
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos - Elaborar um calendário do 

livro trimestral

Diretamente na Casa 

espírita. 

Coordenadores de 

grupos

Trimestral Dirig. 

URE e 

Coord. 

Grupos

Os participantes não 

souberam informar por não 

ter participado de reunião 

anterior. Será 

[  ]Sim

[  ]Não

2
Estudos - Incentivar todos os 

departamentos das divulguem as 

obras básicas e complementares

Escolher 4 obras do 

ano.Fazer a 

divulgação dessas, 

obras e demais que 

passe pelo crivo da 

FEC.

Ano todo Coord.

- Avaliação positiva e que 

podem ser incrementados. 

São colhidos bons resultados

[X]Sim

[  ]Não

- Divulgar a bibliografia 

espírita nas palestras

- Manter a feira do livro 

1 ou 2x por mês

- Divulgação do clube 

do livro nas palestras

Contínuo

Coordenações 

(biblioteca e 

clube do livro) 

e diretoria

3

Comunicação - Estimular a 

divulgação dos livros nas palestras 

como oportunidade de divulgação da 

literatura doutrinária

Desde já Coord. 

DDOU
[  ]Sim

[  ]Não

4

Comunicação - Fazer postagens 

com fotos e resumos das obras nas 

redes sociais

Sempre Trabalh. 

Comuni- 

cação

[  ]Sim

[  ]Não

5 ,

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: 16ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

1

Estudos - No momento da 

doutrinária, aproveitando o tema da 

palestra, gerar a dúvida sobre 

determinado conteúdo, induzindo e 

estimulando o público a procuraras 

respostas no livro. Informar sobre 

uma socialização do livro em 

determinado momento. Gerar a 

busca pelo conhecimento

Encontro de áreas e 

CITAF

Nas 

doutrinárias

URE 

FEC e 

I.E.

Antes da pandemia o grupo 

do CITAF estava bem atuante 

e deu uma parada em virtude 

da pandemia

[ X ]Sim

[  ]Não

- Promover encontros 

de áreas e CITAF, 

considerando as 

adaptações necessárias 

para o atual momento 

(se virtual ou 

presencial)

à definir 

2020/2021
URE e I.E

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.

1
Estudos - Promover evento (almoço 

ou janta) sem fins lucrativos para 
Semestral I.E.

Esta meta aconteceu em 

2019 com avaliação positiva, 

[ X]Sim - Promover 

confraternização
Contínua I.E

2
Estudos - Elaborar agenda de 

atividades das CE integrando e 
Anual I.E.

Esta meta aconteceu em 

2019 com avaliação positiva

[ X]Sim - Retomar à partir do 

ponto que parou, 
2020/2021 URE/I.E.

3

Estudos - Oportunizar a integração 

dos palestrantes das casas com a 

agenda de palestras das diversas 

casas da região

Semestral I.E.

Aconteceu até a pandemia 

com avaliação positiva. Já 

ocorre há muitos anos na 

URE

[ X ]Sim

[  ]Não

- Retomar assim que 

possível
Contínua URE

4
Estudos - Disponibilizar capacitação 

para novos palestrantes com 

indicação das casas espíritas

Bienal URE  
Esta meta não aconteceu por 

conta da pandemia

[ X ]Sim

[  ]Não

- Retomar assim que 

possível 

presencialmente

2020/2021 URE

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

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



5

Estudos - Promover capacitação 

para monitores de grupos de 

estudos

EMONESC Bienal URE  

Esta meta não aconteceu por 

conta da pandemia

[ X ]Sim

[  ]Não

- Retomar assim que 

possível 

presencialmente

2020/2021 URE

6 Comunicação - Criar um grupo de 

whatsapp da URE com 

Outubro Daltro

7 Comunicação - Criar um grupo de 

whatsapp da macrorregional com 

Novembro Daltro

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

1
Estudos - Capacitar os 

coordenadores dos departamentos 

CITAF e encontro de 

áreas

2º semestre 

2019

I.E. e 

Coord.

- Com relação aos 

documentos orientadores do 

[ X ]Sim - no CITAF e encontro 

de áreas
A definir I.E e Coord.

2

Estudos - Disponibilizar os 

documentos orientadores na 

biblioteca para empréstimo aos 

trabalhadores

Biblioteca A definir
I.E. e 

Coord.

[ X ]Sim

[  ]Não

Biblioteca A definir I.E e Coord.

3
Estudos - Proporcionar aos grupos 

de estudo atividades para o estudo 
A definir

I.E. e 

Coord.

- Não foi realizado por outras 

demandas

[  ]Sim
A definir I.E e Coord.

4 Comunicação - Organização de pots 

informativos com informações sobre 

Grupos de whatsapp Apresentar 

nas reuni- 

Coord. 

URE 

[  ]Sim

5 Comunicação - Produção de 

animação com descrição de cada 

Grupos de whatsapp Felpe 

Andresa

[  ]Sim

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

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES


