - Respeito 

- Perseverar           - Empatia                   - Jesus                       - Organização 

- Ouvir                  - Muito amor               - Caminhar                 - Superar-se 

- Acolher               - Motivar                     - Renúncia                 - Metodologia 

- Humildade          - Kardec                      - Analisar                   - Sinceridade 
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- Coragem             - Não julgar                - Trabalho                  - Integrar 

- Paciência            - União                       - Caridade                  - Ir atrás 

- Inspirar              - Comprometimento     - Oração                    - Aceitar 

- Desprendimento  -  Estratégia                 - 193                        - Conhecimento 

- Benevolência, Indulgência e Perdão 

Precisamos melhorar a comunicação para com todos, clareza e objetivo, 

metodologia. 

Ficou marcada reunião via Skype, 04/08, para planejar como convidar os 

trabalhadores para ampliar a equipe de caravaneiros e o que seria tratado nesse 

primeiro encontro. A reunião para ampliar a equipe ficou marcada para dia 1º/10. 

 

 

4) REUNIÃO MACRORREGIONAL SUL – 12/08 – Centro Espírita Fé, 

Amor e Caridade – Laguna. Realizada das 9:00 às 12:00 com os membros 

da 3ª, 9ª e 15ª UREs. (21 participantes) 

 Assuntos apresentados: 

 - Apresentação do CITAF 

 - Planejamento e Acompanhamento Espiritual 

 - Melhorar a comunicação 

 - Trabalho de Grupo: responder as perguntas:  

Grupo 1) Como fazer a capacitação Integrada Continuada? Conhecer a realidade 

de cada Casa; planejar a atividade; atividades de menor porte (mais direcionadas 

as casas); formar equipes de multiplicadores em cada área. 

Grupo 2) Como descobrir as demandas e necessidades de cada Casa/URE? 

Através do Citaf colher informações dos trabalhadores presentes sobre as 

demandas e necessidades da casa, após a reflexão conjunta de todas as 

atividades; agendar a reunião para o dia de maior frequência dos trabalhadores 

ou se necessário agendar mais de um dia; todos os presentes deverão preencher 

uma avaliação por escrito e aproveitar para perguntar quais as necessidades da 

Casa. 

Grupo 3) Como permear as atividades da UREs (individualmente) e da 

macrorregião como um todo? Fazer trocas de experiências; atividades conjuntas; 

cronograma anual; diálogo da URE com as Casas. 
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Após a apresentação dos trabalhos de grupo foi aberto para as considerações de 

todos: - temos as respostas para as nossas demandas e problemas; - nós, as 3 

UREs precisamos nos encontrar. 

 

 

5) REUNIÃO MACRORREGIONAL NORDESTE – 19/08 – Centro Espírita 

Jesus Nazareno – Itajaí. Realizada das 14:00 às 17:30 com os membros 

da 4ª, 6ª e 13ª UREs. (21 participantes) 

 Assuntos apresentados:  

 - Apresentação do CITAF, com enfoque na comunicação e no 

desenvolvimento do ser. 

 - Resoluções de problemas:  através da dinâmica do espelho cada 

participante deverá entrar na sala e ler as informações que estão na caixa, 

retornar e ficar em silêncio refletindo sobre a pergunta: - Onde encontramos a 

solução para os nossos desafios/problemas? 

- No espelho         - Não gostei muito   - Responsabilidade       - Compromisso 

- Alegria         - Auto conhecimento    - Não tem milagre        - Trabalho  

- Na gente         - Fazer a sua parte    - A gente é capaz  

 - Competências: através de tempestade de ideias responder: - quais as 

características/competências que precisamos empregar para sermos parte da 

solução dos problemas? 

- Crescimento  - Humildade                      - Como visualizar os problemas 

- Organização          - Um depende do outro (coletivo)      - Disponibilidade 

- Persistência            - Proativo               - Comprometimento           - Disciplina 

- Não abraçar o mundo           - Aceitar a ideia do outro                - Divulgação 

- Resolver um problema por vez     - Empatia            - Todos somos aprendizes 

- Sensibilidade                 - Participação              - Conhecimento  

 - Planejamento: dinâmica do barco – 8 voluntários, 2 para anotar as falas 

e tudo o que acontece no decorrer da atividade, 6 para participar da atividade. 

Os 6 participantes devem atravessar um rio, com um barco de papel, precisam 

chegar juntos na margem, sem rasgar o barco, não podem colocar o pé na água, 

pois está cheio de jacarés. Podem conversar entre si, terão 15 minutos para fazer 
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a travessia. Os que observam não podem interferir, falar durante a atividade, 

mas terão tempo para contribuir após o encerramento. 

Qual o sentimento com a realização da dinâmica?  

