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FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE 

VICE-PRESIDÊNCIA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REGIÃO SUL 3ª, 9ª e 15ª UREs  - 2019 - 2020 
        

        

Como faremos  
Ações do ME 
Catarinense a ser 
utilizado 

Quando  Responsáveis REALIZADAS 
NÃO 

REALIZADAS 
A SEREM 

MANTIDAS 
JUSTIFICATIVAS 

DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO 

Capacitação dos 
trabalhadores da 
biblioteca (regional) 

Viabilização de 
cursos e seminários 

Semestral ou 
anual 

FEC e URE x   x Somente a FEC 

Apresentação de obras 
espíritas da FEB 

Apresentar livros 
espíritas que 
possuam fidelidade 
doutrinária 

Antes do início 
das palestras e 
trabalhos 
públicos 

Casa Espírita x   x   

Abordagem da 
importância da 
evangelização e da 
educação infanto-
juvenil dentro da 
doutrina espírita 

Palestras com o 
tema da 
evangelização 
infanto juvenil 

Bimestral Casa Espírita, 
URE e 
FEC 

x   x   
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Valorização da 
evangelização por 
parte dos dirigentes e 
demais trabalhadores 

Divulgar no CFE 
para que 
sensibilizem os 
presidentes de 
casas espíritas 

Semestral VPFIJ     x   

Instituir o dia estadual 
do início das 
evangelizações (início 
do ano letivo escolar) 

Encontro de 
evangelizadores do 
estado 

Anual (início 
março) 

FEC e URE   x x No geral,de 
acordo com o 

calendário 
escolar 

Instituir o dia da 
infância para o 
encontro regional do 
público infantil (espaço 
no CFE para falar da 
importância da 
evangelização) 

Ônibus literário 
(FERGS); teatro, 
música, contação de 
história; estudo de 
tema pré-
determinado 

Anual FEC, URE e 
Casa 
Espírita 

x   x   

DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS 
Curso EAD para 
evangelizadores 

Promover e divulgar 2019 FEB x   x   

Encontro de troca de 
experiências com 
evangelizadores 
de casas da cidade ou 
região 

Divulgar 1 vez por mês URE x   x   

Conscientizar os 
trabalhadores da 
existência dos 
documentos e diretrizes 
que orientam os 

Divulgar a existência 
dos documentos 

Hoje Casa Espírita x   x As UREs é que 
tem buscado 

divulgar 
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trabalhos 
existentes na casa 

Elaborar currículo ou 
projetos de conteúdo 
para a 
evangelização 

  2019 Evangelizadores 
das 
Casas 

x   x   

Banco de dados com 
experiências da 
atividade da 
evangelização 

    FEC/URE   x     

Cada URE elabora 
uma proposta de 
trabalho 
(planejamento) ou 
projeto 

      x   x   

DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

Criação de um canal de 
capacitação digital 
(formação 
EAD) para a área em 
questão 

  2019 FEC x   x   

Encontros municipais, 
intermunicipais e 
regionais por área 
para trocas de 
experiências, 
etc...(para 
evangelizadores) 

Encontro regional da 
infância 
ENEESC 

2º semestre 
2018 

URE/Casas x   x   
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Encontros Municipais, 
Intermunicipais e 
Regionais para 
as crianças. (entre 
casas, municípios) 

Encontro regional da 
infância 

2º semestre 
2018 

URE/Casas x   x   

Encontro regionais 
para jovens 

A exemplo da 
CONJESC 

2019 URE/Casas x   x   

Divulgar a importância 
da evangelização em 
exposições 
doutrinárias no 
calendário da URE 

  Imediato URE x   x   

Reuniões periódicas 
com as VPs e diretores 
das UREs 

      x   x   

Encontro regional da 
Infância (mesma data 
em todas as 
UREs) 

  20/10/2019 UREs x   x   

Encontros Regionais     UREs     x   

DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 
Encontro regional de 
Evangelizadores da 
infância, 
juventude e família 
para capacitação e 
sensibilização 
manter os encontros 
regionais 

Encontro regional de 
áreas 

Anualmente, 
antes do início 
da 
evangelização 

URES x   x   
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Iniciar palestras 
doutrinárias sobre 
evangelização para 
sensibilizar, estimular, 
orientar sobre o tema 
(evangelização e 
relacionados) 
Continuidade do ciclo 
de 
palestras a nível 
regional 

  No mínimo 3 
vezes ao ano 

Centro Espírita x   x   

Iniciar módulo sobre 
infância, família e 
juventude no ESDE 

    FEB   x x   

Elaboração de 
materiais para 
divulgação de 
evangelização da 
infância, juventude e 
família adequados 
as novas mídias como 
youtube, facebook, 
cards para 
whatsapp, etc 

    FEC x   x   

Encontro mensais das 
Casas Espíritas, entre 
os 
evangelizadores, para 
a realização de planos 
de aula, 

  Mensal 
(permanente) 

URE/Casas 
Espíritas 

x   x   
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troca de experiências, 
etc, tendo por base 
materiais da 
FEB 

Estímulo à biblioteca 
da infância e juventude 

    Centro Espírita x   x Nem todas as 
casas 

Estimular a criação de 
atividades voltadas 
para família 

      x   x Alguns encontros 
eventuais 

Intercâmbio entre 
grupos de 
evangelização, troca de 
experiências 

      x   x   

Sensibilização dos 
Dirigentes 

    UREs x   x   

Estímulo à Biblioteca     Casas espíritas x   x   
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 Como faremos  
Ações do ME 
Catarinense a ser 
utilizado 

