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JUSTIFICATIVA
O Movimento Espírita em Santa Catarina, ao longo da última década, nas atividades
federativas, tem apontado, de forma recorrente, como principais desafios: UNIÃO e
UNIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES e INTEGRAÇÃO NAS AÇÕES.
Em todas as instâncias federativas, a dificuldade em preparar trabalhadores e novas
lideranças sempre foi pautada. Percebemos que, erroneamente, se desassociam os desafios
de formar trabalhadores na Casa Espírita com o de encontrar pessoas dispostas a abraçar as
tarefas de liderança (dirigentes). Tanto numa situação como na outra, a raiz do problema está
em que não se investe na preparação gradativa e continuada das pessoas para assumirem
estas tarefas. De ordinário, todos nós assumimos responsabilidades nas diferentes instâncias,
impulsionados pelo desejo de servir, e, em verdade, “aprendemos fazendo”. Este cenário,
muitas vezes, abre espaço para pessoas bem-intencionadas, mas carentes de perfil adequado
para assumirem o papel de trabalhadores e/ou de líderes, e, não raro, suscitam experiências
frustrantes e desestimulantes.
Compreender as competências que cada tarefa exige, bem como conhecer a dinâmica
do trabalho, é primordial para lograr o êxito almejado.
De outro lado, temos identificado a falta de “compromisso” como um dos fatores
atribuídos à carência crescente de novos trabalhadores, líderes ou dirigentes. Esta assertiva
se contrapõe à revelação espiritual de que assumimos nossas tarefas antes de reencarnar,
desejando cooperar com Jesus no Seu Plano Divino de “transplantar a Árvore do Evangelho
para a Terra do Cruzeiro”. Depreendemos daí que não estamos refletindo acerca do Destino
Espiritual do Brasil e do nosso protagonismo neste Projeto Espiritual. Não temos investido na
nossa conscientização da importância desta nova oportunidade de servir com Jesus, e isto
nos impede de perceber que se trata de um trabalho solidário e coletivo, para além das
fronteiras das Instituições. Não seria esta a razão da falta de união dos espíritas e das
Instituições?
Foi para atender estas demandas que surgiu o CITAF, um Programa que tem por
lema “Trabalho, Solidariedade e Tolerância”, e que busca, através do diálogo, ampliar
as vinculações fraternais, debatendo, sem hierarquias, os meios mais eficazes de
qualificarmos as atividades espíritas e de lapidarmos nossos corações.
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Inadiável alinharmos conceitos e objetivos básicos, para que, em conhecendo o que
fazemos e sabendo por que o fazemos, aprimoremos nossa compreensão à medida que
sistemicamente estudamos e refletimos sobre os temas essenciais: União e Unificação, o
Centro Espírita na visão sistêmica e espiritual e a Estrutura Operacional das Atividades
Espíritas e, por fim, as minúcias de cada uma das atividades espíritas (recursos humanos e
espirituais, subsídios, etc.).
Este Programa de Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa
(CITAF) está fundamentado nas Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento
Espírita Brasileiro (2018-2022) do CFN-FEB1 e dos documentos norteadores do mesmo
órgão federativo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de consolidação efetiva do Movimento
Espírita Catarinense com o Movimento Espírita Nacional Organizado.
Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa (CITAF) é um compromisso
de TODOS NÓS, uma vez que TODAS as atividades espíritas integram o Plano Divino,
buscam os mesmos objetivos, servem o mesmo Ideal. Somos todos integrantes da Família
Espírita Catarinense, integrantes do Sistema Federativo Nacional.
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INTRODUÇÃO
As dificuldades de implantação que o Programa CITAF experimentou, nas diferentes
regiões catarinenses, têm sua principal origem nas falhas de comunicação na divulgação do
Programa. Após três anos de experiência com a sua implantação, este MANUAL de
ORIENTAÇÃO tem como objetivo facilitar o planejamento e a execução das etapas do
CITAF em todas as URE’s e em todos os Centros Espíritas.
Como material que servirá de subsídio, ele respeita as particularidades de cada região e
mesmo as particularidades de cada cidade com dois ou mais Centros Espíritas. Devemos
adequar a forma de execução a estas particularidades, mas o conteúdo deve ser aplicado na
sua integralidade, uma vez que estamos tratando da Doutrina dos Espíritos.
A construção da nossa experiência foi alicerçada na mensagem de Joanna de Ângelis
na Revista Reformador de julho de 2004, nas páginas quatorze e quinze, com o título
“A Pedagogia de Jesus”. Nesta sublime mensagem, Joanna nos orienta no trabalho
pedagógico com adultos. Jesus fugiu da verbosidade e foi o Mestre em Excelência no processo
de autoiluminação.
“... A Sua é uma mensagem incessantemente fundamentada no conhecimento que liberta
e conduz, retirando o ser da ignorância e descortinando-lhe os horizontes infinitos do
progresso espiritual que lhe está destinado...”.2 Neste sentido, o planejamento do encontro de
capacitação é orientado por pedagogia que facilite a construção do conhecimento,
favorecendo a memorização e vivência da mensagem espírita.
Ainda nesta mesma mensagem, lemos: “.... Conforme prometeu, enviou posteriormente
os Seus mensageiros, a fim de que despertem as consciências e repitam Suas lições, porque
toda aprendizagem exige exercício, repetência, de forma que se fixem por definitivo nos
painéis da memória, transformando-se em conduta salutar...”. Aqui, compreendemos os
objetivos de um Programa de Capacitação Continuada e a importância de repetirmos as lições
para que se fixem em nós. Assim, julgamos justificada a necessidade de ciclicamente
repetirmos as etapas do CITAF.
Por fim, consideramos que este documento não tem a pretensão de substituir a
importância da troca de experiências, o convívio e o diálogo edificante entre os Trabalhadores
da Seara do Cristo, de forma que cada um possa dar sua parte de contribuição na melhoria
deste Programa e, conseguintemente, na melhoria de todo o Movimento Espírita Catarinense.
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OBJETIVO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO
Orientar, esclarecer e facilitar o planejamento e a execução das etapas do CITAF.

O PROGRAMA CITAF
“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas
as verdades são encontradas no Cristianismo; os erros que nele criaram raiz são
de origem humana. E eis que, do além-túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes
vêm chamar-vos: Irmãos! Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede
os vencedores da impiedade!” – Espírito de Verdade. Paris, 1860.

O CITAF, Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa, é um programa de
formação, capacitação e qualificação continuada da Federação Espírita Catarinense
que, seguindo os passos do insigne codificador Allan Kardec, parte do simples para o
complexo para proporcionar ao trabalhador da seara espírita o conhecimento e a
segurança na condução das atividades das Casas Espíritas, preservando os princípios
da Doutrina dos Espíritos.
É um programa que, muito mais que buscar apenas a capacitação, busca a união dos
trabalhadores e o alinhamento das diretrizes nacionais, por utilizar metodologias
participativas e construtivas, que oportunizam a ação e a reflexão do trabalhador na
construção dos conceitos, planos, metas e diretrizes realizadas por muitas mãos.
Buscar sempre estreitar e fortalecer os laços de união e fraternidade, bem como o
comprometimento e a dedicação do trabalhador, culminando na felicidade pelo trabalho bem
compreendido, bem sentido e bem executado.
“A união demonstra a excelência da qualidade da doutrina espírita nos corações,
mas a unificação preserva essa qualidade para que passe à posteridade conforme
recebemos do ínclito codificador”. Bezerra de Menezes. Mensagem psicofônica
recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, por ocasião do encerramento do 1º
Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na manhã de 25.1.2004, na sede
da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói, RJ.

É um programa continuado porque suas etapas adequam-se a todos os trabalhadores
espíritas. Na medida em que novos trabalhadores cheguem às Casas e/ou diante da
necessidade de reciclar conhecimentos dos que já estão nas lides espíritas, suas etapas
são retomadas e reaplicadas, sempre com a graça do progresso que dilata nossa
compreensão sobre nós mesmos e sobre a própria Doutrina dos Espíritos.
“Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas
alimentar.”3 Mensagem “Unificação”, pelo Espírito Bezerra de Menezes, recebida
pelo médium Francisco Cândido Xavier. Revista Reformador, dezembro de 1975.
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Ao propor um programa de capacitação continuada, a Federação Espírita Catarinense
quer dar um passo seguro na direção da união dos trabalhadores do movimento estadual. As
reflexões sobre as diretrizes do plano espiritual para o movimento espírita nos unem
pelo conhecimento dos objetivos que todos precisamos alcançar. Ao propor as etapas
da capacitação continuada, que se sucedem de forma harmônica, construiremos a unificação
pela sintonia de propósitos em prol de um objetivo maior.
A capacitação continuada e suas reflexões contribuirão para o objetivo de todos nós, que
é a aplicação dos conhecimentos para a nossa reforma íntima.
A proposta de utilizar uma metodologia que proporcione a reflexão e o diálogo,
alicerçada nos princípios da andragogia, possibilita a construção do sentimento de
pertencimento e a valorização da participação individual na construção do movimento
coletivo e, como consequência, a união dos trabalhadores.
Esta metodologia participativa traz outra grande vantagem para o trabalho, desperta a
necessidade de estudar competências importantes para a gestão de pessoas e do próprio
movimento, quais sejam: liderança, visão, pró-atividade, comprometimento, visão sistêmica,
energia, comunicação, organização, criatividade, autocontrole e entusiasmo, para citarmos
apenas algumas. Estas competências, aliadas ao conhecimento da Doutrina dos Espíritos,
possibilitará grande qualidade na prestação de serviço para a Causa.
“Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao
aproveitamento do pão divino que desce do Céu para o teu coração, através da
palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir, com a mente inflamada de
amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial”. Vinha de Luz, cap. 173 –
Pão Divino – ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido
Xavier.

