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Que não estacionem nas experiências alcançadas, mas que 
aspirem sempre a mais, buscando livros, renovando 

pesquisas, permutando idéias, ativando-se em 
treinamentos, mobilizando cursos, promovendo 

encontros, realizando seminários, nesta dinâmica 
admirável quão permanente dos que se dedicam aos 

abençoados impositivos de instruir e de educar.

Guillon Ribeiro

(Página recebida em 1963, durante o 1º Curso de preparação de evangelizadores – CIPE, realizado 
pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, pelo médium Júlio Cézar Grandi Ribeiro / 
Revista Reformador - Outubro de 1982 ).



Pauta

1. Apresentação

2. Diretrizes (apresentação)

3. Planejamento 2022

4. Andamento das atividades - Depto Juv

5. Andamento das atividades - Ures (por adesão)

6. Sugestão para Rodas de Conversa (Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro)



Coordenadores de Juventude (URES)

1a URE: Alberto

2a URE: Celso

3a URE: Ana Raquel (FIJ)

4a URE: Duce / Leandro

5a URE: Edson

6a URE: Ives / Alessandra

7a URE: André (FIJ)

8a URE: Suélen

9a URE: Brigida

10a URE: Cyntia

11a URE: Amanda

12a URE: Alessandro

13a URE: Adriana

14a URE: Vamblê

15a URE: Ana Lúcia

16a URE: Lúcia



Equipe do Depto de Juventude da FEC

Marco (Florianópolis) - DIRETOR

Anete (Concórdia) - DIRETORA

Gabriel (Blumenau) - “Jovem Diretor”

Adriel (Joinvile)

Alessandro (Chapecó)

André Schumann (BC)

Daniela Dalcin (Chapecó)

Edson (Rio do Sul)

Fabrício (Indaial)

João Emanuel (Concórdia)

Luiza (Porto Alegre/Blumenau)

Maria Eduarda - Madu (Blumenau)

Neide (Curitibanos)

Paulo (Joinville)

Rômulo (Blumenau)

Thomas (Videira)



Plano de Trabalho para o
MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO (CFN)

2018-2022

Considerando que o MOVIMENTO ESPÍRITA tem por 

missão promover e realizar o ESTUDO, a DIFUSÃO e a 

PRÁTICA da DOUTRINA ESPÍRITA, colocando-a ao 

alcance e a serviço de toda a Humanidade, recomenda-se 

que suas atividades sejam desenvolvidas em consonância 

com as seguintes diretrizes:



Plano de Trabalho para o
MOVIMENTO ESPÍRITA BRASILEIRO (CFN)

2018-2022

1. Difusão da Doutrina Espírita;

2. Preservação da unidade e da universalidade dos princípios da Doutrina Espírita;

3. Transversalidade da comunicação social espírita;

4. Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas finalidades;

5. Multiplicação dos Centros Espíritas;

6. União dos espíritas e unificação do Movimento Espírita;

7. Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas;

8. Promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão do 

Espiritismo;

9. Participação do espírita na sociedade.



Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: Subsídios e 
Diretrizes

2.1 Princípios norteadores

• CONCEPÇÃO: fortalecimento da concepção de jovem como Espírito imortal, integral, com

experiências pretéritas e futuras, e ativo em seu processo de desenvolvimento, aprendizagem

e evolução espiritual.

• ABRANGÊNCIA: reconhecimento da ação evangelizadora abrangendo espaços de estudo

doutrinário e vivência do Evangelho; de convivência familiar; de vivência e ação social; de

confraternização; de comunicação social; de integração nas atividades do Centro e do

Movimento Espíritas.

• CONTEXTUALIZAÇÃO: desenvolvimento das ações a partir da realidade dos jovens e dos

contextos socioculturais da família, da instituição espírita e da comunidade.

• FORMAÇÃO INTEGRAL: consideração dos eixos estruturantes e integradores da tarefa, com

foco no conhecimento doutrinário, no aprimoramento moral e na transformação social; bem

como a organização dos espaços de aprendizagens e interações sociais inspirados na

integralidade do ser.

• INTEGRAÇÃO: articulação e integração das ações desenvolvidas no Centro e no Movimento

Espírita, envolvendo infância, juventude, família e demais públicos e setores.



Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: Subsídios e 
Diretrizes

2.2 Diretrizes para as ações da juventude espírita
DIRETRIZ 1 – AÇÃO DO JOVEM ESPÍRITA

Objetivo: Possibilitar aos jovens momentos de estudo, aprendizado, ação, integração, troca de experiências

e vivências, proporcionando espaço para o protagonismo juvenil na Juventude / Mocidade Espírita, no

Centro Espírita, no Movimento Espírita e na sociedade.

DIRETRIZ 2 – FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA JUVENTUDE/MOCIDADE ESPÍRITA

Objetivos: Promover formação inicial e continuada aos trabalhadores da Juventude/Mocidade Espírita;

identificar os potenciais trabalhadores e as lideranças juvenis e capacitá-las para assumirem atribuições e

responsabilidades na Juventude/Mocidade Espírita, no Centro e no Movimento Espíritas.