Quando  Responsáveis REALIZADAS 
NÃO 

REALIZADAS 
A SEREM 

MANTIDAS ABRANGÊNCIA 

 DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO 

1 Capacitação dos 
trabalhadores da biblioteca 
(regional) - DEMANDA PARA 
A ÁREA DE ESTUDOS 

Viabilização de cursos 
e seminários 

Semestral ou 
anual 

VPFIJ e URE x   x MACRORREGIÃO 

2 Equipe de análise e indicação 
de obras infantojuvenis. 

            URE / 
MACRORREGIÃO 

3 Apresentação de obras 
espíritas da FEB 

Apresentar livros 
espíritas que possuam 
fidelidade doutrinária 

Antes do início 
das palestras e 
trabalhos 
públicos 

Casa Espírita x   x URE 

4 Estimular os evangelizandos 
à leitura (frequentarem as 
bibliotecas, criação de 
bibliotecas infantojuvenis e 
criação do cantinhos da 
leitura). 

    UREs         

5 Abordagem da importância 
da evangelização infanto-
juvenil dentro da doutrina 
espírita 

Palestras com o tema 
da evangelização 
infanto juvenil 

Bimestral Casa Espírita, 
URE e 
FEC 

x   x URE 
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6 Valorização da evangelização 
por parte dos dirigentes e 
demais trabalhadores 

Divulgar no CFE para 
que sensibilizem os 
presidentes de casas 
espíritas 

Semestral VPFIJ X   x VPFIJ 

7 Instituir o dia estadual do 
início das evangelizações 
(início do ano letivo escolar) 

Encontro de 
evangelizadores do 
estado 

Anual (início 
março) 

FEC e URE   x x VPFIJ 

8 Instituir o dia da infância 
para o encontro regional do 
público infantil (espaço no 
CFE para falar da importância 
da evangelização) 

Ônibus literário 
(FERGS); teatro, 
música, contação de 
história; estudo de 
tema pré-determinado 

Anual FEC, URE e Casa 
Espírita 

x   x VPFIJ 

 DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS 

10 Curso EAD para 
evangelizadores 

Promover e divulgar 2020-2021 FEB / FEC x   x FEC 

11 Encontro de troca de 
experiências com 
evangelizadores 
de casas da cidade ou região 

Divulgar 1 vez por mês URE x   x URE 

12 Conscientizar os 
trabalhadores da existência 
dos 
documentos e diretrizes que 
orientam os trabalhos 
existentes na casa 

Divulgar a existência 
dos documentos 

Hoje Casa Espírita x   x URE 
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13 Estudo do currículo e 
elaboração de projetos para 
as atividades de 
evangelização infantojuvenil 

  2020-2021 Evangelizadores 
das 
Casas 

x   x URE 

14 
DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

15 Encontros municipais, 
intermunicipais e regionais 
por área para trocas de 
experiências, etc...(para 
evangelizadores) 

  2º semestre 
2018 

URE/Casas x   x URE 

16 Encontros Municipais, 
Intermunicipais e Regionais 
(mesma data entre as UREs) 
para 
as crianças. (entre casas, 
municípios) 

Encontro regional da 
infância 

2º semestre 
2018 

URE/Casas x   x URE 

17 Encontro regionais para 
jovens 

A exemplo da CONJESC 2019 URE/Casas x   x URE / 
MACRORREGIÃO 

18 Divulgar a importância da 
evangelização em exposições 
doutrinárias no calendário da 
URE 

  Imediato URE x   x URE 

19 Reuniões periódicas com a 
VPFIJ e diretores das UREs 

      x   x MACRORREGIÃO 

 

DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 
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20 Encontro regional de 
Evangelizadores da infância, 
juventude e família para 
capacitação e sensibilização 
(manter os encontros 
regionais) 

Encontro regional de 
áreas 

Anualmente, 
antes do início 
da 
evangelização 

URES x   x URE 

21 Iniciar palestras doutrinárias 
sobre evangelização para 
sensibilizar, estimular, 
orientar sobre o tema 
(evangelização e 
relacionados) Continuidade 
do ciclo de 
palestras a nível regional 

  No mínimo 3 
vezes ao ano 

Centro Espírita x   x URE 

22 Iniciar módulo sobre 
infância, família e juventude 
no ESDE 

    FEB   x x FEC 

23 Elaboração de materiais para 
divulgação de evangelização 
da infância, juventude e 
família adequados às novas 
mídias como youtube, 
facebook, cards para 
whatsapp, etc 

    CE/URE/FEC x   x URE/FEC 

24 Estimular a criação de 
atividades voltadas para 
família 

Encontro da Família     x   x URE 
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25 Fomentar a valorização do 
Departamento de Infância e 
Juventude para com as 
famílias (vivência para que os 
pais entendam como 
funciona a evangelização) 

            URE 

26 Sensibilizar os dirigentes 
para a criação da área da 
família, integrado à infância 
e juventude, nos CEs. 

            URE 

         

27 Procurar manter o 
entusiasmo dos 
evangelizadores nesse 
momento. Zelar pelo 
acolhimento e a qualidade 
relacional com os 
evangelizandos. 

Encontros com os 
evangelizadores. 

  CE/URE       URE 

 