O Movimento Espírita se renova todos os dias, recebendo irmãos que buscam ingressar
no conhecimento espírita. E muitos, ao contato com a Doutrina dos Espíritos, desejam ser
trabalhadores. Aos tarefeiros de longa data, a compreensão se dilata com o passar dos anos,
e retomar a lição significa ampliar as possibilidades do serviço redentor. Assim, todos
ajudam e são ajudados na compreensão dos ensinamentos do Cristo.
“Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em
fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz
do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no Infinito Amor,
todavia, será justo aprender "como"; todos devemos ser bons, contudo, é
indispensável saber "para quê". Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em
todos os lances da vida, porquanto, confiar realizando o melhor e auxiliar na
extensão do eterno bem, realmente demanda discernir”.4 Palavras de Vida Eterna,
ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Manual de Orientação do CITAF – Versão 2019
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PERSONAGENS DO CITAF:
Coordenação Estadual –
Responsáveis: Vice-Presidente e Equipe da VP de União e Unificação.
Atribuições: Planejar, Avaliar e Coordenar a implantação do programa CITAF nas URE’s.
Vice-Presidências –
Responsáveis: Todos os Vice-presidentes da FEC.
Atribuições: Formar Multiplicadores nas URE’s e colaborar na implantação do programa.
Multiplicadores –
Responsáveis: Vice-Presidentes, Coordenadores de áreas e Presidentes de URE.
Atribuições: Formar Caravaneiros do CITAF (das Etapas 1, 2, 3 e 4)
Caravaneiros –
Responsáveis: Trabalhadores e Dirigentes Espíritas capacitados pelos Vice-presidentes
da FEC ou pelos Dirigentes/Coordenadores de áreas das URE’s.
Atribuições: Equipes encarregadas de implantar e aplicar as Etapas do CITAF nos
Centros Espíritas.
Estatutariamente, a Coordenação Estadual do CITAF está a cargo da VicePresidência de União e Unificação (VPUU), que, juntamente com as demais vicepresidências da FEC, unirá esforços em estruturar, fortalecer e dinamizar os Órgãos de
Unificação (URE’s) para, de forma integrada, atender as demandas regionais ou locais, na
esfera da capacitação de trabalhadores.
Nas macrorregiões o CITAF era coordenado pelos articuladores, entretanto, como as
URE’s conseguiram implementar as ações regionais, conforme as suas realidades, as
coordenações passam a ser regionais. Os Dirigentes de URE’s e os Coordenadores de Áreas,
conjuntamente, farão a coordenação da execução do programa nos Centros Espíritas. Tanto
os Dirigentes das URE’s quanto os Coordenadores de Áreas poderão atuar como
multiplicadores ou como caravaneiros.
Os trabalhadores que desejarem ingressar como Multiplicadores deverão capacitar-se
integralmente nos conteúdos do Programa CITAF (todas as Etapas). A execução de cada
etapa será realizada pelos multiplicadores ou caravaneiros, considerando/respeitando
experiência e afinidade com o tema. É pré-requisito, para a execução da Etapa 4, conhecer as
Etapas 1, 2 e 3 antes de iniciar a execução dos seus trabalhos.
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Pag. 8/60

Federação Espírita Catarinense
Os trabalhadores que quiserem ingressar como Caravaneiros executarão as Etapas do
CITAF conforme organização da URE. Todos os trabalhadores, independente das suas áreas
de atuação nos Centros Espíritas, poderão tornar-se caravaneiros, respeitados os requisitos
de conhecimento teórico/prático e afinidade com a atividade, passando a integrar a Equipe do
CITAF da URE, conforme a disponibilidade de deslocamento, tempo, etc.
No decorrer desses anos, muitas mudanças foram acontecendo – evolução natural de
um programa construído por muitas mãos.
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OBJETIVO DO PROGRAMA CITAF
Capacitar continuadamente trabalhadores, dirigentes e lideranças espíritas do Estado de
Santa Catarina, visando a sua efetiva integração no planejamento e execução das Ações
Federativas, formando uma rede de agentes conscientes do seu papel no Plano Divino
coordenado por Ismael, conforme consta na obra “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho”.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Sensibilizar trabalhadores, dirigentes e lideranças espíritas para a relevância da

sua atuação na difusão e prática integrada do Espiritismo.


Elucidar os dirigentes e lideranças espíritas quanto às ações integradas das vice-

presidências, bem como da Federação Espírita Catarinense com as Uniões Regionais
Espíritas.


Difundir algumas competências gerenciais necessárias para a atuação dos

dirigentes e lideranças espíritas.
 Difundir normas e regulamentos institucionais.
 Promover a União através de programa continuado de Capacitação.
 Fortalecer o Movimento Federativo Estadual e as Uniões Regionais Espíritas.
 Preservar a unidade e os princípios da Doutrina Espírita.
 Adequar os Centros Espíritas para o atendimento às suas finalidades.
 Unir os espíritas e unificar o movimento espírita.
 Formar continuadamente o trabalhador e as lideranças espíritas.
 Atender as Diretrizes: 1. Difusão da Doutrina Espírita; 2. Preservação da unidade e
universalidade dos princípios da Doutrina Espírita; 3. Transversalidade da
Comunicação 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, do
Plano de Trabalho para o MEB 2018-2022.

