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FEDERAÇÃO ESPÍRITA 
CATARINENSE 

 COMISSÕES REGIONAIS  
 

 

Macrorregião OESTE: 11ª, 12ª e 
16ª - URE  

VP - Mediunidade e Atendimento 
Espiritual 

 
     

ÁREA: ATENDIMENTO 
ESPIRITUAL   

  
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 import ância da busca de 
livros que possuam a fidelidade doutrinária. 

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Item 
Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 
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1 

Atend.Fraterno  - 
Incentivar as 
casas espíritas 
para disponibilizar 
somente livros 
referenciados pela 
FEB/FEC 

Apresentação de 
obras fidedignas 

Permane
nte 

I.E. realizado 
conforme 
 orientação 

FEB/FEC 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

Orientações com 
obras 
 referenciadas pelas  
pela FEC e FEB 

    

2 

Atend.Fraterno  - 
Incentivar as 
casas espíritas 
para disponibilizar 
somente livros 
referenciados pela 
FEB e FEC 

Apresentação de 
Obras fidedignas 

Permane
nte 

I.E. Atendido . 
Equipe da  
biblioteca 

foi 
capacitada 
para 

tarefa. 

Avaliadas 

as obras, 

ficando 
somente as 

abalizadas  

pelo teor 

doutrinário

. 

[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Análise continuada 

de forma 
permanente 
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3 

Atend.Fraterno  - 
Orientar os 
trabalhadores, 
frequentadores e 
grupos de estudo 
a leitura de livros 
analisados pela 
FEB 

Divulgação Durante o 
ano 2020 

I.E. realizado 
conforme 
 orientação 

FEB/FEC [ X]Sim 

 

[  ]Não 

distribuição de 
Evangelho 
 no AE . 

Recomendação de 
obras 
com conteúdo 

pertinente a área . 

    

  
DIRETRIZ 

nº 7 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 
DO 
TRABALHADO
R E DAS 
LIDERANÇAS 
ESPÍRITAS 

              

  
O que 

queremos: 

Promover conscientização, orientação, comprometimen to e integração 
dos trabalhadores novos, antigos e da juventude atr avés de 
capacitações continuadas.  

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 
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1 

Atend.Fraterno  - 
Capacitação para 
recepção na casa 
espírita 

Curso Local Anual I.E. realizado 
em parte 
interrompi

do pela 
pandemia 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

Reagendar com AE 
Reorganizar  as  
atividades. Estão 

realizando o 
possível 
para o momento.     

2 

Atend.Fraterno  - 
Encontro de área 
do AE 

Roda de conversa Anual CITA
F e 
URE   

[ X ]Sim 

 
[  ]Não 

Replanejar /2021 

    

3 

Atend.Fraterno  - 
Capacitação para 
recepção da Casa 
Espírita 

Curso local Anual I.E. Manter e 
replanejar [  X]Sim 

 

[  ]Não 

Reagendado para 
2021 

    

4 

Atend.Fraterno  - 
Encontro de Área 
do AE 

Roda de conversa Anual CITA
F e 
URE 

Rever a 

ação 
[  X]Sim 

 
[  ]Não Rever  para 2021     

5 

Atend.Fraterno  - 
Incentivar a 
participação dos 
trabalhadores nos 
encontros 
federativos 

Divulgação dos 
encontros 

Durante o 
ano de 
2020 

URE 
e I.E. 

São 

divulgados [ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Proposta para 2021 
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6 

Atend.Fraterno - 
Promover um 
encontro regional 
com palestrante 
capacitado no 
departamento 

Reunião de 
dirigentes das UREs 
e engaja- mento das 
casas espíritas 

2º 
semestre 
de 2020 

Nas 3 
UREs 
Oeste 

Ainda não  
aconteceu 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

Reagendar 2020/202
1 

  

  

          

  

    

  

  
DIRETRIZ 

nº 6 
UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO 
ESPÍRITA 

  
O que 

queremos: 

Trabalhar pela conscientização do papel da união e unificação no 
Movimento Espírita, promovendo a integração e a aju da recíproca 
entre as casas e a integração entre os trabalhadore s na prática do 
"amai -vos uns aos outros como eu vos amei".  

