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Resumo das atividades

Relato da Pauta:

Com uma leitura de harmonização e a prece, foi dado início aos trabalhos. Por vídeo,

foi apresentado a mensagem da presidência da FEC e a mensagem de boas vindas aos

participantes. Em consonância com o tema das Comissões Regionais abordamos o papel dos

servidores do Cristo e a importância do trabalho colaborativo explanando, por oportuno, a

justificativa e objetivos (regimentais) das Comissões Regionais.

Como primeiro ponto de pauta, foi abordado o Planejamento Estratégico Participativo

em andamento, onde foram apresentados o vídeo 3 e também as principais impressões

extraídas após a priorização das categorias. A discussão avançou, em especial por conta

dos itens elencados em primeiro e segundo lugares, quais sejam, Estudo para Dirigentes e
Trabalhadores Espíritas e Estudo da Doutrina Espírita.

Na sequência avançou-se a discussão em relação aos documentos orientadores que

envolvem a Área de Estudos do Espiritismo (AEE), em especial o Orientação ao CE,

Orientação para a AEE, Introdução ao estudo do Espiritismo e Roteiro para planejamentos
criativos CFN/FEB, incentivando o estudo e a apropriação destes documentos por parte

dos trabalhadores da área. Também foram repassados alguns informes relacionados à

retomada da campanha Comece pelo Começo da FEB, incentivando a formação e/ou

consolidação de grupos de estudos das obras básicas nos CEs. Por fim, foi incentivado aos

os presentes a implantação do curso de formação de monitores do novo milênio por

regiões, com o apoio da FEC. A ideia, neste ponto, é repassar a implantação, coordenação e

gestão do curso para as UREs/CEs, no entanto, com o apoio da FEC/AEE.

No segundo momento a palavra foi aberta para que cada URE pudesse compartilhar

suas ações e realizar suas avaliações do planejamento realizado em 2020. Neste ponto foi

incentivado que os coordenadores regionais compartilhassem suas dificuldades, demandas,

bons exemplos, preparativos para retorno pós-pandemia e demandas para o próximo ciclo.

Após a fala dos coordenadores regionais, a palavra foi aberta a todos os

participantes para que pudessem participar do debate, socializando suas percepções e

contribuições. Os participantes da comissão regional Nordeste estavam em número de 20

na AEE (UREs 4ª: 6; 6ª: 9; 13ª: 2; e Não identificados: 2), além da coordenação estadual.
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Por fim, foi discutido o planejamento para o ano de 2021, onde cada regional

desenvolverá seu planejamento ao longo do próximo mês, anotando em ficha metodológica

própria, que serão finalizadas e encaminhadas à FEC, pelos coordenadores regionais, até o

dia 10/08/2021. Após a prece final, o encontro foi finalizado às 18h.

Síntese dos principais assuntos discutidos no debate:

● Campanha institucional para a formação de grupos de estudos da família nos CEs;

● Estudo on-line que possa abranger além da região dos CEs, inclusive incluindo

interessados de cidades onde não possuem CEs;

● Preocupações com o pós-pandemia, na forma como conduzir os grupos de estudos e

as atividades dos CEs;

● Necessidade de fortalecer a memória institucional em relação às ações e atividades

desempenhadas por cada área;

● Interesse por criar turmas regionais para oferta do curso de formação de

monitores.

Avaliação do trabalho pela Vice-Presidência (ou Considerações da VP)

Considerando a abrangência da CR Nordeste, a percepção é de que haviam poucos

trabalhadores vinculados à AEE dos CEs. Para as próximas edições, incentivar as UREs

para que convidem mais participantes dos CEs a participarem.

Em relação ao trabalho foi bastante produtivo e com bastante participação, em

especial dos trabalhadores ligados à 4ª e 6ª URE.