Manual de Orientação do CITAF – Versão 2019

Pag. 11/60

Federação Espírita Catarinense

METAS
 Formar/capacitar, qualificar anualmente 100% dos Coordenadores Regionais e Locais
de áreas finalísticas que compõem as URE’s nos três encontros de Áreas-CITAF.
 Formalizar, em 2019, o espelhamento das áreas nas URE’s, de tal forma que, em cada
uma das dezesseis URE’s, cada uma das áreas tenha seu Coordenador Regional
(multiplicador) designado e integrado com a Vice-presidência correspondente.
 Implementar, em 2019, o programa CITAF em 100% das URE’s, definindo plano de
ação regional de aplicação/apresentação das etapas para dirigentes, coordenadores e
trabalhadores dos Centros Espíritas.
 Consolidar a aplicação do Programa CITAF em 100% dos Centros Espíritas até 2023.
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ETAPAS
O CITAF possui quatro etapas. Estas etapas contemplam saberes essenciais ao espírita
em geral e ao trabalhador em particular: 1) União e Unificação: Compreender-se protagonista
do Plano de Jesus sob a égide de Ismael, que congrega os corações comprometidos com o
Evangelho para trabalhar na regeneração da Humanidade. Trata-se de um trabalho coletivo e
solidário que se realiza simultaneamente nos dois planos da vida. 2) O Centro Espírita:
Enfatizar que a célula básica do Movimento Espírita, para cumprir o importante papel que lhe
cabe junto à sociedade, necessita de adeptos esclarecidos dos seus nobres objetivos e, em
especial, das suas finalidades e das dimensões transcendentes das ações que ali são
realizadas. 3) Estrutura Operacional das Atividades Espíritas: O espírita necessita
conhecer a dinâmica e os mecanismos de cada atividade do Centro Espírita, o contexto
histórico da sua criação, os documentos norteadores que a integração das Entidades em nível
nacional produziram, além da estrutura operacional das atividades que atestam que as
atividades espíritas formam um sistema. 4) Capacitação Específica para cada Atividade do
Centro Espírita: Uma vez alcançado o conhecimento essencial do Movimento de União, dos
objetivos do Espiritismo e das finalidades de cada atividade espírita, o seareiro poderá optar
por aprofundar conhecimentos em torno das atividades em que deseja engajar-se
efetivamente. Este ciclo de reflexões e de estudo possibilitará que todos tenham uma
percepção sistêmica das ações (nos dois Planos) que são realizadas nas Instituições
Espíritas. Serão, assim, desmistificados muitos conceitos errôneos. Os colaboradores,
esclarecidos, sentir-se-ão mais comprometidos com as tarefas que realizam. Os documentos
orientadores produzidos pelo CFN-FEB serão difundidos como importantes subsídios para as
Atividades Espíritas.
As etapas são planejadas pelos articuladores, caravaneiros, lideranças da URE e das
Casas Espíritas. As três primeiras etapas são executadas pelos caravaneiros, e a quarta etapa
terá a sua execução sob coordenação das Vice-Presidências correspondentes aos assuntos
a serem abordados. O conteúdo teórico das etapas está apresentado nos anexos deste
documento.
A 1ª etapa é: União e Unificação
1) Planejamento espiritual do Movimento Espírita;
2) Diretrizes do mundo espiritual;
3) A serviço da unificação;
4) Movimento federativo;
5) Produtos do Movimento Espírita.
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A 2ª etapa é: O Centro Espírita
1) Conceitos e finalidades;
2) Atividades espíritas, estrutura e funcionamento;
3) Dimensões espirituais das atividades espíritas;
4) O processo desobsessivo em todas as atividades do Centro Espírita;
5) Saberes essenciais na atividade espírita.
A 3ª etapa é: Estrutura Operacional das Atividades Espíritas
1) Contexto histórico das atividades federativas;
2) Documentos norteadores (CFN);
3) Estrutura federativa que retroalimenta a atividade;
4) Estrutura operacional da atividade no Centro Espírita (Trabalhar com cada uma
das atividades desenvolvidas no Centro Espírita)
A 4ª etapa é: Capacitação para as Atividades do Centro Espírita
1) Assistência e Promoção Social Espírita;
2) Família, Infância e Juventude;
3) Educação e Difusão;
4) Mediunidade e Atendimento Espiritual;
5) Gestão
Nesta etapa são realizadas as capacitações de fundamentação e finalidade das
atividades com base nos documentos Norteadores do CFN-FEB e posteriormente, de acordo
com as demandas locais e/ou regionais, desdobramentos para temáticas específicas. As VPs,
em conjunto com os Coordenadores de Áreas das URE’s, elaborarão um cronograma
quinquenal de temas complementares para o CITAF. Os Encontros de Áreas-CITAF, previstos
no calendário estadual, cumprem uma a etapa de formação de multiplicadores regionais, que
deverá ter a sua continuidade nas capacitações específicas e de necessidade das Casas e/ou
da URE.
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METODOLOGIA
Formar, capacitar e qualificar continuadamente trabalhadores e dirigentes espíritas
requer um programa que contemple ações estaduais, regionais e locais. As ações
estaduais (Encontro de Áreas-CITAF), coordenadas pelas Vice-presidências com a
participação dos Coordenadores Regionais de Áreas das URE’s e dos Centros Espíritas,
objetivam a formação/capacitação/qualificação de multiplicadores. As ações regionais
deverão ser implementadas pelas URE’s através dos Coordenadores Regionais
(multiplicadores) encarregados de implantar/aplicar nas regiões (URE’s) o programa visando
congregar os coordenadores e dirigentes dos Centros Espíritas. (Esta etapa poderá contar,
quando necessário, com o apoio das Vice-presidências).
As ações locais (implantação em cada Centro Espírita) serão realizadas pelas URE’s
através dos Coordenadores Regionais – Multiplicadores, visando alcançar a participação
dos Coordenadores de áreas e Trabalhadores dos Centros Espíritas. Cada URE poderá
ampliar a equipe de multiplicadores regional, formando Caravanas para atender todos os
Centros Espíritas. O programa CITAF deverá estar disponível para todos os Centros Espíritas
em SC, a fim de que todos possam investir na qualificação e formação de trabalhadores, de
forma rotineira, na instituição.
1) O que é uma metodologia de construção coletiva?
Metodologia de construção coletiva é uma ferramenta que visa criar oportunidades concretas
para as pessoas tomarem iniciativas, terem voz na produção do conhecimento, tornando-se
agentes do processo de aprendizagem/planejamento/execução.
2) Como funciona a metodologia de construção coletiva?
A força desta metodologia está na utilização de dinâmicas de grupo que possibilitem aos
participantes refletirem sobre a questão posta, tornando-os comprometidos com o
planejamento e execução do que se propõe. Uma dinâmica pode ir além de proporcionar ao
participante ser um sujeito da ação, favorecer a reflexão sobre si e seu papel no contexto em
que vive (na Casa Espírita e no Movimento Espírita) trazendo comprometimento, promovendo
a solidariedade, fortalecendo a equipe e desenvolvendo lideranças.
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3) Por que utilizar dinâmicas?
A palavra dinâmica vem do grego dynamis, que significa força, energia, ação. O uso de
dinâmicas visa proporcionar momentos educativos que possibilitem ao grupo vivenciar
situações inovadoras em todos os níveis, bem como a conscientização e a compreensão da
própria realidade e ajudam a desenvolver o sentido da busca de transformação dos envolvidos
e/ou do meio em que estão inseridos.
4) Como planejar uma reunião com metodologia de construção coletiva?
Temos que ter em mente que uma dinâmica não é uma brincadeira, não pode constranger os
participantes e é uma adesão voluntária. Para cada ponto a ser abordado nas reuniões
precisamos ter objetivos claramente definidos. Podemos utilizar conversações, observações,
entrevistas informais, trabalhos de grupos, vivências através de atividades propostas, etc.
Devemos levar em consideração: a) número de pessoas; b) espaço físico; c) objetivo a ser
trabalhado (conteúdo) e d) tempo disponível.
Devemos elaborar a dinâmica analisando o seu processamento, ou seja, as conclusões que
a metodologia oportunizará, fazendo as intervenções necessárias, mantendo o foco e
favorecendo a reflexão. Para toda reunião devemos ter um “plano B”, caso o tempo extrapole
o previsto, as pessoas falem mais que o previsto, as pessoas falem menos do que o previsto,
público alvo diferente do previsto, etc.
Podemos utilizar dinâmicas em atividades de planejamento, capacitação, avaliação e outras.
5) Tabela com sugestões de dinâmicas
Etapa 01: UNIÃO E UNIFICAÇÃO
Item
1. Planejamento espiritual do movimento
espírita no Brasil
2. Diretrizes do mundo espiritual

