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FEDERAÇÃO ESPÍRITA 
CATARINENSE  COMISSÕES REGIONAIS  

 

 

Macrorregião CENTRO: 2ª e 5ª - 
URE  

VP - Mediunidade e Atendimento Espiritual 

 
         

  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 

Ite
m 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação 
Mante
r Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Ser feito 
periodicamente uma 
seleção de obras na 
biblioteca da casa 
averiguando o conteúdo 
literário das obras e se 
estão condizentes com a 
doutrina 

    I.E. FEC e 
URE 

5ªURE não 
acompanhou. 
Foi feita 
revisão em 
algumas Casas 
das 2ª e 5ª 
UREs e 
retirados os 
livros não 
condizentes. É 
ação periódica 
nas Casas 

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

Departamento 
da 
Mediunidade 
ser responsável 
pela revisão 
das obras da 
área da 
mediunidade 
nas bibliotecas 
de suas Casas                                                                                
Coordenação 
da 
Mediunidade 
das UREs 
elabore lista de 
obras da 
mediunidade permanente 

Dep.Mediunida
de das I.E. e 
UREs 
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doutrinariamen
te correta para 
disponibilizar às 
Casas Espíritas  

2 

Mediunidade - Manter os 
documentos norteadores 
também dispostos na 
biblioteca da casa 

    I.E.   2ª URE 
distribuiu 
documento 
para as Casas 
disponibilizare
m nas 
bibliotecas 

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

Sugerir às Casas 
que possuam o 
documento 
norteador à 
disposição nas 
bibliotecas permanente I.E e UREs 

4 

Mediunidade - Estudo 
sistematizado de uma obra 
espírita da FEC 
(doutrinariamente corretas) 

    I.E. Há estudos 
das obras de 
André Luiz em 
Casas de 
ambas as 
UREs. 
Também 
estudo do 
Projeto 
Manoel 
Philomeno de 
Miranda e do 
Documento 
Orientador 

[x ]Sim 
 

[  ]Não 

Continuar os 
estudos e 
fomentar mais 
grupos de 
estudos de 
obras da área 
da 
Mediunidade 2020/2021 I.E e UREs 

  DIRETRIZ nº 7 FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS  ESPÍRITAS 
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  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 

Ite
m 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação 
Mante
r Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Encontros 
regionais para formação 
de dialogadores e 
lideranças da mediunidade 

  Anual URE 

não realizado 

[x]Sim 
 

[  ]Não 

UREs promover 
encontro 
regional para 
formação e 
capacitação de 
dialogadores 2021 UREs 

4 

        

  

  

Estimular 
trabalhadores 
da área da 
mediunidade à 
participação 
nos cursos, 
estudos e 
capacitações 
promovidas 
pelas UREs e 
tbm das 
próprias Casas 
Espíritas permanente I.E e UREs 
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  DIRETRIZ nº 6 UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍR ITA 

  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". 

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Ite
m 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação 
Mante
r Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Trocar 
experiências entre casas. 
Fazer palestras sobre a 
área da mediunidade 
(regional) 

  Trimestr
al 

Direção 
FEC URE e 
I.E. 

5ª URE- Casas 
novas 
participando 
de estudo em 
outras Casas e 
participação 
de grupo 
mediúnico 
para viabilizar 
a formação do 
grupo 
mediúnico da 
nova Casa. 
Tbm visitas 

[x ]Sim 
 

[  ]Não 

Trocar 
experiências 
entre 
trabalhadores 
da área da 
Mediunidade 
das Casas, 
através de 
encontros 
periódicos 

2020 virtual/ 
2021 I.E e UREs 
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entre as Casas 
para troca de 
experiências. 
2ª URE Casas 
indo a outras 
Casas de 
outras cidades 
realizar 
palestras 
(intercâmbio) 

  

        

  

  

Promover 
encontro 
regional, 
conforme ação 
planejada  para 
a diretriz 7, que 
atende à 
diretriz 6 
também: 
"promover 
encontro 
regional para 
formação e 
capacitação de 
dialogadores" 
(ver item 1 
diretriz 7) 2021 UREs 

  

        

  

  

organizar 
relatório com 
contatos dos 
diretores da 
Mediunidade permanente UREs 
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das Casas para 
manter o 
diálogo 

  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 

Ite
m 

Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação 
Mante
r Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Inserir tais 
documentos oficiais nos 
grupos de estudo da casa 

    I.E. 

  

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

unir com  item 
3 - Inserir 
documento 
norteador no 
conteúdo dos 
grupos de 
estudo das 
Casas e divulgá-
lo entre os 
trabalhadores 
da Casa permanente I.E  



7 
 

2 

Mediunidade - Adequar os 
grupos de trabalhos aos 
documentos norteadores 
alinhando teoria e prática. 
Mediunidade 

    I.E. 

  

[ x]Sim 
 

[  ]Não 

Buscar sempre 
o alinhamento 
da prática 
mediúnica com 
a teoria 
proposta no 
documento de 
orientação da 
Mediunidade permanente I.E  

3 

Mediunidade - Apresentar 
e estar oportunamente 
sendo divulgado esses 
documentos norteadores a 
todos os trabalhadores da 
casa 

    I.E. 

  

[x ]Sim 
 

[  ]Não 

unir com  item 
1 - Inserir 
documento 
norteador no 
conteúdo dos 
grupos de 
estudo das 
Casas e divulgá-
lo entre os 
trabalhadores 
da Casa permanente I.E  

 


