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FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE 

 
 Macrorregião NORTE: 7ª, 8ª e 10ª  URE   

 
 

   

 
 COMISSÃO REGIONAL NORTE 2020   

 
 ÁREA: MEDIUNIDADE   

  

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 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. 

1 
Promover o estudo de obras que tragam a temática da 
responsabilidade mediúnica 

Promoção de grupos de estudo de obras da área da 

mediunidade (formato virtual)  
2020/2021 I.E/URE 

2 
Disponibilização de obras sobre mediunidade nas bibliotecas das 
Casas 

Incentivar as Casas para que disponibilizem obras que 

tratam sobre mediunidade nas suas bibliotecas para 

empréstimo àqueles que têm interesse no tema e ainda 

não estudam a mediunidade 

sempre I.E. 

  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 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. 
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1 
Implantar o estudo sistematizado da mediunidade de forma 
continuada e cíclico para todos 

Fomentar a implantação de estudo da mediunidade nas 
Casas 

2021 
FEC e 
I.E. 

2 
Desenvolver junto com o FIJ temas relacionados a mediunidade no 
grupo de jovens (mocidade) 

através de rodas de conversa e introdução do tema nas 

aulas da evangelização 
2021 I.E. 

3 
Capacitação de coordenadores de estudo sistematizado da 
mediunidade 

cursos nas UREs para capacitar facilitadores de grupos de 
estudo da mediunidade 

2021 
FEC e 
URE 

  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 como 
eu vos amei". 

  Ano - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. 

1 
Integração dos tarefeiros da área da mediunidade das I.E. através 
de encontros e capacitações em nível regional 

UREs promover encontros/roda de conversa e 

capacitações virtuais e presenciais para as I.E. 

participarem e se integrarem 

2020/2021 UREs 

  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 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. 
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1 
Elaboração de Regimento Interno das Casas baseados no 
documento orientador 

I.E. elaborarem ou atualizarem seus R.I com base nos 

documentos orientadores. No caso do dep.mediunidade, 

seguir as orientações do Orientação para a Prática 

Mediúnica na Casa Espírita 

2020/2021 I.E. 

 