- Medo do jacaré         - Um deu a orientação e seguiu-se    - Segurança 

- Faltou planejamento        - Planejamento         - Coordenação e movimento 

- No decorrer todos se uniram e trabalharam juntos   - Tiveram tranquilidade  

- Teve quem orientou        - Não furar o barco          - Iniciativa do time 

- Não surgiu a necessidade de "usar" um líder           - Todos fizeram a sua parte 

- Aceitaram as ideias (segurança)  - Sentimento que eu ia "estragar" a atividade 

- A equipe da frente ajudou os de trás     - Confiança recíproca  

- Não se discutiu estratégias utilizou a primeira - Equipe tomou a iniciativa 

- Melhorou o processo no caminho - Houve adequação e melhoria 

- Compromisso com a meta    - Avaliação constante      - Fato bem-sucedido  

-Houve apoio, um segurou no outro - A visão da liderança segue o sucesso do 

trabalho  

- Grupo que já se conhece as dificuldades são maiores  

- O lógico seria (grupo) que se conhecesse fosse mais fácil o trabalho  

 

 - Ações futuras: Quais as ações que precisam ser planejadas? 

- Conhecer o material 

- Quais etapas executar em cada casa 

- Identificar eventos que podem permear com o CITAF 

- Agenda da Região 

- Escala de caravaneiros 

- Estratégia de Comunicação: Divulgação e Mobilização 

- Onde? Reunião primeiro nas UREs e depois entre UREs 
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6) REUNIÃO MACRORREGIONAL CENTRO – 20/08 – Associação 

Beneficiente Retalhos Mais Amor – Lages. Realizada das 13:30 às 16:30 

com os membros da 2ª e 5ª UREs. (24 participantes) 

 Assuntos apresentados:  

 - Apresentação do CITAF, com enfoque na comunicação e no 

desenvolvimento do ser. 

 - Resoluções de problemas:  através da dinâmica do espelho: cada 

participante deverá entrar na sala e ler as informações que estão na caixa, 

retornar e ficar em silêncio refletindo sobre a pergunta:  

Onde encontramos a solução/resposta para os nossos desafios? 

- Em nós mesmos            - Dever               - Força                         - Motivação 

- Você é capaz                 - Querer             - Vontade de evoluir      - Estudo 

- Responsabilidade         - Somos a solução      - Eu escolho dar prioridades 

- Trabalho                      - Desejo central          - Somos únicos            - Paciência 

- Persistência                 - Que fizestes?          - Autoconhecimento     - Fé 

- Sentimento de Pertencimento 

 

 - Competências: através de tempestade de ideias responder:  

Quais as características/competências que precisamos empregar para sermos 

parte da solução dos problemas? 

- Disciplina                - Vontade                - Boa força               - Compromisso 

- Tolerância               - Conhecimento        - Bom senso            - Método 

- Sensibilidade           - Paciência               - Responsabilidade   - Diplomacia 

- Maleabilidade          - Jogo de cintura      - Equilíbrio               - Persistência 

- Amor                     - Caridade                - Saber ouvir            - Humildade 

 

 - Planejamento: dinâmica do barco – 8 voluntários, 2 para anotar as falas 

e tudo o que acontece no decorrer da atividade, 6 para participar da atividade. 

Os 6 participantes devem atravessar um rio, com um barco de papel, precisam 

chegar juntos na margem, sem rasgar o barco, não podem colocar o pé na água, 

pois está cheio de jacarés. Podem conversar entre si, terão 15 minutos para fazer 
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a travessia. Os que observam não podem interferir, falar durante a atividade, 

mas terão tempo para contribuir após o encerramento. 

Qual o sentimento com a dinâmica do barco? 

- É pegadinha              - Trabalhar em equipe             - Movimento sincronizado 

- Nos abraçamos          - Tive apoio dos outros           - Esperar a vez 

- Respeitar o tempo do outro   - Planejamento            - Amparo 

- Todos demonstraram trabalho e confiança               - Acolhida 

- Alegria                     - Foco no objetivo                   - Confiança  

- Como fazer               - Avaliar                                 - Surgiu um líder 

- Fomos melhorando a técnica                             - O líder abandonou na metade 

- Vozes externas “não vai dar certo”                  - Fácil para quem está de fora 

- Saber onde se quer chegar                             - Regras claras 

- Pular etapas           - Falha de comunicação     - Nossas competências 

- A prática melhorou o processo       - Senso de equipe       - Humildade 

- Toda dificuldade pode ser vencida 

Quais as ações de planejamento para o futuro:  

- Coordenar as atividades conforme documentos orientativos; 

- Encontros entre trabalhadores já no calendário da URE; 

- Feedback para as casas; 

- Avaliação do que foi executado e planejamento para o futuro; 

- Visita as Casas (Caravanas); 

- Conhecer os recursos humanos; 

- Representação de caravaneiros de todas as Casas; 

- Participação dos caravaneiros no Movimento Espírita Estadual; 

- Reuniões para planejar o calendário (planejamento); 
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7) REUNIÃO MACRORREGIONAL NORTE – 02/09 – Lar Espírita União 

– Porto União. Realizada das 9:00 às 11:45 com os membros da 7ª, 8ª e 

10ª UREs. (75 participantes) 

 Assuntos apresentados:  

 - Apresentação do CITAF, com enfoque na comunicação, no 

desenvolvimento do ser, no trabalho em equipe. 