DIRETRIZ 3 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUVENTUDE/MOCIDADE ESPÍRITA

Objetivo: Estruturar ordenadamente a gestão e as atividades da Juventude/Mocidade Espírita, primando

pelos objetivos da tarefa e considerando a efetiva participação e engajamento dos jovens na concepção, no

planejamento, na realização e na avaliação das ações.

DIRETRIZ 4 – DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES FEDERATIVAS COM A JUVENTUDE ESPÍRITA

Objetivos: Dinamizar as ações federativas voltadas à Juventude Espírita em âmbito nacional, regional,

estadual, microrregional, municipal e local, fortalecendo o intercâmbio e o compartilhamento de ideias,

projetos e ações; fundamentado nos Princípios Norteadores da tarefa, favorecer o desenvolvimento e a

dinamização das ações evangelizadoras em âmbito federativo relativas à Juventude Espírita, oportunizando

a construção coletiva e o desenvolvimento integrado de ações e projetos voltados ao público jovem, com

atuação do jovem, dos evangelizadores/coordenadores, dos familiares e dirigentes.





Estatuto FEC

Art. 39. Ao Vice-Presidente da Família, Infância e Juventude compete ainda:

I – coordenar, junto aos órgãos descentralizados e às instituições espíritas do Estado de 

Santa Catarina, atividades que promovam o estudo da Doutrina Espírita para os jovens e 

crianças, bem como a integração da família;

II – fomentar políticas e desenvolver ações que facilitem a integração do jovem às atividades

na instituição espírita;

III – desenvolver ações que propiciem a integração e a confraternização de jovens e crianças;

IV – estimular a pesquisa, o estudo e a capacitação quanto ao aperfeiçoamento doutrinário-

pedagógico dos evangelizadores; e

V – estimular a compreensão da família como núcleo básico para a educação cristã.



Regimento FEC

Art. 85. Além das competências descritas no Art. 39 do Estatuto da FEC, ao Vice-Presidente de 

Família, Infância e Juventude compete, ainda:

I - difundir e implementar o estudo continuado dos documentos norteadores nacionais CFN-FEB 

das áreas, em conjunto com as demais Vice-Presidências;

II - manter atualizado cadastro dos coordenadores regionais,

III - Produzir o Manual de Atividades dos eventos do Calendário Integrado de Atividades da FEC 

sob sua responsabilidade que será aprovado pela Diretoria Executiva da FEC e distribuído às 

instâncias federativas envolvidas;

IV - Realizar os eventos das Áreas federativas sob sua responsabilidade, conforme Art. 86 deste 

Regimento Interno;

V - apresentar para a Diretoria Executiva, no primeiro ano de gestão, as normas dos 

procedimentos operacionais das atividades da Vice-presidência.
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Depto JUV FEC
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● JUSTIFICATIVA

● PARÂMETROS

● UNIFICAÇÃO

● DIRETRIZES



Ideias para 2022

• Jovens no trabalho da assistência social(Campanhas solidárias);
• Estimular a criação de novos grupos de jovens;
• Organização de feira de livros;
• Manutenção de Redes sociais para juventude espirita;
• Fortalecimento dos grupos de evangelização;
• Divulgação dos grupos de jovens existentes;
• Motivar/Cuidar dos evangelizadores e evangelizandos pelo momento impar que 

se vivencia;
• Acolher através de mensagens (vídeos do projeto de valorização da vida) os 

evangelizandos e evangelizadores
• Sugestão de criação de rede de acolhimento



Ideias para 2022

• Bibliografia de livros para os jovens; e evangelizadores;

• Inclusão dos jovens nos espaços de trabalho já existentes;

• Criação de espaços para o trabalho no bem;

• Capacitação e estimulo para as exposições doutrinaria;

• Continuidade de atividades virtuais pós pandemia;

• Integração das URES para capacitação da juventude para atuaçãonas diversas 
atividades;



ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

DEPTO JUV - FEC

2021



26 a 28 de Fevereiro de 
2022

● Coordenação geral: Anete e Paulo

● Coordenação pedagógica: Daniel e Marco

● Tema: Autoconhecimento

● Preparação: 3º domingo de cada mês

● Data: 26 a 28 de fevereiro de 2022

● Formato: virtual



Outras

- Manual dos Encontros de Jovens
- Valorização da Vida
- Comunicação
- Conbraje 2021



ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

DEPTO JUV - UREs

2021



Rodas de Conversa

✓ Março - 10/03 (nova lei de dados)

✓ Maio - 12/05

✓ Julho - 14/07 – Fala sensível / escuta sensível

✓ Setembro - 08/09 – Integração com APSE

✓ Novembro - 10/11



É de suma importância amparar as almas através da evangelização, 
colaborando de forma decisiva junto à economia da vida para 

quantos deambulam pelas estradas existenciais.

E não tenhamos dúvidas de que a criança e o jovem 
evangelizados agora serão, indubitavelmente, aqueles cidadãos do 

mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus 
esforços próprios, os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra.

Guillon Ribeiro

(Página recebida em 1963, durante o 1º Curso de preparação de evangelizadores – CIPE, realizado pela Federação 
Espírita do Estado do Espírito Santo, pelo médium Júlio Cézar Grandi Ribeiro / Revista Reformador - Outubro de 1982 
).




