
 

Macrorregião: CENTRO -  VP ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
DIRETRIZ Nº 4 -  ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 

O Que Queremos: Queremos que o Centro Espírita através de seus dirigentes e trabalhadores, conheça, estude, qualifique-se, vivencie e 
divulgue os documentos orientadores do Movimento Espírita. 

Como faremos Ações do ME Catarinense  a 
ser utilizado 

Quando Responsáveis 

Estudo do ESDE e estudo das obras básicas Inserir no estatuto e no 
regimento interno a 
necessidade do estudo para 
ser um trabalhador 

 Dirigentes da casa, 
monitores do estudo 

Estudo dos documentos orientativos da APSE   Responsável pelo 
departamento 

Sensibilizar os frequentadores e trabalhadores, 
divulgando o departamento 

No início ou encerramento 
das palestras deixar 5 
minutos para divulgação 

 Dirigentes da casa e os 
próprios trabalhadores 

 

 

Macrorregião: CENTRO  - VP ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

O Que Queremos: Trabalhar pela conscientização do papel da união e unificação no Movimento Espírita, promovendo a integração e a 
ajuda recíproca entre as casas e a integração entre os trabalhadores na prática do "amai-vos uns aos outros como eu vos amei". 

Como faremos Ações do ME Catarinense  a 
ser utilizado 

Quando Responsáveis 

Divulgando e socializando as atividades de todas as casas No início ou enceramento das 
palestras deixar 5 minutos 
para divulgação  

sempre Palestrantes, 
expositores e 
trabalhadores 



Visita as outras casas espíritas Cronograma de visitas mensal Coordenadores das 
áreas 

Almoço + atividade da família dos trabalhadores da URE Promover essa atividade anual URE e CE 

    

    

    

 

 

 

 

Macrorregião: CENTRO - VP UNIÃO E UNIFICAÇÃO - DIRIGENTES 
DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS 
O Que Queremos: Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos e antigos através de 
capacitações continuadas 

Como faremos Ações do ME Catarinense a 
ser utilizado 

Quando Responsáveis 

Formação sobre voluntariado Promover capacitação 
contínua 

Contínua URE 

Só abrir o departamento depois dos trabalhadores ter 
cientes de suas finalidades 

Ser consciente nas decisões 
de abrir ou não o 
departamento 

 CE 

    

    

 

Macrorregião: CENTRO  -   VP ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
DIRETRIZ Nº 8 - PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO 
ESPIRITISMO            



O Que Queremos: Conscientizar o trabalhador espírita sobre a importância da busca de livros que possuam a fidelidade doutrinária. 
    

Como faremos Ações do ME Catarinense a 
ser utilizado 

Quando Responsáveis 

Festival de artes, direcionando um livro com o tema Criar poemas, músicas, 
paródias, teatro, dança com o 
tema do livro 

Anual URE e departamentos 

Sempre ter a livraria aberta nos encontros Contação de história dos 
livros desde a Evangelização 

Continua CE 

    

    

 


