
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp.
Estudos - Estimular a leitura 

de obras com fidelidade 

doutrinária

Implementar ao menos uma prática como 

doação de livros, venda promocional de obras, 

divulgação de livros na tribuna, grupos de estudo 

de livros, eventos do tipo “Encontro de literatura 

espírita” (onde uma obra escolhida seja 

abordada em atividade específica por um 

facilitador da casa ou convidado, considerando a 

antecedência de divulgação suficiente para que 

permita aos participantes o acesso à obra bem 

como sua leitura), ou outra atividade criada pela 

própria casa que cumpra a proposta “Estimular a 

leitura de obras com fidelidade doutrinária”

Anualmente, 

conforme o 

planejamento 

de cada casa.

Casas Espíritas [ ]Sim

[ ]Não

Manter nas bibliotecas, em horários definidos 

pelas casas, um trabalhador para atuar como 

facilitador do empréstimo e venda de livros.

Semanalmente

, conforme o 

planejamento 

de cada casa.

Casas Espíritas [ ]Sim

[ ]Não

Adotar a prática de delivery para o livro espírita 

com divulgação nos meios de comunicação 

utilizados pela casa.

Diário, 

conforme o 

planejamento 

de cada casa.

Casas Espíritas [ ]Sim

[ ]Não

Estabelecer ferramenta de medição com a 

finalidade de avaliação do numero de bibliotecas 

existentes na URE, assim como sua finalidade 

(empréstimo/venda), número de dias que essas 

bibliotecas estão abertas ao público da casa com 

trabalhador para assisti-los, numero de eventos 

feitos com a finalidade de estimular a leitura de 

obras espíritas e o acesso dessas bibliotecas às 

listas de livros da FEB/FEC.

Até o final do 

mês de 

setembro de 

2020.

URE [ ]Sim

[ ]Não

2

Estudos - Manter a biblioteca 

da casa atualizada 

exclusivamente com livros 

que possuam fidelidade 

doutrinária.

Estabelecer contato com os órgãos federativos 

(FEC/FEB) com a finalidade de disponibilizar as 

listas de obras para as casas de sua região.

Janeiro/Julho URE A avaliação será realizada com a ferramenta 

de medição implementada pela URE, onde 

poderemos verificar o número de casas que 

possuem acesso a essas listas no ano de 

2020 e 2021 a fim de identificar a evolução 

dessa proposta no ano de 2021.

[ ]Sim

[ ]Não

3

Estudos - Livraria itinerante Promover venda de livros nos Encontros 

regionais. Promover as Feiras do Livro.

Nos eventos Casas Espíritas / 

URE

A avaliação se dará com base no 

acompanhamento desses eventos e nos 

seus resultados, de forma direta.

[ ]Sim

[ ]Não

DIRETRIZ nº 7

Ano 2 - 2021

FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS

A avaliação de todas essas ações será feita 

de forma centralizada por meio de 

ferramenta de medição criada e 

implementada pela URE. Serão feitas duas 

medições, uma no mês de setembro de 

2020 e outra no primeiro semestre de 2021, 

antes do encontro onde trataremos 

novamente dessas diretrizes. Dessas duas 

medições apresentaremos os resultados 

obtidos e poderemos identificar a viabilidade 

de manutenção ou não dessas ações, novas 

ações possíveis, alteração de diretrizes, 

correção de condutas e demais práticas 

correlatas utilizando para isso essas duas 

medições.

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

Ano 1 - 2020

1

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE COMISSÕES REGIONAIS
Macrorregião NORDESTE: 6ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



O que queremos: 

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

1

Estudos - Promover a 

conscientização e incentivar 

os trabalhadores da área de 

estudos a participarem do 

EMONESC, e de outros 

encontros regionais, a 

exemplo do ERE, de modo a 

possibilitar o conhecimento 

das atividades do Movimento 

Espírita Federado.

Realização e divulgação dos eventos. Conforme a 

periodicidade 

de cada 

evento

FEC/URE/Casas 

Espíritas

A avaliação se dará com base no 

acompanhamento desses eventos e nos 

seus resultados, de forma direta.

[ ]Sim

[ ]Não

Definir uma data de início para a realização do 

Curso de Formação de Monitores da FEC,no 

primeiro semestre de 2021 e divulgar 

amplamente dentro da URE sua realização de 

forma presencial/virtual simultânea a fim de 

viabilizar a participação de todas as casas 

vinculadas, bem como adequar-se a atual 

situação face à pandemia.

Primeiro 

semestre 2021

URE

Iniciar o curso na data planejada e acompanhá-

lo até seu término.

Primeiro 

semestre 2021

URE

Medir os resultados obtidos (número de casas 

participantes/não participantes, quantidade de 

alunos inscritos, quantidade de alunos formados, 

quantidade de desistências, etc).

Primeiro 

semestre 2021 

até o final do 

curso.

URE

Adotar/implementar o modelo e diretrizes 

constantes no livro orientação ao ESDE/EADE 

da FEB. Divulgando o início da atividade para 

demais casas da região.

Adequar ao 

calendário de 

cada casa.

Coordenação 

dos estudos de 

cada casa

[ ]Sim

[ ]Não

Estabelecer ferramenta de medição capaz de 

avaliar o número de casas que possuem 

implementados o ESDE/EADE no ano de 2020 e 

realizar nova medição no primeiro semestre de 

2021 a fim de quantificarmos a evolução dessa 

diretriz.

Até o final do 

mês de 

setembro de 

2020.

[ ]Sim

[ ]Não

4

Estudos - Reuniões 

periódicas com os 

facilitadores para tratar dos 

estudos e também para 

estudar o livro orientação 

para área de estudos do 

espiritismo

Definir datas para reuniões entre os 

coordenadores e facilitadores dos estudos 

realizados pela casa de forma descentralizada, a 

critério de cada casa.

Adequado a 

necessidade e 

ao 

planejamento 

de cada casa

Coordenadores 

da área de 

estudo de cada 

casa

A avaliação dessa diretriz deverá ser feita 

pelos responsáveis pelo DDD das casas 

espíritas de forma descentralizada, que 

ficarão encarregados de discorrer acerca 

dos resultados obtidos bem como da 

validade de manutenção ou não dessa 

diretriz para os próximos anos.

[ ]Sim

[ ]Não

3

2

A avaliação será realizada com base nos 

dados obtidos pela ferramenta de medição 

implementada pela URE para verificar o 

número de casas que realizam o 

ESDE/EADE no ano de 2020 e 

comparativamente no ano de 2021 a fim de 

verificar a evolução dessa proposta.

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

Ano 1 - 2020 Ano 2 - 2021

Estudos - Realização do 

curso de formação de 

monitores (da FEC) aos 

novos e aos antigos 

facilitadores

Incentivar a implementação 

de plano de trabalho anual, 

no modelo constante na 

orientação ao ESDE e EADE 

(FEB), de forma sequencial e 

compreendida como 

atividade única, e o seu 

estudo no inicio do ano.

A avaliação se dará com base na medição 

feita pela URE, onde avaliaremos a 

viabilidade da realização do curso 

novamente nos próximos anos.

[ ]Sim

[ ]Não


