
1 
 

 

 

  

FEDERAÇÃO ESPÍRITA 
CATARINENSE 

 COMISSÕES REGIONAIS  

 

 

Macrorregião SUL - 3ª, 9ª E 
15ª UREs  

VP - Mediunidade e Atendimento Espiritual 

 

         

  DIRETRIZ nº 8 PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL  AO CUMPRIMENTO DA 
MISSÃO DO ESPIRITISMO 

  O que queremos:  Conscientizar o trabalhador espírita sobre a importância da busca de livros que possuam a fidelidade doutrinária. 

  Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020 

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

1 

Mediunidade - Estudo das obras 
básicas nas casas e 
especificamente - principalmente 
quem participa de grupos 
mediúnicos 

Montar os 
grupos 

Sempre Depto 
doutrinári
o 

Muitas Casas estão 
fazendo estudo 
Livro dos Médiuns 

[x  ]Sim 
 

[  ]Não 

Estudo das 
obras básicas 
nas casas e 
especificame
nte de O Livro 
dos Médiuns - 
principalment
e quem 
participa de 
grupos 
mediúnicos 

Ao longo do 
ano I.E. 



2 
 

2 

        

  

  

Promover a 
divulgação de 
obras sobre 
Mediunidade 
dentro dos 
grupos de 
estudos da 
doutrina 
espírita, em 
especial 
estudos da 
mediunidade 
e em grupos 
mediúnicos 
das Casas e 
através de 
seminários Sempre 

I.E. e 
UREs 
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  DIRETRIZ nº 7 FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS  ESPÍRITAS 

  O que queremos:  
Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos, antigos e da 
juventude através de capacitações continuadas. 

  Ano 1 - 2019       Ano 2 - 2020         

Ite
m Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando Resp. 

1 

Mediunidade - Capacitação dos 
Dirigentes de grupos no quesito 
“Tema: Liderança” 

Convidar 
especialista 
espírita na 
área 

1º 
semestre 
2020 

URE 9ª URE fez 5 
encontros, 
suspensos agora 
em virtude da 
pandemia. 15ª 
realizou tbm até 
parar pela 
pandemia 

[x ]Sim 

 

[  ]Não 

Realizar a 
capacitação, 
buscando 
principalment
e 
facilitadores 
da região 

2º semestre 
2020 de forma 
virtual e 2021 UREs 

2 

Mediunidade - Encontros 
periódicos entre os trabalhadores 
para troca de experiências e 
estudo 

Encontros 
periódicos na 
casa espírita 

Trimestral 
2ºsemestr
e de 2019 

Direção 
da casa 
coord. da 
área 

15ª URE realizou 
encontros com 
dirigentes e 
adjuntos da área 
para 
curso/orientação 
em 2019. Não 
sendo possível em 
2020. 9ª fez um 
encontro 

[x ]Sim 
 

[  ]Não 

Realizar 
encontros 
periódicos 
entre 
trabalhadores 
da área da 
mediunidade 
para troca de 
experiências 
e estudos 

2º semestre 
2020 de forma 
virtual e 2021 URE e IE 
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  DIRETRIZ nº 6 UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍR ITA 

  O que queremos:  
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 
como eu vos amei". 

  Ano 1 - 2019       Ano 2 - 2020         

Ite
m 

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

1 

Mediunidade - Encontros 
microrregionais específicos de 
mediunidade entre as casas 
espíritas da mesma cidade 
(URE) 

Encontros por 
áreas e temas 
previamente 
definidos 

Semestral URE e 
Coord 
área da 
I.E. 

Ocorreram 
encontros na 9ª, 
15ª URE,  

[ x ]Sim 

 
[  ]Não 

Encontros 
específicos da 
área da 
mediunidade 
entre Casas 
Espíritas da 
URE 

2020 virtual e 
2021 

UREs e 
IE 

2 

Mediunidade - Estudos 
sistematizados entre os 
trabalhadores da área de 
mediunidade das Casas 
Espíritas da cidade 

Grupos de 
representantes 
de cada casa 
(obs. Grupo 
fechado) 

Semanal Orientaçã
o da URE 

9ª URE iniciou a 
implantação do 
estudo 
sistematizado da 
mediunidade em 
2019, iniciando 
com a formação 
dos facilitadores 

[x ]Sim 

 

[  ]Não 

Formar 
facilitadores 
para 
implantar 
estudo 
sistematizado 
da 
mediunidade 2020/2021 

UREs e 
IE 

  DIRETRIZ nº 4 ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 



5 
 

  O que queremos:  
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         

  

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

1 

Mediunidade - Incluir no 
regimento interno para ser 
trabalhador 

Assembleia 
gerais das 
casas 

08/2019 a 
09/2020 

Dirig. das 
I.E. 

9ª URE possui 
modelo para 
orientação das 
Casas para 
elaboração de RI 
na área da 
mediunidade 

[ x ]Sim 
 

[  ]Não 

Orientar 
sobre a 
incluisão no 
RI das CE da 
necessidade 
de 
participação 
dos 
trabalhadores 
da 
mediunidade 
nos estudos 
da Casa e 
especialment
e nos estudos 
da 
mediunidade 
quando 
houver  2020/2021 

UREs e 
IE 
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2 

Mediunidade - Capacitar os 
presidentes objetivando torná-los 
um multiplicador nas casas 

Capacitação 
seminários 

2020 UREs 
FEC 

  

[  x]Sim 

 

[  ]Não 

Capacitar os 
presidentes 
qto ao RI 
objetivando 
torná-los um 
multiplicador 
nas casas, 
contempland
o a área da 
mediunidade  2020/2021   

 


