
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos - 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 

de 

palestra

s das 

casas 

espírita

s

Avaliação positiva, sugestão 

muito boa.

[ x ]Sim

[  ]Não
Reforçar a divulgação das ações 

do plano para que todos os 

coordenadores dos Centros 

Espíritas  tenham conhecimento 

e possam realizar o seu plano do 

Centro

Reuniões do CFR, na 

primeira reunião do 

ano e após no início 

do segundo 

semestre. E nas 

próprias reuniões 

das CRs. Utilizar o 

grupo de 

coordenadores do 

watsap. Utilizar os 

meios de 

comunicação para Mara

Em 2020 nada disso ocorreu 

plenamente devido a pandemia, logo, 

todos os pontos abaixo serão previstos 

para 2021 - sendo que em 2020, o que 

se realizou foi "mapeamento das casas 

e atividades do depto que se 

adaptaram a modalidade virtual e 

incentivo à seleção de livros para 

recomendar aos estudos espíritas, 

conclusão do curso de monitores do 

Novo Milênio e manutenção do grupo 

de estudos da lideranças espíritas. 

2

Estudos - Criar procedimento para que as 

instituições espíritas possam consultar as 

obras que estejam à venda

Relação das obras à 

venda (impressa ou 

digital)

FEC

[  ]Sim

[ x ]Não

Acessar o site da livraria da FEC 

para verificar as obras 

disponíveis. O trabalhador 

responsável pela livraria do 

Centro deve manter contato 

com a livraria da FEC e para 

manutenção atualizada da 

biblioteca. Há uma relação de 

livros " os melhores 100 livros 

para estudar o espiritismo"

A URE irá apenas 

repassar as 

campanhas e 

publicidade 

produzida pela 

Distribuidora da FEC. 

Durante a comissão 

nenhuma casa se 

manifestou na 

realização dessa 

coordenadores 

de estudos da 

URE

3

Estudos - Encaminhar ao Departamento do 

Livro de cada Casa, a relação de livros 

recomendados

[ x ]Sim

[  ]Não

Encaminhar a relação dos 100 

melhores livros para estudar o 

espiritismo contínua 

responsável de 

estudos da URE

4

Estudos - Repassar para as casas o vídeo do 

Seminário sobre o Livro Espírita realizado no 

dia 24/08/19

Já foi realizado e está 

disponível do canal da FEC 

no youtube

[  ]Sim

[ x ]Não
Nenhuma nova ação é 

necessária

5

[  ]Sim

[  ]Não

6

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

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

Ano 1 - 2019 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

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE COMISSÕES REGIONAIS
Macrorregião LESTE: 1ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



1

Depto de União e Unificação - Unificação do 

calendário proposto pela FEC, URE e Casas

Calendário da FEC e 

Calendário da URE

out/18 Setor 

de 

comuni- 

cação

1ª URE

[  ]Sim

[  ]Não

2

Comunicação Social - Implementação de 

canais de comunicação

Encontro de áreas 2019 Setor 

de 

comuni- 

cação

1ª URE

[  ]Sim

[  ]Não

3

Artes - Propagação de ate espírita EARTESC/NEA 2020 Setor 

de 

ARTES

1ª URE

[  ]Sim

[  ]Não

4

Deptos - Demais atividades programadas pelos 

Departamentos da URE que visam à 

capacitação e sensibilização dos trabalhadores

Atividades da URE Permanent

e

Todas 

as resp. 

de 

Setores 

Deptos

[  ]Sim

[  ]Não

5

Estudos - Curso de formação de Monitores 

(presencial e on line)

Realização de curso 2019 - 

março a 

agosto

Estudos

Positivo, apesar da grande 

evasão, tanto em 2019 

como em 2020.

[ x ]Sim

[  ]Não

em 2022 nova turma 

deverá ser 

organizada e com 

um nível mais 

avançado de 

material a ser 

preparado. Mara

6

Estudos - Curso de Formação de Expositores 

2020 e 21

Não ocorreu em função da 

pandemia. 

[  ]Sim

[ x ]Não

Será realizado em 21/11 numa 

das oficinas do ERTE e em mais 

4 sábados de 2021 Cristina

7

[  ]Sim

[  ]Não

8

[  ]Sim

[  ]Não

9

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1

Depto de União e Unificação - Aproveitar 

lacuna de datas do calendário FEC e URE/FEC 

para promover encontro específico união entre 

os trabalhadores da Casa Espírita e de Casas 

CITAF I.E. [  ]Sim

[  ]Não Magna Luz

2

Presidência - Persistir no convite aos dirigentes 

de Casas Espíritas não participantes e atuantes 

(refratárias) do movimento espírita regional de 

forma presencial de todos os demais dirigentes 

de casa

URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

Sergio Almeida

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

São setores que tiveram 

reuniões específicas e não se 

saberia responder a respeito. 

