
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudo - Formar biblioteca com 

finalidade doutrinária

- Criar uma comissão para 

analisar as obras das 

biblioteca com o objetivo 

de verificar se as obras são 

compatíveis com a doutrina

- Priorizar a compra de 

Contínuo President

e e 

responsáv

eis pela 

área de 

educação, 

Por conta da pandemia, as 

ações acabaram sendo mais 

focadas no clube do livro 

espírita e promoções de 

vendas das livrarias 

[  ]Sim

[  ]Não

[ X ]sob 

 - As ações serão 

reavaliadas em CFR 

considerando as 

incertezas com relação 

à pandemia e retorno Contínuo

Dirigent

es dos 

centros 

espíritas

2

Comunicação - Estimular a 

divulgação dos livros nas palestras 

como oportunidade de divulgação 

da literatura doutrinária

Desde já Coord. 

DDOU
[  ]Sim

[  ]Não

3

Comunicação - Fazer postagens 

com fotos e resumos das obras nas 

redes sociais

Sempre Trabalh. 

Comuni- 

cação

[  ]Sim

[  ]Não

4

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

1 Estudo:

- Promover a capacitação 

de monitores de grupos de 

estudos

- Divulgar os eventos 

locais, regionais, estaduais 

e nacionais a todos os 

trabalhadores

2019/2020 URE
Avaliação positiva com o 

interesse de continuação

[ X]Sim

[  ]Não

Promover estas ações 

em nível regional 

coordenada pela URE

Contínua URE

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 OESTE: 11ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



2

Comunicação - Identificar os 

trabalhadores que não estão tão 

integrados as atividades e planejar 

comunicações personalizadas 

destinadas a eles

Pelo whatsapp ou 

pessoalmente

Desde já Depto. 

Comuni- 

cação da 

I.E.

[  ]Sim

[  ]Não

3

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

Trabalhar pela conscientização do 

papel da união e unificação no ME

- Oportunizar a integração 

dos palestrantes das casas 

com agenda de palestras 

das diversas casas da 

região

2020/2021 URE
Avaliação positiva com vistas 

à manutenção

[ X ]Sim

[  ]Não

- Oportunizar a 

integração dos 

palestrantes das casas 

com agenda de 

palestras das diversas 

casas da região

Contínua URE

1

Estudo - Divulgar a estrutura do ME 

aos estudantes e trabalhadores da 

Casa

Incorporar ao planejamento

atual do estudo

Ao final do 

tomo 1

do ESDE

Coord. 

URE 

DDOU 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

2 Estudo - Reunir facilitadores dos 

grupos de estudo da URE para 

Nas reuniões do 

EMONESC

Um encontro 

a

Facilita- 

dores e

[  ]Sim

3 Estudo - Implemento de seminário 

com vistas ao fomento de novos

Avaliar e sugerir 

programação

Ao final de 

cada ano 

[  ]Sim

4 Comunicação - Criar um grupo de 

whatsapp da URE com 

Outubro Daltro
[  ]Sim

5 Comunicação - Criar um grupo de 

whatsapp da macrorregional com 

Novembro Daltro
[  ]Sim

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES

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

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

Estas ações foram reavaliadas 

e transformadas na ação 

acima



1
Estudo: promover estudos em 

conjunto dos documentos 

orientadores

- Nas reuniões do CFR 

com estudos específicos 

dos documentos

A cada CFR 

(em 3 

encontros 

anuais)

URE

- Avaliação positiva pela 

oportunidade de todas as 

casas terem acesso ao 

mesmo documento ao 

mesmo tempo

[ X ]Sim

[  ]Não

- Nas reuniões do CFR 

com estudos 

específicos dos 

documentos

A cada CFR 

(em 3 

encontros 

anuais)

URE

2 Comunicação - Organização de pots 

informativos com informações sobre 

Grupos de whatsapp Apresentar 

nas reuni- 

Coord. 

URE 

[  ]Sim

3

Comunicação - Produção de 

animação com descrição de cada 

documento

Grupos de whatsapp Felpe 

Andresa
[  ]Sim

[  ]Não


