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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO DIA 18/02/2017 

 

Reunião realizada com caravaneiros e demais confrades que acompanharam os 

presidentes das URE’s no CFE de 18 de fevereiro de 2017 em Florianópolis. 

A reunião contou com a participação de 18 confrades e foi realizada 

concomitantemente ao 1º CFE de 2017. 

O objetivo da reunião foi realizar uma apresentação sobre a experiência com a 

execução das etapas do CITAF na 10ª URE e dos ganhos e avanços proporcionados pela 

participação e compreensão do que é o CITAF na 10ª URE. 

Os assuntos abordados na reunião foram: Uma apresentação do CITAF no seu 

tríplice aspecto de capacitação integrada, organização dos trabalhadores e do trabalho 

espírita e no desenvolvimento do Ser. Na sequência foi apresentada, na prática, a 

metodologia de construção coletiva utilizada na 10ª URE. 

A reunião utilizou as seguintes dinâmicas: Exposição dialogada, a dinâmica dos 

balões, a técnica do cochicho, a roda de conversa e a dinâmica de avaliação que tal? que 

bom? que pena? 

Na sequência apresentamos o objetivo de cada dinâmica e o resultado alcançado. 

1) Exposição dialogada: Objetivo foi realizar uma introdução ao assunto 

apresentando o CITAF e a experiência da 10ª URE e proporcionar uma conversa para 

esclarecimento das dúvidas dos participantes. 

Resultados alcançados: 

Nivelamento sobre a compreensão do CITAF, construção do sentimento de 

comprometimento e responsabilidade com o Programa, noções das dimensões que o 

programa pode atingir e onde poderemos chegar com a aplicação das suas etapas. 

2) Dinâmica dos balões: Com o objetivo de construir a importância e a 

responsabilidade de cada trabalhador nas atividades da casa espírita. 

Resultados alcançados: 

Qual o sentimento em realizar essa atividade? 

� Podemos comparar cada balão com um departamento ou setor da casa, se 

alguém sai acumula o trabalho para alguém. 
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� Somos todos responsáveis por não deixar os balões cair. 

� Responsabilidade em assumir um trabalho e não deixar ele “cair”. 

� Quando me pediram para eu sair, e deixar o meu balão, pensei nos outros que 

teriam que assumir. 

� Fiquei preocupado. 

� Observei que não houve planejamento, quem saiu não avisou o outro. 

� Isso acontece em nossas casas, os trabalhadores saem de férias e não avisam. 

� Muitas vezes não observamos se o trabalhador está dando conta das suas 

atividades, ficamos somente preocupados com o “nosso balão” e esquecemos de 

olhar ao redor. 

3) Técnica do cochicho: Esta dinâmica foi utilizada com o objetivo de 

apresentar uma alternativa de construção coletiva do conhecimento aos materiais 

disponíveis para aplicação dos módulos do CITAF. Foi escolhido no Módulo 01- União e 

Unificação, o item 2 - Diretrizes do Mundo Espiritual. Para construirmos “quais as diretrizes 

do mundo espiritual” montamos duas perguntas para serem discutidas na técnica do 

cochicho. 1º O que os Espíritos Superiores esperam de nós e, 2º O que devemos fazer 

para estarmos e acordo com o planejamento das diretrizes do Mundo Espiritual para o 

Movimento Espírita no Brasil. 

Resultados alcançados: 

a) O que os Espíritos Superiores esperam de nós? 

� Amai-vos e instruí-vos. 

� Atender ao chamado. 

� Empenho. 

� Qualificação 

� Sermos semeadores do Cristo 

� Cumprir com o planejamento reencarnatório assumido no Plano Espiritual com 

os Espíritos Superiores 

b) O que devemos fazer para estarmos de acordo com o planejamento das diretrizes 

do Mundo Espiritual para o Movimento Espírita no Brasil? 

� União e Unificação. 
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� Metodologia. 

� Responsabilidade. 

� Semear o conhecimento. 

� Com conhecimento e qualidade na Doutrina Espírita. 

� Capacitar. 

� Qualificar. 

� Executar. 

 

4) Roda de conversa: o objetivo dessa atividade é proporcionar a todos os 

participantes um momento de troca de experiências sobre a metodologia utilizada. O que 

você achou de participar dessa metodologia?    

� Mostra aos trabalhadores que não tem consciência da sua responsabilidade. 

� Queremos fazer o que achamos correto e não o que a Doutrina nos diz. 

� A importância dos relacionamentos entre trabalhadores (ex. trabalhador que não 

cumprimenta os outros e vai aplicar passe, que harmonia existe?). 

� Estou emocionada em participar hoje do que almejava há muito tempo atrás... 

achei que esse dia não chegaria... que eu não participaria nessa existência. 

� A roda de conversa nos dá condições de nos expressar, precisamos falar, não 

só ouvir. 

� A técnica do cochicho possibilita que os mais tímidos também falem. 

� É mais fácil trabalharmos as ideias em grupos menores. 

� A metodologia que aplicarmos vai nos trazer resultados positivos ou não. 

� As respostas para a solução dos nossos problemas estão em nós mesmos, 

precisamos conversar mais. 

� Dinâmica não é uma brincadeira. Tem início, meio e fim. 

� Uma dinâmica sem o devido processamento não atinge seus objetivos. 

� Vamos repetir o módulo 01 e 02 para alcançar mais trabalhadores, agora com 

uma nova metodologia. 
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5) Que tal... Que bom... Que pena...: Esta dinâmica de avaliação possibilita que 

cada participante expresse seus sentimentos e avalie a jornada de trabalho 

respondendo a estas três proposições. 

 Que tal... 

� Se refletíssemos para cumprir nosso planejamento reencarnatório. 

� Atender o chamado do Cristo. 

Que bom... 

� Que esperamos esse tempo para ver isso acontecer hoje. 

� Que vai existir a transformação moral. 

� Que o movimento catarinense está indo para frente, renovando, com o CITAF 

conversando com todos. 

� Que estou aqui com pessoas que ainda não conheço, mas agora conheço. 

� Que estou exercitando o “ouvir”, a capacidade de pedir para explicar novamente, 

o trabalho de grupo proporciona isso. 

� Que há uma melhoria individual e reflete no coletivo. 

� Que o CITAF pode tornar cada um de nós trabalhador da área federativa. 

� Que vamos disseminar a déia do trabalhador federativo. 

� Que queremos cumprir com o planejamento reencarnatório. 

� Que tivemos uma nova experiência. 

Que pena... 

� Que não iniciamos com uma oração. 

� Que foi só uma manhã. 

� Que a participação da 1ª e 14ª URE’s foi pequena nos módulos 1 e 2. 

� Que essa capacitação não aconteceu antes do módulo 1. 
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Algumas fotos do encontro 
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