Sugere-se separar essa parte 

para o devido setor que realiza a 

atividade

UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA



3

Presidência - Utilizar a programação das 

capacitações planejadas pelas UREs para 

promover encontros em forma de oficinas, em 

grupos de trabalho, de rodas de conversas com 

tempo determinado para debate, conclusão e 

apresentação final

CITAF URE  

Organização do ERTE (1o ocorreu em 07/03/2020 Sergio Almeida

4

Estudos - Manutenção do Grupo de Estudos de 

Lideranças Espíritas

Ocorreu DEDE

Sim

Encontros mensais com estudo 

de obras que incentivam a 

reflexão sobre o centro espírita, 

suas relações e demais 

1 x por mês de 

fevereiro a 

dezembro de 2017. 

Irá continuar Mara

5

Presidência - Incluir em pauta um debate sobre 

comunicação interna e acolher os eventos da 

FEC dentro das casas e dinamizar as mídias 

sociais.

[  ]Sim

[  ]Não
Sérgio Almeida

6

Estudos - Criar um canal de comunicação entre 

os coordenadores das áreas de estudo e 

doutrinária

Ocorreu

desde fev 

2020

DEDE Satisfatória - pois não há 

muita interação e tem 

alguns membros que 

divulgavam infos distintas 

sim
Postagem toda 6a feira pela 

manhã ou qdo necessário Se manterá Mara

7

Exp Doutrinária - A URE reserva um mês para 

falar do Movimento Espírita (União e 

Unificação) e temática ser replicada nas casas 

ao longo desse mês – MÊS DE ABRIL – 

oferecer material de apoio para as casas sobre 

a temática

Foi planejado, mas não 

ocorreu devido a 

pandemia

Abril DEDE

não

em 2021 poderá se propor mesmo com o não retorno das atividades presenciais se irá proporCristina

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

1

Estudos - Grupo de estudos permanente para 

conhecer as diretrizes (documentos) do 

movimento espírita (em seus distintos níveis 

regionais)

Pauta no CITAF Pauta 

nos encontros regionais 

de cada área de 

atuação

Pauta no 

CITAF 

Pauta nos 

encontros 

regionais 

URE e 

Diret. 

Depart.
Ocorreu apenas na CRL de 

2019

[ x ]Sim

[  ]Não

Poderá se fazer postagens 

semanais sobre partes do 

documento orientador da área 

de estudos e também usar o site 

da URE para fazer isso, com 

janeiro a março de 

2021 Mara

2

Estudos - Encontro semestral nas Casas entre 

trabalhadores para o estudo dos documentos 

orientativos (assim os trabalhadores antigos 

mantêm-se informados, fazem uma reciclagem, 

e os trabalhadores novos entram em contato 

com os documentos)

Encontro de Áreas Semestral 

(dentro da

Casa 

Espírita)

-Anual

Diret da 

I.E. Não se tem informações a 

respeito. A CRL teria sido 

uma boa oportunidade para 

falar a respeito, mas não foi 

oportunizado esse tipo de 

conversa.

[  ]Sim

[  ]Não

Creio que o ERTE poderá 

incentivar esse tipo de 

discussão. Cada depto em sua 

área. 2021 ? Todos os deptos

3

Montagem de material adequado ao público 

com deficiência visual (apostilas em braile) e 

aos surdos (vídeos ou palestras com tradução 

para libras)

Foi contactadoo 

algumas pessoas 

especializadas, mas 

não houve avanço

seria em 2019Depto de Estuds

sem sucesso

não

é uma ação de dimensão federativa para ter bom êxito2022 FEC - VPED

4

Estudos - Encaminhar ao Departamento do 

Livro de cada Casa, a relação de livros 

recomendados
Encaminhar a relação dos 100 

melhores livros para estudar o 

espiritismo contínua 

responsável de 

estudos da URE

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES

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



5

Estudos - Manutenção do Grupo de Estudos de 

Lideranças Espíritas

Ocorreu DEDE

Sim

Encontros mensais com estudo 

de obras que incentivam a 

reflexão sobre o centro espírita, 

suas relações e demais 

1 x por mês de 

fevereiro a 

dezembro de 2017. 

Irá continuar Mara