- Competências: Técnica do cochicho: entregar uma tarjeta para cada 

participante e pedir que peguem suas canetas. Pensar quais as 3 

competências/habilidades/virtudes (que consideram mais importantes) que 

precisamos ter ou desenvolver para atender a proposta do slide 18 (deixar o slide 

na parede) e escrever no papel (3 minutos). Juntar 3 a 3 (em pé) discutir o que 

cada um fez e escolher 5 mais importantes (7 minutos); 6 a 6 em 7 minutos;  12 

a 12  em 10 minutos (6 grupos de 12 e 1 grupo de 18). Após cada grupo 

apresenta seus resultados (5 minutos) e são anotados em papel A4 coloridos, 

que serão colados na parede.  

*Slide 18 – Citaf 2017 – Unir todos os trabalhadores e as instituições; - Unificar 

cada atividade espírita na proposta de regenerar a humanidade; - Romper o 

isolacionismo e o individualismo de ações ou pessoas. 

Resultado:  

- Comprometimento com a Casa e a Causa             - Diálogo e planejamento 

- Integração e participação                                   - Convivência no bem 

- Identificação de habilidades                                - Disposição para servir 

- Autoconhecimento e reforma íntima                     - Disciplina 

- Empatia e indulgência                                         - Comprometimento                                    

- Gestão e planejamento usando os talentos de cada um 

- Ação com ponderação                                          - Humildade 

- Resiliência                         - Comunicação             - Foco 

- Perseverança                     - Consenso                  - Acolhimento com amor 

- Dedicação ao estudo continuado                            - Conhecimento 

- Disponibilidade para servir na atividade necessária 

- Gestão participativa e democrática usando a harmonia nos trabalhos 

- Reconhecimento das necessidades de ajustes 
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- Entusiasmo no trabalho            - Divulgação das experiências entre Casas 

- Fraternidade                           - Habilidade de gerenciar conflitos 

- Gostar de fazer                  - Capacitação                    - Motivação 

- Organização                      - Espírito Cooperativo          - Perseverança 

- Estudo da doutrina individual e em grupo 

- Citaf: Conhecer, Sentir e Vivenciar 

O que fazer? Planejamento futuro:  

Estabelecer metas 

Planejar 

Reunir (Skype, WhatsApp, presencial) 

Envolver uma pessoa de cada Casa 

8) REUNIÃO MACRORREGIONAL LESTE – 01/10 – Centro Espírita Amor 

e Humildade do Apóstolo – Florianópolis. Realizada das 9:00 às 11:00 com 

os membros da 1ª e 14ª UREs. (16 participantes) 

 Assuntos apresentados: 

- Apresentação do CITAF 

- Os 4 pilares da educação com enfoque no SER 

- Andragogia x Pedagogia  

Encaminhamentos: Divulgar o cartaz da etapa 1 que será realizada dia 14/10; 

   Capacitação da nova metodologia de trabalho – marcar uma 

data com a coordenação para essa atividade; 

   Dar continuidade as etapas do CITAF elaborando o 

calendário para as duas UREs. 

 

9) REUNIÃO MACRORREGIONAL OESTE – 25/11 – Centro Espírita 

Amor e Caridade – Chapecó. Realizada das 10:30 às 12:00 com os 

membros da 11ª, 12ª UREs. Os representantes da 16ª URE não chegaram 

em tempo para a reunião. ( 18 participantes) 

 

Assuntos apresentados: 
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- Desafios 2018: Calendário com reuniões para a etapa 1 e etapa 2; trabalho 

conjunto Macrorregional Oeste; 

Essa reunião contou com a presença da Presidente da FEC Esther Fregossi, do 

Vice-presidente de União e Unificação sr. Olenyr Teixeira e do Vice-presidente de 

Administração sr. Wilmar Manske. 

Ficou definido que até dia 10/12 cada URE apresentará os nomes dos novos 

caravaneiros para a formação de equipe. Preferencialmente cada Casa Espírita 

deve escolher um representante para compor essa equipe. Em seguida será 

marcada reunião para janeiro com o objetivo de alinhar as ações entre as UREs 

e capacitar os caravaneiros para trabalhar com a metodologia participativa.  

 

 

Algumas fotos: 

Macrorregião Oeste – 10/06 – Chapecó 
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Macrorregião Oeste – 10/06 – Chapecó 

Macrorregião Leste – 29/07 – Florianópolis 
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Macrorregião Sul – 12/08 – Laguna 

 

Macrorregião Sul – 12/08 – Laguna 
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Macrorregião Nordeste – 19/08 – Itajaí 

Macrorregião Nordeste – 19/08 – Itajaí 
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Macrorregião Centro – 20/08 - Lages
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Macrorregião Centro – 20/08 – Lages 



                                                      Relatório das Reuniões da Coordenação                                    

                                                          Estadual do CITAF com as Lideranças,   

                                                   Dirigentes e Caravaneiros das Macrorregiões 

 17 

Macrorregião Norte – 02/09 – Porto União 

 
Macrorregião Norte – 02/09 – Porto União 
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Macrorregião Leste – 01/10 – Florianópolis 

 

 

Macrorregião Leste – 01/10 - Florianópolis 


