
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos - Oferecer 

oportunidade de estudo 

sistematizado de O Livro dos 

Espíritos, para qualificar e 

aprofundar os 

conhecimentos que o 

trabalhador das casas deve 

ter em torno das obras 

básicas da Doutrina Espírita.

Oferecendo uma oportunidade de estudo de o Livro 

dos Espíritos, aos interessados de todas as Casas 

Espíritas da 15ª URE.O estudo acontecerá deste 

modo:a. Responsável pelo grupo: Muryel Pitigliani - 

Abrir inscrição a todas as casas. - Elaborar um 

cronograma sequencial dos assuntos do Livro dos 

Espíritos a serem tratados em cada encontro, já 

incluindo o nome do responsável pelo estudo do dia. 

- Em cada encontro de 1h:30min, haverá 45min. 

para desenvolver o tema, e o tempo restante será 

para: dúvidas, acréscimos, esclarecimentos, entre 

outros.

URE Não foi realizada e será 

substituída por outra ação 

mais abrangente

[  ]Sim

[ x ]Não

Implantar o Estudo do 

Evangelho Redivivo

Formar grupo de estudo do Evangelho Redivivo 2021 C E/Ure

a ser implantado

sim

Formar multiplicadores 2021 Albertina e Muryel

2

Comunicação - Promover 

feiras do livro em local 

público na cidade

não realizado 2019 e 

2020
não

3

Comunicação - Divulgar 

periodicamente nas reuniões 

de estudo obras 

recomendadas por tema

2019 e 

2020

já está sendo realizada

sim

4

Comunicação - Divulgar em 

reuniões de estudo e 

públicas as obras básicas e 

subsidiárias para estimular a 

compra na biblioteca da casa 

e a leitura de obras 

doutrinárias
já está sendo realizada

sim

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

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 SUL: 15ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



1

Estudos -Oferecer “curso” 

para dirigentes de grupos de 

estudos visando à formação 

e capacitação com vistas a 

melhoria dos trabalhos 

prestados

Encontro promovido pela URE para todas as casas 

da 15ª URE

abr/20 URE Não foi realizado, já existe 

um plano para realizar após a 

pandemia.
[ x ]Sim

[  ]Não

realizar após a pandemia Albertina

2

Estudos -Manter a 

programação anterior de 

forma continuada *
[  ]Sim

[  ]Não

discutir no próximo 

planejamento. Há um plano de 

avaliação das atividades  de 

educação que pode ser 

aplicado em toda a URE

Reunião 

específica de 

planejamento da 

URE

Albertina e 

Muryel

3

Comunicação -Capacitar 

trabalhadores para aprender 

a gravar e transmitir ao vivo 

as palestras públicas

2019 e 

2020

Coord. 

de URE 

da Área

[  ]Sim

[  ]Não

4

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1

Estudos -Promover encontro 

de confraternização entre as 

casas espíritas da 15ª URE

Encontro da família e encontro de trabalhadores nov/20 URE Aguardando o término da 

pandemia
[x  ]Sim

[  ]Não

2 Comunicação - Fomentar a 

criação de uma rede de 

Ao longo 

de 2019 e 

Coord. 

de URE 

[  ]Sim

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

1

Estudos -Promover 

encontros de divulgação dos 

documentos orientadores da 

área de estudos

Encontros regionais promovidos pela URE 2º 

semestre 

2020

URE Os encontros não ocorreram 

mas foi visitado as Casas para 

levar os documentos 

orientadores e diagnóstico de 

ações de auxilio às casas.

[x  ]Sim

[  ]Não

Quando da possibilidade 

realizar estes encontros. 

Debater no CFR a possibilidade 

de realizar virtualmente.

CFR Albertina

2 Comunicação - Criação de e-

mail institucional (no gmail)

não foi realizada Ao longo 

de 2019 e 
sim

3 Comunicação - Cadastrar-se 

no sistema

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

4 Comunicação - Verificar CEs 

que dispõe de acesso a 

Realizado Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim
Albertina

5 Comunicação - Formar 

equipe e capacitar para uso 

não realizado Ao longo 

de 2019 e 

C E
[  ]Sim

C E

6 Comunicação - Estimular nos 

CEs a criação de localização 

não realizado Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

7 Comunicação - Estimular a 

transmissão ao vivo ou 

Realizado Ao longo 

de 2019 e 

C E Resultados muito positivos
[  ]Sim

Estudos e exposições doutrinárias Albertina

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

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES


