
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos - 1) Capacitação dos 

responsáveis pelas livrarias 

das Casas. 2) estimular a 

leitura dessas obras nas 

palestras públicas e grupos 

de estudo.

Estimulado pela 

presidencia da URE. 

Foi criado um grupo de 

watsap para 

compartilhar as 

informações e 

aquisição de livros. O 

estimulo foi feito em 

grupos de estudo e 

palestras públicas

Sempre 

que houver 

opor- 

tunidade de 

divulgar a 

importância 

da busca 

por obras 

fiéis a DE

Todos 

os Trab. 

da URE

Bastante interessante, cria o estímulo a leitura do 

livro espírita e foi bastante aceito por todos e 

também facilitou para aquisição de novos livros.

[x  ]Sim

[  ]Não

Feira do livro, A URE deve reforçar a 

divulgação desta ação para os Centros 

Espíritas  da URE. A final da exposição 

doutrinária, o expositor fazer uma 

propaganda do livro utilziado como base 

para a exposição. Outro modo é que um 

outro trabalhador da casa possa ao final 

da exposição doutrinária possa falar 

sobre um ou dois livros como forma de 

incentivar a leitura do livro espírita. Salete

2

Comunicação - Promover 

feiras do livro em local 

público na cidade

2019 e 

2020
[  ]Sim

[  ]Não
Durante a pandemia é uma tarefa difícil, mas pode ser pensada para mais adiante.

3

Comunicação - Divulgar 

periodicamente nas reuniões 

de estudo obras 

recomendadas por tema

2019 e 

2020
sim

já fazemos isso.

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

sim

Idem

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: 3ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



1

Estudos -1) Cursos, 

encontros, intercâmbios entre 

as Casas. 2) Inserção do 

Jovem nas atividades da 

Casa de forma concreta e 

vertical. 3) Cursos EAD para 

evangelizadores.

Capacitar 

trabalhadores e 

oportunizar a inserção 

de Jovens nas 

atividades das Casas.

Mensal 

cfme 

Disponi- 

bilidade (=) 

Diretriz 4

Dirig, 

das 

Áreas 

da URE

Cursos para evangelizadores ocorrreram, busca-se 

a inserção dos jovens. Os cursos e intercâmbio 

entre as casas praticamente não aconteceram.  

Fomentar ações na infância para que no futuro se 

formem grupos de jovens, o ideal é acolher em 

idades mais tenras, colocando a semente de Jesus 

ainda enquanto crianças . Fomentar a participação 

dos grupos de evangelização em exposições 

doutrinárias, oportunizando a participação mais 

efetiva dos jovens fortalecendo o 

comprometimento com a Doutrina Espírita.

[ x ]Sim

[  ]Não

Incluir estes assuntos na pauta do CFR 

para discutir como operacionalizar estas 

ações.

no próximo 

CFR Pita

2

Comunicação -Capacitar 

trabalhadores para aprender 

a gravar e transmitir ao vivo 

as palestras públicas

2019 e 

2020

Coord. 

de URE 

da Área
sim

Através de curso on-line FEC URe,

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1

Estudos -1) Integração e 

encontros entre os 

trabalhadores das Casas. 2) 

Visitas as Casas para 

conhecer suas necessidades, 

sugestões e críticas.

3) Intercâmbio entre 

trabalhadores e palestrantes 

das Casas.

Efetivar a União dos 

espíritas e a Unificação 

do Movimento Espírita 

propostas por Bezerra 

de Menezes.

Bimestral 

cfme 

Disponi- 

bilidade (=) 

Diretriz 4

Dirig, 

das 

Áreas 

da URE

O intercambio está ocorrendo. Os encontros entre 

os trabalhadores dos Centros ainda não 

aconteceram.

[x  ]Sim

[  ]Não

fortalecer as reuniões virutais para o 

intercâmbio entre os trabalhadores das 

Casas Espíritas. O intercâmbio entre os 

presidentes das Casas já ocorre, precisa 

fortalecer entre os trabalhadores. No 

intercâmbio favorecer a troca de 

experiências. Realizações de pequenos 

webinarios para 

integração/união/capacitação, utilizando 

asssuntos doutrinários para fortalecer o 

convite aos participantes. 

Discutir no 

CFR

Bruno

2

Comunicação - Fomentar a 

criação de uma rede de 

contatos de trabalhadores 

nas UREs e casas por meio 

de grupos de Whatsapp

Ao longo 

de 2019 e 

2020

Coord. 

de URE 

da Área
[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

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

1 Estudos -Promover estudos, 

em conjunto, dos 

Cada encontro num 

Centro Espírita da 3ª. 

Mensal no 

último 

Dirig, 

das 
Esta ação não foi realizada.

[x  ]Sim
Favorecer o estudo virtual dos 

documentos norteadores,

Discutir no 

próximo 

Bruno

2 Comunicação - Criação de e-

mail institucional (no gmail)

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]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

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



3 Comunicação - Cadastrar-se 

no sistema

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

4 Comunicação - Verificar CEs 

que dispõe de acesso a 

Ao longo 

de 2019 e 
Foi feito levantamento x sim Favoreceu o Estudo on-line 2020

5 Comunicação - Formar 

equipe e capacitar para uso 

Ao longo 

de 2019 e 
Não foi realizada

[  ]Sim

6 Comunicação - Estimular nos 

CEs a criação de localização 

Ao longo 

de 2019 e 
Não foi realizada

[  ]Sim

7 Comunicação - Estimular a 

transmissão ao vivo ou 

Ao longo 

de 2019 e 
Foi relizada

[  ]Sim
Exposições e estudos on-line 2020