3. A serviço da unificação

4. Movimento federativo

5. Produtos do movimento espírita

Manual de Orientação do CITAF – Versão 2019

Sugestão de dinâmicas
a) Técnica do cochicho
b) Tempestade de ideias
c) Trabalho de grupo
a) Técnica do cochicho
b) Tempestade de ideias
c) Trabalho de grupo
a) Trabalho de grupo
b) Tempestade de ideias
c) Técnica do cochicho
a) Trabalho de grupo
b) Tempestade de ideias
c) Técnica do cochicho
a) Trabalho de grupo
b) Tempestade de ideias
c) Exposição dialogada (apresentar os livros)
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Etapa 02: O CENTRO ESPÍRITA
Item
1. Conceitos e finalidades
2. Atividades espíritas e estrutura de
funcionamento
3. Dimensões espirituais das atividades
espíritas
4. O processo desobsessivo em todas as
atividades do centro espírita

Sugestão de dinâmicas
a) Trabalho de grupo
b) Tempestade de ideias
c) Técnica do cochicho
a) Trabalho de grupo
b) Tempestade de ideias
c) Técnica do cochicho
a) Vídeo
b) Discussão em roda de conversa
c) Texto para trabalho de grupo
a) Leitura e discussão
b) Trabalho de grupo
c) Tempestade de ideias

Etapa 03: ESTRUTURA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ESPÍRITAS
Item
Sugestão de dinâmicas
a) Trabalho de grupo
1. Contexto histórico das atividades
b)...
federativas
c)...
a) Trabalho de grupo
2. Documentos norteadores (CFN)
b)...
c)...
a) Trabalho de grupo
3. Estrutura federativa que retroalimenta
b)...
a atividade
c)...
a) Trabalho de grupo
4. Estrutura operacional da atividade no
b)...
centro espírita
c)...
5. A atividade espírita (cada atividade:
a) Roda de conversa
Mediunidade, Estudos, Atendimento
Espiritual, Família, Infância e Juventude,
Assistência e Promoção Social)
Dinâmicas:
Técnica do cochicho: juntar 2 a 2; 4 a 4; 8 a 8; até formar 2 ou 3 grupos. Isso depende do
número de participantes. O ideal é que não ultrapasse 12 componentes nos grupos maiores.
Cada dupla, depois quarteto, e assim por diante terá um tempo estipulado para responder
uma pergunta, ler e discutir um pequeno texto, debater sobre uma frase ou afirmativa...quando
formar os grandes grupos, cada um deverá escolher um relator e um apresentador. As
discussões e/ou respostas devem ser escritas em papel para flip-chart e coladas na parede
para ficar visível a todos. Cada grupo terá um tempo para escrever e discutir a apresentação.
E também um tempo estipulado para apresentar. Após todos apresentarem, questionar sobre
as respostas, utilizando as colocações para concluir o trabalho.
Manual de Orientação do CITAF – Versão 2019

