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 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 Manter Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Feira do Livro 
Espírita. Divulgação do Livro na 
Casa Espírita 

URE/CASAS Até 2020   As UREs 
realizaram 
feiras do livro, 
com alcance 
ao público 
espírita e 
principalment
e não espírita 

[x]Sim 

 

[  ]Não 
Realização de 
Feiras do Livro 
Espírita 2021 UREs 

2 

Mediunidade - Capacitação para 
identificar obras idôneas das 
apócrifas 

URE/FEC/Casas 
Encontro do Livro 
Espírita 

Até 2020   Há pessoas 
com a função 
de identificar 
obras idôneas 
na maioria 
das Casas, 
porém não 
houve 
capacitação 
específica 

[ x ]Sim 

 

[  ]Não 

Realizar projeto 
de capacitação 
com cursos para 
identificação de 
obras idôneas 
das apócrifas 2021 UREs 
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3 

Mediunidade - Capacitação para 
identificar obras confiáveis. 
Conscientização da importância 
dos Livros confiáveis 

URE/FEC/Casas 
Encontro do Livro 
Espírita 

Até 2020   Ainda não 
colocado em 
prática pela 
maioria. 13ª 
abordou o 
tema em uma 
oficina do 
ERTE - 
Encontro 
Regional 
Trabalhadores 
Espíritas 

[ x ]Sim 

 

[  ]Não 

Capacitação para 
identificação de 
obras confiáveis 
e conscientização 
da importância 
de livros 
confiáveis 
através de 
cursos, 
seminários e 
Encontro do Livro 
Espírita da FEC 2021 UREs/FEC 

                    

 DIRETRIZ nº 7 FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS  ESPÍRITAS 

 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 Manter Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Cursos nas UREs CITAF/URE 2020 URE 

Feito através 
de encontros 
periódicos nas 
3 UREs 

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

Promoção de 
cursos nas UREs, 
readequando-os 
para o formato 
virtual em 2020 sempre UREs 

2 

Mediunidade - Estruturar em 
primeiro lugar as equipes das 
UREs 

URE Até 2020   6ª URE está 
formando 
equipe. 
Demais UREs 
ainda com 
dificuldade 

[x ]Sim 

 

[  ]Não 

4ª e 13ª 
começarão a 
estruturação de 
suas equipes. 6ª 
dará 
continuidade ao 2020/2021 UREs 
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para formar 
equipes 

trabalho de 
estruturação de 
equipes já 
iniciado 

3 

Mediunidade - Promover 
encontros de dirigentes com 
exposição dialogada e roda de 
conversa 

URE e FEC Até 2020   

4ª/6ª / 13ª 
ainda não  

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

UREs vão iniciar 
as atividades de 
encontros dos 
dirigentes com 
exposições 
dialogadas e 
rodas de 
conversa, de 
forma virtual 2020 UREs 

4 

Mediunidade - Promover 
encontros que permitam mais 
diálogos com Lideranças do M.E. 

FEC Até 2020   

Reuniões 
mensais / 
bimestrais  

[x  ]Sim 
 

[  ]Não 

AS UREs 
realizarão 
reuniões virtuais 
em 2020 e 2021 
visando o diálogo 
entre as 
lideranças do 
Movimento 
Espírita das 
regiões, entre 
Casas e UREs e 
com a FEC  2020/2021 

UREs/IE/FE
C 

5 

Mediunidade - capacitação 
dirigentes e dialogadores 

URE     

Não realizado 

[x  ]Sim 

 

[  ]Não 

Realizar 04 
encontros ao 
longo do ano 
para capacitação 

2021 URE (13ª) 
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de dirigentes e 
dialogadores da 
reunião 
mediúnica 

6                   

 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 cmo 
eu vos amei". 

 Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Ite

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

1 

Mediunidade - Estudos 
continuados em nível regional, no 
formato de seminários/roda de 
conversa 

EMONESC/ETRAMES
C/ CITAF/URES 

Até 2020   

4ª/13ª esse 
ano ainda não 
devido 
pandemia, 6ª 
ERE virtual 

[ x ]Sim 

 
[  ]Não 

Promover 
estudos 
continuados, em 
nível regional, no 
formato de 
seminários e 
rodas de 
conversa 2021 UREs 

2 

Mediunidade - Seminários/cursos 
dentro das UREs 

URE Até 2020   4ª/13ª esse 
ano ainda não 
devido 
pandemia, 6ª 
ERE virtual 

[  x]Sim 

 

[  ]Não 
Promover 
seminários e 
cursos nas UREs 2021 UREs 

3 

Mediunidade - Compor as 
equipes das UREs com 
participantes de várias Casas 

URE Até 2020   6ª URE está 
formando 
equipe. 
Demais UREs 

[x  ]Sim 

 

[  ]Não 

As UREs vão 
compor equipes 
de trabalho com 2020/2021 UREs 
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ainda com 
dificuldade 
para formar 
equipes 

participantes de 
várias Casas 

4                   

 
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 Manter Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Implantação de 
regimento das áreas específicas 

Casas/UREs Até 2020   Maioria das 
Casas tem RI 
mas genérico. 
Em 
andamento 
nas Casas 
novos RI e 
URE vai apoiar 

[ x ]Sim 

 

[  ]Não 

Continuar 
incentivando a 
implantação de 
RI específco para 
cada área e a 
atulaização dos 
RI existentes 2020/2021 UREs 

2 

Mediunidade - Encontro de 
Dirigentes FEC/UREs/Casas em 
momentos para tratar de cada 
área específica com as 
demandas colhidas em cada 
região 

FEC 
ETRAMESC 
ETRAAE 

Até 2020   A VPMAE está 
promovendo 
reuniões 
virtuais 
mensais com 
a participação 
dos 
coordenadore
s das UREs e 
bimestrais 

[x ]Sim 
 

[  ]Não 

Continuar a 
realizar reuniões 
virtuais em 2020 
e 2021 com 
dirigentes 
FEC/UREs/Casas 
para tratar da 
área conforme as 
demandas 
colhidas em cada 2020/2021 

UREs/IE/FE
C 
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com 
participação 
também de 
dirigentes da 
área  

região. 
Participação nos 
encontros 
estaduais 
promovidos pela 
FEC previstos 
para 2021 

3 

Mediunidade - Atenção na 
formação dos seus trabalhadores. 
Cuidado com a pureza doutrinária 

Casa/URE Até 2020   Feita uma 
pesquisa na 
13ª para 
implantar 
encontro para 
formação de 
trabalhadores 
mas ainda não 
foi possível 
realizar o 
encontro 

[x  ]Sim 

 

[  ]Não 

Rodas de 
conversa e 
atualização para 
dar atenção à 
formação dos 
trabalhadores. 
Atenção e 
cuidado com a 
pureza 
doutrinária 2020/2021 UREs/IE 
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