
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudo - Aproveitar o espaço 

das palestras públicas para 

fazer a divulgação das obras 

básicas no mês do seu 

aniversário, durante uma 

semana, para abranger os 

diversos públicos da casa. 

Sugestão: sortear um 

exemplar do livro estudado ao 

público

Calendário de 

atividades das casas 

espíritas

Palestras 

doutrinárias

Coorde

nador 

da 

escala

palestra

s da I.E.

Está sendo realizada, depende um 

pouco do expositor fazer a 

divulgação. Mesmos assim a 

divulgação dos livros sempre 

acontecem e a própria escala de 

expositores contempla, pelo mês de 

aniversário, cada obra básica.

[ x ]Sim

[  ]Não

Há um encontro do livro na 14ª URE, 

uma vez por ano. Normalmente um 

livro é escolhido e trabalhado de 

forma mais profunda durante o  dia. É 

feito, neste dia, uma promoção deste 

livro com preços mais atrativos. É 

realziado duas vezes por ano a feira 

do livro com preço de custo para a 

divulgação da Doutrina Espírita.

Contínua (na 14ª URE o livro é 

coordenado pela ACSE

2

2020 - Contribuir e divulgar a 

lista dos 100 livros mais 

recomendados para o estudo 

do espiritismo. Divulgar a lista 

dos 100 livros mais vendidos 

pela livraria da FEC como 

forma de divulgação segura 

do livro.

20

[  ]Sim

[  ]Não

Contínua Amilcar DEDOU

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

1

Estudo - Unificação do 

calendário proposto pela 

FEC, URE e Casas (maior 

divulgação)

Calendário da FEC e 

Calendário da URE

out/18 Setor de 

comun

14ª 

URE

Existe a unificação dos calendários 

no último CFR do ano. Com relação 

ao calendário das Casas ainda não 

foi possível realizar pelo grande 

número de casas  na URE e porque 

algumas casas não informam seus 

calendários. Mas as casas utilizam o 

calendário unificado para o 

planejamento das suas ações.

[ x ]Sim

[  ]Não

Contínua Secretaria da URE

Ano 2 - 2020

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

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

Ano 1 - 2019

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE COMISSÕES REGIONAIS
Macrorregião LESTE: 14ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



2

Estudo - Implementação de 

canais de comunicação

Encontro de áreas 2019 Setor de 

comunic

ação 

14ª 

URE

Esta ação é de integração de todas 

as áreas para fomentar a 

participação nos econtros de áreas 

e de encontros de capacitação.

[ x ]Sim

[  ]Não

Observar as novas formas de 

comunicação e a transição causada 

pela mudança de hábitos e pela 

própria pandemia. Contínua

Setor de comunicação 

apoiodo pelo DEDOU - 

Amilcar

3

Estudo - Propagação de arte 

espírita

EARTESC/NEA 2019 Setor de 

artes

14ª 

URE

Verificar com setor de artes o 

planejamento desta ação

[  ]Sim

[  ]Não

4

Estudo - Demais atividades 

programadas pelos 

Departamentos da URE que 

visam à capacitação e 

sensibilização dos 

trabalhadores

Atividades da URE Permanent

e

Todos 

coord. 

de 

Setores 

e Depto.

Ações de sensibilização e de ação 

integradora das áreas. Avaliação 

bem positiva e atende os 

propositos de sensibilização, 

importância do trabalhador 

voluntário e dos trabalhos das 

áreas na Casa Espírita

[x  ]Sim

[  ]Não Adaptação a nova realidade 

proporcionada pela pandemia e os 

encontros virtuais. Contínua DEDOU - Amilcar

5

Estudos - Curso de formação 

de Monitores (presencial e on 

line)
Contínua

6
Estudos - Curso de Formação 

de Expositores Contínua

7

Encontro de monitores

Aconteceu em 2020 Contínua

8

Encontro de expositores

Está sendo planejado um projeto 

piloto e foi adiado para início de 

2021 por conta da pandemia

[  ]Sim

[  ]Não

Contínua DEDOU - Amilcar

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1 Estudo - Aproveitar lacuna de 

datas do calendário FEC e 

I.E.
[  ]Sim

2 Estudo - Persistir no convite 

aos dirigentes de Casas 

URE e 

I.E.

[  ]Sim

3 Estudo - Utilizar a 

programação das 

CITAF + esforço 

concentrado para a 

URE  
[  ]Sim

DIRETRIZ nº 4

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

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES



O que queremos: 

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

1 Estudo - Grupo de estudos 

permanente para conhecer as 

Pauta no CITAF Pauta 

nos encontros regionais 

Conforme 

calendário 

URE e 

Diret 

[  ]Sim

2 Estudo - Encontro semestral 

nas Casas entre 

Encontro de Áreas Semestral 

(dentro da 

Dirig. 

I.E.

[  ]Sim

3 Estudo - Montagem de 

material adequado ao público 

[  ]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


