
Comissões 
Regionais 2022

Brilhe a Vossa Luz

FEC/VPED/AEE



Agenda

1)  Apresentação dos coordenadores regionais
a  Avaliação do planejamento realizado para 2022 

(síntese)

b  Dificuldades encontradas

c  Planejamento de ações para 2023 (A3)

2)  Diálogo sobre os desafios do retorno para a AEE 
3)  Intervalo



Agenda

4)  Fala da área de Estudos
a  PEP – Planejamento Estratégico Participativo
b  Documentos orientadores:
c  Roteiro para planejamentos criativos CFN/FEB
d  Campanha Comece pelo começo (FEB)
e  Informes da CR Sul
f  Encaminhamentos



Relato dos Coordenadores Regionais

1)  Apresentação dos coordenadores regionais
●  Avaliação do planejamento realizado para 2022 (síntese)

●  Dificuldades encontradas

●  Planejamento de ações para 2023 (A3)

2) Diálogo sobre os desafios do retorno para a AEE



Intervalo

2ª Parte



Planejamento Estratégico Participativo



Planejamento Estratégico 
Participativo (PEP)

● Planejamento Estratégico Participativo

● https://fec.org.br/forum/

https://fec.org.br/wp-content/uploads/2021/06/PEP-CFE-12-Junho-21.pdf
https://fec.org.br/forum/


Documentos Orientadores



Documentos orientadores da área

http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/01/WEB-Orienta%C3%A7%C3%A3o-ao-Centro-Esp%C3%ADrita.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2013/04/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Estudo-do-Espiritismo-Estudo-da-Obra-B%C3%A1sica-22-02-19.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Miolo_Orientacao_ao_ESDE_16_05_16.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Orienta.pdf


Documentos orientadores da área

http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/01/WEB-Orienta%C3%A7%C3%A3o-ao-Centro-Esp%C3%ADrita.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2013/04/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Estudo-do-Espiritismo-Estudo-da-Obra-B%C3%A1sica-22-02-19.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Miolo_Orientacao_ao_ESDE_16_05_16.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Orienta.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf


II ENTAEE
(15 a 17/09 ou 29/9 a 01/10/2023).

Recanto Lins de Vasconcelos - 
Balsa Nova/PR



● Diretriz 1: A difusão da Doutrina Espírita;
● Diretriz 2: Preservação da unidade e 

universalidade dos princípios da Doutrina 
Espírita;

● Diretriz 7: Formação continuada do 
trabalhador e das lideranças espíritas.



Acesso ao docume
nto

http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf


ESDE Atualizado e campanha “Comece pelo Começo”



“Novo” ESDE

https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Orienta.pdf
https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/WEB-ESDE-Programa-Fundamental-Tomo-I-Reedi%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/02/WEB-ESDE-Tomo-II-Reedi%C3%A7%C3%A3o-05-02-21.pdf


Campanha “Comece pelo Começo” e Curso de Formação de Monitores



Campanha Comece pelo Começo

Estude as obras básicas: Campanha 
Comece pelo Começo

● Lançada em 1972 pela USE
● Hoje com responsabilidade da AEE e 

apoio da ACSE
● IEE/IOB, ESDE, EADE, EaD 

Espiritismo, Evangelho Redivivo
● Em inclusão: O que é o Espiritismo e 

Revista Espírita

Acesso ao documento na FEB

https://www.febnet.org.br/portal/2021/04/13/campanha-comece-pelo-comeco/
https://fer.org.br/comece-pelo-comeco/


Curso de formação de monitores do 
Novo Milênio
Curso de formação de monitores para o novo milênio:

1) Proposta: que o curso fosse desenvolvido em 2 fases:
○ 1ª fase: formação de facilitadores nas regiões - já 

realizada em 2021;
○ 2ª fase: descentralização do curso para as regiões 

(UREs/CEs) com o apoio da VPED/AEE; ocorrendo 
atualmente no modo virtual e no modo híbrido.

○ As regiões possuem maior capacidade de avaliar 
as necessidades.



Curso de formação de facilitadores 
“Monitores do Terceiro Milênio”

Turmas em 2022

1) Turma 1 - de 18/05 a 25/09/22 (EaD)
2) Turma 2 - de 03/08 a 11/12 (EaD)
3) Turmas híbridas ocorrendo na 7ª URE
4) Turmas presenciais na 5ª URE



Informes Gerais



Informes Gerais
● 40 anos do ESDE

○ Tema -> Ergue-se o véu: ESDE 40 anos
○ Ações descentralizadas
○ Publicações na revista O Reformador (pela FEB)

i. Entrevista com Espíritos - já prontas (23/07/22)

● II ENTAEE
○ 15, 16 e 17 de setembro /2023 (ou 29 e 30/9 e 01/10)
○ Recanto Lins de Vasconcelos (Paraná)

● 50 anos da Campanha “Comece pelo Começo”
● Atualização do PTMB e PTAEE

● Inclusão e Acessibilidade
○ Dificuldade de trabalhadores nesta área na FEB



Informes Gerais
● Integração do jovem no CE
● Intranet 

● Educação para Conscientização Ambiental
○ Comissão está elaborando documentos sobre o tema 

(FEB) - minuta em 16/08/22; análise pelo CFN em 
novembro/2022.

Lembretes
● 160 anos de Viagem Espírita de 1862 - 06/11/22
● 165 anos do Livro dos Espíritos



Mensagem final
“A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, 
sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar 
informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler; o 
Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, 
portanto, indispensável a cada passo da existência”.  
XAVIER, F.C.. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. Parte 2, cap. III, p. 328

“Trabalhador (voluntário) realiza com amor o trabalho que se 
propõe”
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