Pag. 17/60

Federação Espírita Catarinense
Exemplo: DIRETRIZES DO MUNDO ESPIRITUAL PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA NO
BRASIL. Responder: – O que os Espíritos Superiores esperam de nós? – O que devemos
fazer para estarmos de acordo com o planejamento das Diretrizes do Mundo Espiritual para o
Movimento Espírita no Brasil?
Tempestade de ideias: no papel de flip-chart, colado na parede, escrever a pergunta a ser
debatida, ou o conceito para ser construído. Anotar com canetão. Instruir os participantes que
falem um de cada vez. Estipular um tempo, ou se logo atingir o objetivo, fazer o processamento
das respostas e concluir o trabalho.
Exemplo: PLANEJAMENTO ESPIRITUAL DO MOVIMENTO ESPÍRITA NO BRASIL.
Responder em uma palavra: a) O que foi planejado para nós? b) O que precisamos fazer para
cumprir com esse planejamento?
Trabalho de grupo: dividir os participantes por números, cores, letras, etc., formando grupos
de no máximo 8 pessoas. Entregar um pequeno texto, mensagem ou pergunta e determinar
um tempo para a discussão e conclusão dos trabalhos. Cada grupo deverá escolher um relator
e um apresentador. Entregar folha de flip-chart ou cartolina para colocar suas respostas e
apresentar ao grande grupo. Podemos também entregar em folha A4 o texto e/ou pergunta
com o espaço para resposta. Após a apresentação verificar se o objetivo foi atendido fazendo
o processamento das conclusões a que os grupos chegaram, e encerrar o trabalho.
Exemplo 1: O CENTRO ESPÍRITA – 1) CONCEITO E FINALIDADES e 2) ATIVIDADES
ESPÍRITAS ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO. Entregar para cada grupo 2 afirmativas da
lista abaixo. Pedir que cada grupo debata as suas questões e responda: – Qual atividade sua
casa faz que atende a função e finalidade do Centro Espírita? Preparar em folha A4, já com
as 2 afirmativas e com a pergunta.
• São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos
princípios espíritas;
• São escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da Doutrina Espírita;
• São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter
orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação;
• São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de
exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades;
• São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver,
estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo;
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• São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para
o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do “amai-vos uns aos outros”;
•São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do
Cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos,
rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores;
• São as unidades fundamentais do Movimento Espírita; Fonte: Orientação ao Centro
Espírita/FEB5
Exemplo 2: ESTRUTURA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ESPÍRITAS – 1. Contexto
histórico das atividades federativas. 2. Documentos norteadores (CFN). 3. Estrutura federativa
que retroalimenta a atividade. 4. Estrutura operacional da atividade no centro espírita
Dividimos os participantes e entregamos os textos relacionados com os itens a serem
trabalhados. Cada grupo, em forma de gráfico, esquema, linha do tempo, cartaz, etc. deve
apresentar aos demais o assunto que recebeu. Para essa atividade deve-se observar o
número de participantes para organizar o tempo do trabalho em grupo e a apresentação. Ao
final, saber do grande grupo se ficaram dúvidas sobre os assuntos.
Vídeos: podemos utilizar vídeos curtos, de no máximo 20 minutos, que podem ser tirados de
um vídeo maior, com o cuidado de não ficar fora do contexto a ser trabalhado. Entregar papel
e caneta e pedir que anotem os pontos que acham importantes para a discussão posterior.
No modelo roda de conversa questionar sobre as informações trazidas pelo vídeo, sempre
relacionando com a realidade da casa.
Exemplo: DIMENSÕES ESPIRITUAIS DAS ATIVIDADES ESPÍRITAS. Utilizamos trechos do
vídeo de Suely Caldas Schubert, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, disponível no
youtube, https://www.youtube.com/watch?v=dH0TUbUY97k, que atende o conteúdo desse
item, perguntando aos participantes os pontos principais que anotaram, quais as realidades
de nossas casas, o que fazemos enquanto trabalhadores para compreender essa realidade,
etc.
Livro: Pode ser utilizado um capítulo de livro, que seja referência do item a ser apresentado.
Preparar antes o capítulo, entendendo e anotando os questionamentos, tirar cópias ou pedir
para que tragam o livro para que todos possam acompanhar a leitura. É importante que a
reflexão seja feita relacionando o que se deve fazer e o que estamos fazendo.
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Exemplo: O PROCESSO DESOBSESSIVO EM TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO
ESPÍRITA. Utilizamos o Capítulo 4 do livro “A Obsessão: Instalação e Cura”. Escolhemos
pontos que consideramos mais importantes e refletimos se estamos fazendo de acordo com
essas orientações. O grupo considerou tão interessante essa reflexão que continuaram o
estudo nos grupos de estudo.
Roda de Conversa: A ATIVIDADE ESPÍRITA (CADA ATIVIDADE: MEDIUNIDADE,
ESTUDOS, ATENDIMENTO ESPIRITUAL, FIJ, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL).
Para cada atividade fazer cinco a seis perguntas, uma de cada vez e observando o número
de pessoas (com 40 pessoas trabalhamos com três perguntas, com 20 pessoas trabalhamos
com quatro a cinco perguntas). Elas devem ser formuladas para que exista a reflexão sobre
os trabalhos realizados nas atividades. Alguns exemplos de perguntas que estão no roteiro
para a etapa 3:
Qual a importância da Atividade no Centro Espirita?
Quais suas finalidades ou Objetivos com base na Doutrina Espírita?
Como estrutura a atividade respeitando as condições de cada Instituição?
Quais os prejuízos para as instituições que não implantarem a atividade?
Quais os requisitos para o trabalhador da atividade?
Como capacitar o trabalhador para realização da atividade com qualidade?
Como garantir a qualidade continuada do trabalho?
Como avaliar a qualidade da atividade?
De que forma integrar a atividade com as demais atividades do Centro Espírita?
Quais as principais demandas e desafios e quais são as causas? (Como sanar?)
Por que é importante elaborar planos de ação para a atividade?
É importante que no grupo se defina dois relatores e um participante que faça as inscrições e
controle o tempo.
Grupo de Verbalização e Grupo de Observação: dividir os participantes em grupos. Em
cada grupo dividir em subgrupo. Fazer dois círculos, um interno e um externo. O grupo 1 ficará
no círculo interno e será o grupo de verbalização, o grupo 2 ficará no círculo externo e será o
grupo de observação. Cada grupo deve escolher um relator par anotar e depois apresentar as
principais conclusões. Dar um tempo para o grupo. Após acabar o tempo o grupo 1 muda de
lugar com o grupo 2. O grupo 2 verbaliza e o grupo 1 observa, dando o mesmo tempo que foi
dado ao grupo 1. Após o tempo, todos formam um grande círculo, o relator de cada grupo
apresenta a conclusão das discussões. Após, o coordenador faz o processamento utilizando
as frases dos grupos.
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Técnicas do “por que”: com flip-chart e canetão, o coordenador pede para que os
participantes levantem o problema mais relevante na Casa, na URE, etc. Após elencar os
problemas, priorizar, ou seja ver quais são mais importantes e colocar em ordem. Pegar o
mais votado e perguntar: por que esse é um problema? E ir anotando em outro flip. As
respostas anotadas devem novamente ser submetidas a pergunta “por que” essa resposta tal
é problema? E assim sucessivamente até que não exista mais resposta para a pergunta: por
que?
Algumas Propostas de atividades para trabalhar:
- Responsabilidade do trabalhador: Dinâmica dos Balões: pedir dez voluntários, sendo que
dois deverão anotar tudo o que observam e as falas dos participantes. Entregar um balão para
os demais, pedir que o encham e escrevam uma atividade da casa espírita em que trabalham.
Explicar que o objetivo é manter os balões no ar, não deixar os balões caírem no chão. Retirar
um participante do grupo (ficando sete pessoas e oito balões). Em seguida retirar mais um, e
assim sucessivamente, até ficarem quatro ou cinco pessoas. Esperar mais um minuto e
encerrar a dinâmica. No processamento, pedir para os voluntários falar da sua experiência,
qual o sentimento de sair ou de permanecer com dois balões. O que aconteceu com as
atividades? O que aconteceu com os trabalhadores? Depois, pedir os aos que anotaram para
fazerem suas considerações e, no final, os demais participantes. Questionar se isso acontece
no dia a dia da casa espírita, como resolver... Os resultados dessas reflexões devem ser
anotados para entregar num próximo encontro, em forma de relatório simplificado.
- Planejamento: Dinâmica do Barco de Papel: pedir oito voluntários, sendo dois para anotar
tudo o que observam e as falas dos participantes. Entregar, para os seis, papel pardo de no
máximo 1,50m de comprimento e de 1,20m de largura. Explicar que devem atravessar um rio,
colocar papéis nas duas margens, e que não podem colocar os pés fora do barco, pois o rio
está infestado de jacarés. Antes de iniciar eles podem conversar, podem se comunicar, ficar
à vontade. Terão um tempo de quinze minutos para cumprir a travessia. Os demais
participantes não podem dar dicas ou interferir. Ao final, colocar um papel na parede e, com
pincel atômico, anotar, primeiro dos voluntários, qual o sentimento em participar dessa
atividade? O que aconteceu? Pedir para os que anotaram fazerem suas considerações e, por
último, para os que ficaram de fora da atividade. Refletir sobre as conclusões da dinâmica e
relacionar com as atividades na casa espírita. Fotografar as respostas e disponibilizá-las para
todos os participantes, em forma de relatório simplificado.
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- Trabalho em equipe: Escravos de Jó: pedir de oito a vinte e quatro voluntários. Dependendo
do público, podem sentar no chão, mas o ideal é que todos sentem em cadeiras e tenham
carteiras para apoiar os braços e trabalhar a dinâmica. Distribuir a letra da música para todos.
Pedir para que peguem algum objeto que tenham (caneta, chave, chaveiro...) e o coloquem à
sua frente. Explicar que devem cantar a canção Escravos de Jó "ao mesmo tempo” em que
passam o objeto para o seu companheiro da direita. Terão quinze minutos para atingir o
objetivo. Solicitar dois voluntários para anotar o que acontece entre os participantes e os que
estão observando. Pedir para que os demais não interfiram e não opinem na hora da atividade.
Terão tempo para falar no final. Devem ser anotados em papel de flip-chart os resultados das
questões: O que sentiram em fazer essa atividade? O que aconteceu? Como relacionamos
isso com o trabalho na Casa Espírita/Movimento Espírita? Fazer o processamento das
respostas.
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ANEXO 1 – SUBSÍDIOS – UNIÃO E UNIFICAÇÃO
ETAPA 1:

