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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. 

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 

Atend.Fraterno - Divulgação 
das bibliotecas 

Exposição, palestras e 
cartilhas 

Contínuo I.E.   

[  ]Sim 

 

[  ]Não 

Divulgar por meio das 

redes sociais 

    

Atend.Fraterno - Despertar o 
interesse para os livros 
espíritas (aprovados pela 
FEB) 

Divulgação e palestras Contínuo I.E.   

[  ]Sim 

 

[  ]Não 

Divulgar por meio das 

redes sociais 

    

Atend.Fraterno - Estimular a 
leitura das obras básicas 

Através do ESDE Contínuo I.E.   
[  ]Sim 

 

[  ]Não 

redes sociais 

    

Atend.Fraterno - Citar na 
palestra pública sobre o livro 
utilizado na palestra sobre 
atendimento espiritual 

Palestra pública Ver 
calendário 
da casa 

I.E.   
[  ]Sim 

 

[  ]Não 

Em palestras virtuais 

    

Atend.Fraterno - Doação do 
Evangelho Segundo o 
Espiritismo no momento do 
atendimento fraterno – 
evangelho no lar 

Doação Ver 
calendário 
da casa 

I.E.   
[  ]Sim 

 

[  ]Não 

quando possível 

    



2 

 

DIRETRIZ nº 7 FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS  ESPÍRITAS 

O que queremos:  
Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos, antigos e da juventude através de 
capacitações continuadas. 

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação: Manter Ações: Quando Resp. 

Atend.Fraterno - Capacitação 
dos trabalhadores 

Seminário Anual URE e 
I.E. 

  
[  X]Sim 

 

[  ]Não 

Por meio de ações 

Virtuais. 

conforme 

calendario 

  

Atend.Fraterno - Estimular os 
alunos do ESDE 

Palestra, debate e 
roda de conversa 

Semestral I.E.   
[  X]Sim 

 

[  ]Não 

Virtual  

    

Atend.Fraterno - Educação 
continuada (formação de 
novas equipes e capacitação 
das já existentes) na casa 

Capacitação Ver 
calendário 
da casa 

I.E.   
[  X]Sim 

 

[  ]Não 

Divulgar as ações dos 

projetos  de 

capacitação 

do movimento espírita  
    

DIRETRIZ nº 6 UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍR ITA 
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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 cmo eu vos amei". 

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação: 

Manter 

Ações: 

 

  

Quando Resp. 

Atend.Fraterno - Despertar o 
interesse dos trabalhadores 
para a unificação dos 
conhecimentos espíritas 

Vídeos, teatros e 
palestras 

Conforme 
calendário 

I.E.   
[  X]Sim 

 

[  ]Não 

Replanejar ações      

Atend.Fraterno - Estimular a 
convivência fraterna entre os 
membros da casa 

Café, filme e vídeo 
debate 

Conforme 
calendário 

I.E.   
[  

X]Sim[  

]Não 

Ações Virtuais     

Atend.Fraterno - Inclusão da 
família nas casas espíritas 

Café, filme, jantar Conforme 
calendário 

I.E. realizado Virtualmente 
[  ]Sim 

 

[  ]Não 

em ações virtuais     

Atend.Fraterno - Promover o 
intercâmbio entre casas 
levando o apoio fraternal 

visitas Conforme 
calendário 

Trab. 
da I.E. 

Reuniões virtuais 
[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

dar continuidade 

    

Atend.Fraterno - Capacitação 
dentro da área do atendimento 
espiritual, conforme a 
necessidade da casa 

Capacitação Conforme 
calendário 
da URE 

URE   
[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Reformulção do 

CITAF 

A partir de 

Novembro 
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Atend.Fraterno - Fazer 
trabalho de atendimento 
espiritual (ex.: evangelho no 
lar, trabalho nos hospitais, 
asilos) integrando as casas da 
cidade 

Trabalho de campo Conforme 
calendário 
da I.E. 

I.E. Interrompido pela 

pandemia [ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Somente o evangelho 

de forma Virtual 

    

Atend.Fraterno - Capacitação 
interna, integrando as equipes 
de diferentes 
áreas do CE 

Capacitação Conforme 
calendário 
da I.E. 

I.E.   
[  ]Sim 

 

[  ]Não 

Estudar os documentos 

norteadores das 

diversas áreas. 

final 2020 

  

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.  

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação 

Manter 

Ações: 

 

  

Quando Resp. 

Atend.Fraterno - Capacitação 
de trabalhadores e alunos do 
ESDE 

Roda de conversa Anual URE e 
I.E. 

  [  

X]Sim[  

]Não NA forma virtual 

A partir 

deoutubro 

URE e 

casas 

Atend.Fraterno - Divulgação e 
conscientização das 
atividades da casa 

Palestra pública Mensal, 
sendo 1 
tema ao 
mês 

I.E. 

Em parte foi executada 

[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Uso das plataformas 

digitais e programas  

de rádio Semanal 

URE e  

casas 

Atend.Fraterno - Troca de 
experiências entre as casas 

Visitação oficinas Conforme 
a agenda 

I.E. 

Somente Virtual 

[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

levantamento de  

dados e reuniões  

virtuais setembro   



5 

 

Atend.Fraterno - Reunião com 
a equipe da casa para 
orientação e troca de 
experiência 

Reunião 2 URE Conforme 
calendário 
da I.E. 

I.E. Em parte foi executada [X  ]Sim 

 

[  ]Não 

De forma virtual 

Quando possível , 

também presencial 

A partir de 

outubro 

URE e  

casas 

Atend.Fraterno - Palestra 
pública sobre os trabalhos do 
atendimento espiritual 
oferecida pela casa 

Palestra pública Conforme 
calendário 
da I.E. 

I.E. 

De forma Vittual 

(X) Sim 

  

Uso das plataformas 

digitais e programas  

de rádio 

continuo 

URE e  

casas 

Atend.Fraterno - Pequena 
explicação sobre o passe 
antes do passe – após 
palestra pública 

Palestra pública Conforme 
calendário 
da I.E. 

I.E. 

  

[X  ]Sim 

 

[  ]Não 

Evangelho no lar e 

irradiação virtual 

projeto regional  

  

Em  

conj. 

2º e 5º 

 


