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Pauta

• Apresentação dos participantes 

• Notícias CR-Sul AE 

• Panorama retorno atividades presenciais – como está a volta 
presencial às atividades do AE? 

• Projeto AE VPMAE 2022 

• Atividades VPMAE 2023 para área do AE 

• A3 Planejamento UREs
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Notícias da CR-SUL (reuniões)

• Encontro Nacional da área do AE (2023) – sendo programado 
pela CR-SUL

• Encontro de comemoração dos 25 anos da fundação da área do 
AE – Fundada em 2000 - Que todas as áreas comemorem os 25 
anos, montar uma identidade visual pra área

• Incentivar o engajamento dos Jovens no trabalho da casa espírita

• Aumento da procura pelas casas espíritas após a exibição dos 
filmes com temática espírita/espiritualista Nosso Lar 2 (Os 
mensageiros)/ Predestinado (Zé Arigó e o espírito do Dr. Fritz)
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Comentários da CR-SUL (Encontro Anual)
• Atendimento Fraterno ao Trabalhador do C.E. - CEERJ

• Necessário reforçar o atendimento ao trabalhador da casa espírita e cuidado com os 
trabalhadores idosos

• O Evangelho no Lar e o Jovem  - FEMS

• Desacelerar o surto de desamor para ter paciência com as crianças. Isso começa na 
importância da infância, criado dentro da ambiência onde nos encontramos e dentro de nós. 

• Dimensões Virtuais do Centro Espírita. - FERGS

• Núcleo de Treinamento e Estudos NTE – Apresentados em 3 módulos - É uma nova forma 
de acolher, consolar, esclarecer, orientar, e todos nós também somos necessitados a 
caminho do progresso.

• Formação Tecnológica - CEERJ
• Porque? e para que?
• Para o AE precisamos fomentar o estudo do espiritismo na era digital, utilizar o desenvolvimento 

tecnológico para divulgar a Doutrina Espírita e continuar as atividades virtuais do AE 

• Aspectos Jurídicos do Atendimento Fraterno – USE
• Dever de saber os causadores de danos, importância do estudo para não dar opinião pessoal no 

AF. (sigilo e anotações. Ex: testemunha de Jeová). Vivemos uma fase nova, cuidado da escuta da 
alma, estamos cada vez mais integrados com a espiritualidade

A próxima CR-SUL será em Florianópolis
21 a 23/04/2023  (FEC – 24/04 – Aniversário)
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– Como está sendo a retomada das atividades 
presenciais do AE? 

Imagem da internet - https://www.revistacobertura.com.br/noticias/estudos-de-mercado/maioria-das-empresas-planeja-retorno-das-atividades-presenciais-de-agosto-a-outubro-revela-pesquisa/  
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1 - Continuidade do projeto de incentivo à implantação de
todas as atividades do Atendimento Espiritual nas Casas
Espíritas, dando suporte às UREs com seminários e rodas de
conversa sobre o tema (2022/2023).

Planejamento
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2 - Implementação da segunda fase do projeto da
implantação das atividades do Atendimento Espiritual,
propondo a integração dessas atividades do AE entre si e
com as demais áreas do Centro Espírita (transversalidade) –
com revisão. (2023 – 1º sem)
• Será tratado nas reuniões bimestrais

• No dia 28/09/2022 – o tema será: Reunião de Irradiação/Explanação do 
Evangelho

Família, 
Infância e 
Juventude

Mediunidade

Assistência e 
Promoção 

Social 
Espírita Comunicação

Social Espírita

Estudos

Arte

ATENDIMENTO 
ESPIRITUAL
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3- Desenvolvimento do projeto proposto na área nacional 
através da CR Nordeste sobre atendimento ao trabalhador 
espírita (Projeto Cuidando de Nós) – 2º sem 2023

• O QUE É? Trabalho em construção, voltado para as 
necessidades e potencialidades  dos trabalhadores 
espíritas.

• OBJETIVO GERAL: Contribuir para o despertamento e 
formação de atitudes voltadas ao cuidar de si e dos 
trabalhadores, diante das necessidades e desafios 
pessoais, familiares ou no centro espírita, tendo por base 
preceitos e orientações do Evangelho de Jesus e da 
Doutrina dos Espíritos.
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3- Desenvolvimento do projeto proposto na área nacional 
através da CR Nordeste sobre atendimento ao trabalhador 
espírita (Projeto Cuidando de Nós) – (cont...)

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estimular os trabalhadores ao cuidado consigo, em seu processo de
transformação interior;

• Incentivar os trabalhadores ao fortalecimento de vínculos afetivos
e de cuidados com os demais trabalhadores;

• Contribuir para a construção de modos saudáveis de compreender
a realidade vigente e os desafios constantes que dela emergem;

• Motivar os trabalhadores às atividades
na seara espírita, fortalecendo-os para
as demandas complexas e crescentes
que chegam ao Centro Espírita
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4 - Incentivo à participação do jovem espírita nas atividades do
Atendimento Espiritual, proporcionando-lhes a oportunidade
de se tornar trabalhador da Casa Espírita através das atividades
do AE, colaborando para sua permanência na casa, além de
promover a integração com a área da Família, Infância e
Juventude.
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Não existe progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem
sacrifício, tranquilidade sem paciência.

Emmanuel
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Planejamento das UREs – A3

• 1 - Implantação da Atividades do AE nos CEs – 2022/2023

• 2 – Integração das atividades do AE entre si, e da área do AE com 
as demais áreas - 2023

• 3 – Acolhimento do trabalhador espírita (cuidando de nós) –
2023/2º sem

• 4 – Incentivar a participação dos jovens nas atividades do AE -
2023/2º sem

• Contemplar a implantação das atividades e a integração das 
áreas (diretrizes do plano nacional e do PEP).


