
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos - Estimular a leitura 

de obras com fidelidade 

doutrinária

Campanhas de leitura 

do livro espírita

FEC

e

FEB

Sendo realizado atraves das 

exposições e dos estudos 

estimulando a leitura

[  x]Sim

[  ]Não

Manter, sugestão de criar a 

biblioteca "vitual" fazendo 

propaganda dos livros disponíveis 

para emprestimo e também 

passando o link para a compra dos 

livros. Estudo da possibilidade de 

delivery do livro espírita

2

Estudos - Manter a biblioteca 

da casa atualizada com livros 

com fidelidade

Lista atualizada pela 

FEB e FEC

(lista dos sugeridos e 

não índex)

Enviar 

constante-

mente para 

a casa

FEC

Feito

[ x ]Sim

[  ]Não Manter.

3

Estudos - Crivo interno de 

livros não reconhecidos por 

trabalhadores da casa, antes 

de colocar na biblioteca

Quando 

lançado

I.E.
[x  ]Sim

[  ]Não

Fortalecer o intercâmbio entre os 

analisadores dos livros para troca de 

impressões e melhorar o processo 

pela ajuda mútua.

4

Estudos - Livraria itinerante FEC
[x ]Sim

[  ]Não Manter
5 Comunicação- Lançar nos Mensal UREs [  ]Sim
6 ComSocial - Dicas de livros: Mensal UREs [  ]Sim
7 Comunicação - Sugerir aos Mensal UREs [  ]Sim

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

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 NORDESTE: 13ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



1

Estudos - Promover a 

conscientização e o incentivo 

dos trabalhadores da área de 

estudos a participar do 

EMONESC, através de 

encontro com tal objetivo, 

onde se demonstre a 

organização do ME

EMONESC No início da 

atividade 

de estudo 

anual

Coorde

nação 

da área 

de 

estudos

[  ]Sim

[  ]Não

2

Estudos - Realização do 

curso de formação de 

monitores (da FEC) aos 

novos e aos antigos 

facilitadores

Curso de formação de 

monitores FEC

No primeiro 

semestre

Tutor do 

curso 

de 

formaçã

o de 

monitor

es do 

novo 

milênio

[  ]Sim

[  ]Não

3 Estudos - Implementação de 

plano de trabalho anual, no 

Adoção do modelo e 

diretrizes constantes no 

No inicio do 

ano antes 

Coorde

nação 

[  ]Sim

4 Estudos - Reuniões 

periódicas com os 

Ação Interna do CE No mínimo 

três vezes 

Coorde

nadores 

[  ]Sim

5 Artes - Fechar a equipe do 

setor de Artes da FEC com 

Até 

31/07/19

Rogério 

Reginal

[  ]Sim

6 Artes - Discutir o plano da 

capacitação para 

2º semestre 

2019

Rogério

, 

[  ]Sim

7 Artes - Projeto piloto da 

capacitação para os 

1ª reunião 

do CFE 

Setor 

de artes

[  ]Sim

8 Artes - Curso de capacitação 

para os trabalhadores da arte 

A partir 

abr/20,

Setor 

de artes

[  ]Sim

9 Comunicação - Fazemos 

todas : Facebook e Instagram 

Abrir Instagram da URE 

e do SEJU, cada casa 

Mensal UREs 

e I.E.

[  ]Sim

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1 Estudos - Acolher e integrar 

os trabalhadores da casa na 

CITAF, Evangelho 

Redivivo

Imediato Dirigent

e das 

[  ]Sim

2 Estudos - Acolher e integrar 

os trabalhadores das 

Encontro de áreas, 

EETAF, CONJESC, 

A partir do 

CFR

Dirigent

es da 

[  ]Sim

3 Estudos - Idem a nível federativoCFN, comissão regional 

sul, comissão regional 

A partir da 

comissão 

Dirigent

es da 

[  ]Sim

4 Comunicação - Integração – 

flexibilização dos regimentos 

[  ]Sim

5

[  ]Sim

[  ]Não

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

Estudos - Seminário 

integrativo dos 

departamentos baseados nos 

documentos norteadores do 

movimento espírita

CITAF Semestral Direção 

da Casa [  ]Sim

[  ]Não

2

Estudos - Disponibilizar os 

documentos orientadores do 

ME nas mídias internas da 

CE, impressos ou digitais

CITAF Sempre Depto. 

Comun. 

da 

Casa.

[  ]Sim

[  ]Não

3

Estudos - Inserção da 

juventude nos trabalhos da 

casa espírita

Contínuo I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

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


