
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudo - Divulgar as obras 

antes das palestras

Semanal ou

conforme

cronograma

DDOU Prejudicou um pouco 

por conta da pandemia, 

foi conversado com os 

palestrantes e no CFR foi 

conversado sobre a 

possibilidade do 

trabalhador que faz a 

prece que tembém 

possa falar de obras. 

Está sendo feito um 

[x  ]Sim

[  ]Não

Ampliar de acordo com as 

possibilidades. A webrádio 

abrange a divulgação das 

obras e também da 

Doutrina Espírita. Constantemente

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo,

2

Estudo - Painel com citações 

e frases de livros

Atualização

mensal

DDOU

Esta ação ficou 

inviável por conta do 

islamento social.

[x  ]Sim

[  ]Não

Será retomado quando do 

fim do isolamento social.

Do retorno 

das 

atividades 

presenciais.

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo,

3

Estudo - Divulgação da 

citação da frase nas redes 

sociais da casa

Atualização

mensal

DCOM Utilizando nas mídias 

sociais divulgando a 

Doutrina. Foi criado 

página no facebook 

onde são postados 

frases de André Luiz, 

Emmanuel, Joanna de 

[ x ]Sim

[  ]Não Será ampliado seguindo a 

tendência do "movimento 

virtual" de agora por diante. Constantemente

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo,
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4

Estudo - Campanha de 

doação de livros para as 

casas espíritas

Contínua Trabalh

a- dores 

da biblio- 

teca

A campanha não 

chegou a ser contínua 

mas foram realizadas 

campanhas para 

destinar livros para 

bibliotecas das Casas.

[x  ]Sim

[  ]Não

só está parada pelo 

momento da pandemia. 

Quando do 

término da 

pandemia

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo,

5

Comunicação - Divulgação 

das obras básicas da 

codificação espírita. Criação 

de campanhas, mídias sociais 

e murais das casas

CITAF, ações 

regionais

nov/19 URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

6

Comunicação - Criação da 

semana espírita, com ações 

integradas (palestras, feira do 

livro, etc)

Ações regionais 1º semestre 

2020

URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

1

Estudo - Confraternizações 

temáticas, dinâmicas, práticas 

contribuindo para troca de 

ideias

Anual URE
Foram realizados 

encontros virtuais por 

motivo da pandemia e 

os asssuntos 

contribuiram para a 

compreensão do uso 

[ s ]Sim

[  ]Não

Planejamento de acordo 

com a necessidade das 

casas e do próprio 

planejamento da URE.

Discutido e 

planejado a 

partir do 

CFR

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo,

2

Estudo - Formação de 

liderança

2 Etapas 

por ano

FEC

Não foram realizados 

pela dificuldade de 

organização do uso do 

tempo.

[  ]Sim

[  ]Não

Planejar em conjunto com 

AEE da FEC para a realização 

de ações que contemplem o 

tópico de formação de 

lideranças

Reponsabili

dade de 

agenda é 

da AEE/FEC

Manassés, 

Sérgio B., 

Marcia, 

Sérgio Reis, 

Tere, Tiago, 

Neide, Tania, 

Dalva, 

3

Comunicação - Capacitação 

dentro das demandas do 

setor em cada URE (edição 

de vídeos, fotografia, mídias, 

etc.)

CITAF, URE, 

FEC

1º semestre 

de 2020

Coord. 

Comum

. URE e 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS

Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos, antigos e da juventude através de 

capacitações continuadas.

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020



4

Comunicação - Intensificar a 

divulgação da participação 

dos trabalhadores do 

departamento nos encontros 

regionais

Encontro de 

áreas / ações 

regionais

nov/19 Coord. 

URE e 

Dirig.

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1

Estudo - Inclusão do roteiro 

de estudo do conhecimento 

do Plano de Trabalho para o 

Movimento Espírita Brasileiro

Material utilizado 

pela FEC

Início da 

cada

estudo

Dirig. 

Monito- 

res
Não foi realizado 

coforme descrito mas 

está sendo abordado 

com o CITAF. 

[x  ]Sim

[  ]Não

Está se buscando outras 

formas de tornar o PTMEB 

conhecido pelos estudantes 

e trabalhadores espíritas. 

Adequando-se também ao 

momento da pandemia.

Abordado 

concomitan

te com as 

ações do 

CITAF

Coordenador 

regional e 

equipe CITAF.

2

Estudo - Visita a todas as 

casas espíritas (federadas ou 

não) buscando unificação do 

ME (conforme citação)

Material 

disponibilizado 

pela

FEC

CFE 

calendário 

da

URE

URE

Iniciou-se 

normalmente 

conforme planejado e 

foi temporáriamente 

suspenso por conta da 

pandemia.

[ x ]Sim

[  ]Não

manter e ampliar

Ao termino 

da 

pandemia e 

continuame

nte

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo, 

(equipe da 

URE)

3

Estudo - Distribuir lista de 

material imprescindível para 

todas as

bibliotecas (obras básicas, 

plano de trabalho, etc)
Diretriz FEC

Quando for 

necessário

URE É uma ação que 

depende da 

necessidade, 

principalmente de 

casas novas.

[x  ]Sim

[  ]Não

Manter e buscar auxilio e 

informação de obras com 

fidelidade doutrinária. Contínua

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo, 

(equipe da 

4

Comunicação -Definir 

responsável pelo setor da 

comunicação em cada casa. 

Sugestão: que sejam os 

dirigentes

Nov. 2019 Coord. 

Comum

. URE e 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

5

Comunicação -Encontro 

regional de comunicação

CITAF 2º semestre 

2020 

(posterior 

ao manual 

de normas)

Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA

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



6

Comunicação -Criar canal de 

comunicação entre 

coordenadores da 

comunicação das casas

Ações regionais Nov. 2019 Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

7

Comunicação -Trocas de 

experiências de boas práticas 

do setor entre as casas

CITAF, URE, 

FEC, FEB

Imediato Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

1

Estudo - Que os membros da 

casa tomem conhecimento 

dos documentos aprovados 

pela FEB, através dos 

dirigentes

da cada área; de reunião 

específica com apresentação 

dos documentos

Anual URE e 

Dirig. 

I.E.

Ação está sendo 

realizada 

conjuntamente com a 

ação de visita às 

casas, está 

temporariamente 

suspenso por conta da 

[x  ]Sim

[  ]Não
Retomar ao término da 

pandemia Contínua

Márcia, 

Sérgio, Tere, 

Tiago, Neide, 

Tania, Dalva, 

Amarildo, 

(equipe da 

URE)

2

Comunicação -Padronização 

da comunicação interna

CITAF, ações 

regionais

Início 

imediato 

para 

concreti- 

zação no 2º 

seme 2020

Coord. 

URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

3 Comunicação -Criação de 

manual de normas da área

CITAF, ações 

regionais e 

Inicia no 1º 

seme 2020 

Coord. 

URE

[  ]Sim

4

Comunicação -Capacitação 

das equipes dentro do 

documento orientativo

CITAF, ações 

regionais e 

estaduais

1º semestre 

2020

Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

5

Comunicação -Orientação da 

federação/URE para as 

casas, para criar e estruturar 

departamentos

nov/19 Coord. 

URE e 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

6 Comunicação -Criação de um 

plano de comunicação da 

CITAF, ações 

centros, encontro 

2º semestre 

2020

Coord. 

URE

[  ]Sim

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

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES