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 
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1 

Atend.Fraterno  - 
Encontro de 
trabalhadores das 
Casas 

Roda de conversa Semestra
l 

URE 
e I.E. 

em parte, 
fazem o 
trabalho de 

conformida
de com o 
momento.  

[  ]Sim 

 
[  ]Não 

replanejar as 
capacitações 

assim que voltar  
a normalidade. 
Replanejar. 

    

2 

Atend.Fraterno  - 
Encontro fraterno 
da família espírita 

Confraternização da 
equipe de AE 
regional 

Anual URE suspenso 
[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

Replanejar  

    

3 

Atend.Fraterno  - 
Encontros entre 
trabalhadores das 
casas 

Roda de conversa Semestra
l 

URE 
e I.E. 

Grupos  de 

irradiação 
[  X]Sim 

 

[  ]Não 

manter o 
planejamento 

    

4 

Atend.Fraterno  - 
Encontro fraterno 
da família espírita Confraternização da 

equipe AE regional 

Anual URE  

Não 

aconteceu  

[  X]Sim 

 
[  ]Não 

Manter o 

planejamento 
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5 

Atend.Fraterno  - 
Avaliar juntamente 
com o CE e 
grupos em 
formação quais as 
áreas que 
necessitam de 
capacitação/qualifi
cação e elaborar 
calendário para 
estudo em 
conjunto 

Reunião com os 
dirigentes e 
explanação das 
necessidades 

Durante o 
ano 2020 

URE   Feito em 
parte,  
algumas 

casas 
realizam 
reuniões 

mensais  
com 
trabalhado

res do AE 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

capacitação online 
Em conjunto com 
 as demais casas 

possibilidade de  
realizar com as 
demais 

 URES da região. 

    

  
          

  
  

    

  
DIRETRIZ 

nº 4 

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O 
ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 

  
O que 

queremos: 

Queremos que o Centro Espírita através de seus diri gentes e 
trabalhadores, conheça, estude, qualifique-se, vive ncie e divulgue os 
documentos orientadores do Movimento Espírita.  

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 
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1 

Atend.Fraterno  - 
Apresentação de 
estudo dos 
documentos 
norteadores da 
área do AE 

Seminário CFE, 
Calendári
o 

URE Apresentaç
ão estudo  
virtual 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

Dar continuidade as  
ações planejadas 
tem grupos de 

estudo  
virtual 

    

2 

Atend.Fraterno  - 
Capacitação na 
área do AE por 
área 

Curso Bimestral URE 
e I.E. 

  

[  X]Sim 

 
[  ]Não 

Dar continuidade as  
ações planejadas 

    

3 

Atend.Fraterno  - 
Apresentação e 
estudo dos 
documentos 
norteadores do AE 

Seminários Conforme 
calendári
o 

URE 

Sim. 

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

manter o 

planejamento 

    

4 

Atend.Fraterno  - 
Capacitação na 
área do AE por 
área 

Curso Bimestral URE 
e I.E. 

  

[  X]Sim 
 

[  ]Não 

Darão continuidade 

    

5 

Atend.Fraterno  - 
Realizar 
estudos/seminário
s com 
trabalhadores da 
área da MAE, 
visando a 
divulgação dos 
documentos que 

Estudos e seminários 
e roda de conversa 

1º 
semestre 

URE   estudos 

online 

[  X]Sim 

 

[  ]Não 

Permanece 
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orientam essas 
atividades 

6 

Atend.Fraterno - 
Divulgação dos 
documentos 
norteadores em 
todos os grupos 
de estudo, 
buscando 
incentivar a leitura 

Roda de conversa Durante o 
ano de 
2020 

I.E. Em 
execução. 

[ X ]Sim 

 

[  ]Não 

manter o 
planejamento 

    
 


