
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

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

1

Estudos -Em todos os 

momentos da casa espírita 

fortalecer a importância do 

estudo das obras básicas 

(ESDE) e conscientização do 

selo FEB/FEC na escolha do 

livro, e análise de outras 

editoras.

Momentos: Infância e 

juventude; nos grupos: 

estudo mediúnico, 

palestras, atendimento 

fraterno. Criar o círculo 

do livro entre os 

trabalhadores e 

frequentadores da casa 

e os meios de 

comunicação

Início de 

2019

I.E e 

URE
Em todas as reuniões que a URE realiza estes 

pontos são reforçados, e que os presidentes 

das casas possam fazer o mesmo reforço nas 

suas casas. O círculo do livro não foi 

realizado (já tem casa na URE que já tem o 

círculo do livro.) É sempre reforçado que as 

casas espíritas optem por comprar livros 

doutrinárias pela livraria da FEC.

[x  ]Sim

[  ]Não

Manter estas ações.

2

Estudos -Melhorar a 

distribuição e a cartela de 

ofertas de livros da FEC. 

Agilizar a entrega para as 

casas espíritas

Foi proposta esta ação para facilitar o diálogo 

com a FEC. Foi muito importante e esta ação 

já se concretizou, a cartela de livros 

melhorou e o prazo de entrega está muito 

agil, em torno de um a dois dias úteis para a 

região

[  ]Sim

[x  ]Não

3

Comunicação - Promover 

feiras do livro em local 

público na cidade

2019 e 

2020
[  ]Sim

[  ]Não

4

Comunicação - Divulgar 

periodicamente nas reuniões 

de estudo obras 

recomendadas por tema

2019 e 

2020
[  ]Sim

[  ]Não

5

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

[  ]Não

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: 9ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



3

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

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

1

Estudos -Convidando 

individualmente o 

trabalhador, “boca a boca” 

para que o mesmo se sinta 

valorizado, incentivado

CITAF; programa 

Evangelho Redivivo

Continua- 

mente

Trabalh. 

Dirig. 

Setor 

Respon.

Ocorre sempre nas ações e no dia a dia das 

atividades da URE,  O CITAF na região não 

ocorreu mais. Dar continuidade ao estudo do 

Evangelho (Miudinho - Juliano de Orleans)

[ x ]Sim

[  ]Não

2

Estudos -Nas atividades que 

reúnam o maior público 

geralmente simpatizantes 

expor/explicar a doutrina para 

que a semente do vir a ser 

um futuro trabalhador vá 

germinando

Conferência Espírita de 

SC; Programa 

Evangelho Redivivo; 

CITAF; Departamento 

Doutrinário

Palestras 

públicas 

antes

Ação para orientar aos novos participantes 

em 5 a 10 minutos antes dos eventos o que é 

a Doutrina Espírita, como iniciou, princípios. 

Na URE aconteceram algumas vezes, nas 

casas não temos a informação. Objetivo 

apresentar a Doutrina.

[ x ]Sim

[  ]Não

Discutir na próxima 

reunião da URE (CFR) 

para operacionalização 

desta ação.

CFR

Janete

3

Estudos -As casas que por 

ventura não tenham 

regimento interno ou seja, 

diretrizes, que as construam 

e ponham em prática porque 

diante disso com as diretrizes 

seguras se promove 

orientação, criação para as 

futuras capacitações, tanto 

interno quanto 

regional/estadual 

(planejamento

estratégico)

CITAF; Fórum 

Catarinense

Urgente- 

mente

Trabalh. 

Dirig. 
Dirigentes da URE colocaram-se a disposição 

para o Regimento Interno.

[ x ]Sim

[  ]Não

Manter estas ações.

4

Estudos -Rotatividade dos 

trabalhadores para que se 

tenham trabalhadores por 

falta de alguém e também 

conhecer a totalidade que 

compõe os centros

CITAF; Encontro de 

Áreas

Sempre Todos 

os 

Setores

Promover o rodízio dos trabalhadores nas 

atividades da Casa, formando assim 

trabalhadores aptos para qualquer área de 

trabalho, essa é uma diretriz da 9ª URE

[x  ]Sim

[  ]Não

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



5

Comunicação -Capacitar 

trabalhadores para aprender 

a gravar e transmitir ao vivo 

as palestras públicas

2019 e 

2020

Coord. 

de URE 

da Área

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

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

1

Estudos -Aplicação de cursos 

da FEC aberto pela URE, 

sediado na casa espírita que 

teve a iniciativa

Encontro de Áreas Programar 

calendário

anualmente

DDOU 

FEC
Foram criados grupos de watsap para que 

quando há oferta de cursos, estas 

informações sejam repassados a todos os 

trabalhadores da URE

[ x ]Sim

[  ]Não

2

Estudos -Ajudar Casas em 

formação. Voluntários de 

uma casa já estruturada 

apoiando e auxiliando

Necessário 

se fazer

Dirigen- 

tes

Ação contínua atravez de grupos de estudo

[x  ]Sim

[  ]Não

Existem cinco grupos 

de estudos na URE que 

são as sementes para 

formação de novos 

Centros Espíritas.

3

Estudos -Rodízio de 

palestrantes entre as casas 

da região

URE Mensal DDOU 

Dirigen- 

tes

Sim, há um tabela com trabalhadores com 

disponibilidade para rodízio de expositores, 

há uma escala.

[x  ]Sim

[  ]Não

Manter estas ações.

4 Estudos -Uma casa ajudar a 

outra nos eventos para 

URE programar 

calendário de

Necessário Dirigen- 

tes
Positivo

[x  ]Sim
manter estas ações.

5

Estudos -Reunião semestral 

das Casas Espíritas – troca 

de ideias

Semestral Dirigen- 

tes
As reuniões acontecem com presidentes e 

vice presidentes
[x  ]Sim

[  ]Não

Manter estas ações.

6

Estudos -Curso de formação 

de expositores

Encontro de Áreas Anual 

semestral

FEC e 

I.E.
Já foram realizados cursos mas precisa 

manter para ampliar o número de 

expositores

[ x ]Sim

[  ]Não

Manter estas ações.

7 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.

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



1

Estudos -Encontro da URE 

com presidentes de casas 

espíritas para apresentar os 

documentos orientadores

CFR 1º semestre 

2019

URE

Foi planejado mas com a pandemia não foi realizado

[ x ]Sim

[  ]Não

realizar no retorno da 

pandemia

2

Estudos -Encontros Setoriais 

onde se estudaria cada 

documento

CITAF 1º semestre 

2019

URE Não realizado. A ideia original era apresentar 

para os presidentes das casas para depois 

divulgar para os trabalhadores. Não ocorreu 

por conta da pandemia

[ x ]Sim

[  ]Não

realizar no retorno da 

pandemia

3 Comunicação - Criação de e-

mail institucional (no gmail)

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

4 Comunicação - Cadastrar-se 

no sistema

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

5 Comunicação - Verificar CEs 

que dispõe de acesso a 

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

6 Comunicação - Formar 

equipe e capacitar para uso 

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

7 Comunicação - Estimular nos 

CEs a criação de localização 

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim

8 Comunicação - Estimular a 

transmissão ao vivo ou 

Ao longo 

de 2019 e 

[  ]Sim