1. UNIÃO E UNIFICAÇÃO
1.1.

PLANEJAMENTO ESPIRITUAL DO MOVIMENTO ESPÍRITA

1.2.

DIRETRIZES DO MUNDO ESPIRITUAL PARA O MOVIMENTO ESPÍRITA NO
BRASIL

1.3.

A SERVIÇO DA UNIFICAÇÃO

1.4.

MOVIMENTO FEDERATIVO – ELEMENTOS E ESTRUTURA

1.5.

PRODUTOS DO MOVIMENTO DE UNIFICAÇÃO
Carga horário ideal: 180 min.

1.1. Planejamento Espiritual do Movimento Espírita
“(...) Inúmeros Mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, dedicam-se ao largo trabalho de
associação dos Espíritos, de acordo com as suas tendências e afinidades, méritos ou
deméritos, a fim de formarem as Nações, cada uma com a sua personalidade coletiva; e, a
cada uma dessas Nações, é cometida determinada missão no concerto dos povos...”6
Emmanuel, em “A Caminho da Luz”.
“Jesus transplantou, da Palestina para a região do Cruzeiro, a árvore magnânima do seu
Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em
obras de amor para todas as criaturas.”7 Humberto de Campos, na introdução da obra
“Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”
“A árvore do Evangelho, plantada há dois mil anos na Palestina, eu a transplantarei para o
rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu Espírito a esperança de que
em breve ela florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte e dando frutos sazonados
de amor e perdão”. O Espírito de Verdade, mensagem recebida em 9 de março de 1920,
na Federação Espírita Brasileira.
“O BRASIL TEM A MISSÃO DE CRISTIANIZAR.
É a Terra da Promissão.
É a Terra de todos.
A Terra da fraternidade.
A Terra de Jesus.
A Terra do Evangelho...”
Trecho de mensagem ditada por Ismael, mentor espiritual do Brasil, ao Grupo
“Confúcio”, em 1873.
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“Os operários de Jesus, (...) laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de
cada região do continente, localizando (...) o seu coração nas extensões de terra farta e
acolhedora onde floresce o Brasil”.
E este, portanto, “detém as Primícias dos poderes espirituais, destinadas à civilização
planetária do futuro.”8 Emmanuel, em “A Caminho da Luz”, descrevendo o continente
americano.
O Brasil é, portanto, o “Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho”. Mas isso não nos deve e
nem poderia nos deixar orgulhosos, envaidecidos, porém pressurosos. Identifica-se aí que a
população brasileira, sobretudo os espíritas, têm relevante missão a cumprir e não poderão
desdenhá-la. (...)
“Nunca é demais salientar a missão evangelizadora do Brasil, na Sementeira do espiritualismo
moderno”. “É por isto que ao espiritista brasileiro muito se pede, esperando-se-lhe a decisiva
atuação no trabalho Restaurador do mundo, porquanto, na Pátria do Cruzeiro, a amplitude da
terra se alia à sublimidade da revelação”.9 Emmanuel, em “Excursão de Paz”
“É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas
ocupações fúteis à divulgação dessas verdades.” “(...) as populações atentas acolherão com
alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.” Erasto

1.2. Diretrizes do Mundo Espiritual para o Movimento Espírita no Brasil
“Quem não está comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha”.10
Jesus (Lucas 11:23)

“... e haverá um só rebanho e um só Pastor.”11 Jesus (João 10:16)
“Lembremo-nos de que a vitória do Evangelho, ainda não alcançada, começou com a
congregação de doze aprendizes, humildes e sinceros, em torno de um Mestre sábio,
paciente, generoso e justo, e continuemos, cada qual de nós, no posto de trabalho que
nos compete, atentos às determinações divinas da execução do próprio dever ”. 12
Emmanuel (Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, inserta nos
Anais do 2º Congresso Espírita Mineiro, realizado de 3 a 5/10/1952, em Belo
Horizonte – MG Publicada em Reformador, outubro.
Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar
relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto da humanidade. Reunir elementos
dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação, na ordem superior que nos
orienta o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda sacrifício
pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de
renunciação.13 Emmanuel – Reformador, Outubro 1977, p. 301.
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[...] Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas
alimentar. Bezerra de Menezes – Psicografia de Francisco Cândido Xavier –
“Unificação” – Reformador, dez. /1975.
[...] Não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à aceitação tácita, sem a discussão
ou o exame das informações. Convidamo-vos à verdadeira dinâmica do amor. 14 Bezerra
de Menezes – Psicofonia de Divaldo P. Franco – “Unificação paulatina, união
imediata, trabalho incessante...” – Reformador.
“[...] Unamo-nos, amemo-nos, [...] retificando as nossas opiniões, as nossas dificuldades
e os nossos pontos de vista, diante da mensagem clara e sublime da Doutrina com que
Allan Kardec enriquece a nova era, compreendendo que lhe somos simples discípulos.”15
Bezerra de Menezes – Psicofonia de Divaldo P. Franco – “Unificação paulatina,
união imediata, trabalho incessante...” – Reformador, Fev. /1976.
“Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da
Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com
desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de trabalho serão pagos pelo
cêntuplo do que tiverem esperado”16. O Espírito de Verdade (Cap. XX, item 5 – “Os obreiros
do Senhor” – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec.)
“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, qual imenso exército que se
movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra
e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.
“Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser
restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e
glorificar os justos.
“As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes
associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei
uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um
extremo a outro do Universo.
“Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos, também, uns aos
outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no Céu: Senhor!
Senhor! ... e podereis entrar no reino dos Céus.”17 O Espírito de Verdade
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“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à
procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela Divina Providência”18. Bezerra
de Menezes – Psicografia de Francisco Cândido Xavier – Mensagem de União –
“Unificação” – nov. dez. /1980.

1.3. A serviço da Unificação
“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem,
desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões
e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade
cristã.”19 Allan Kardec – “O Livro dos Médiuns” – Cap. XXIX – Item 334
O trabalho federativo de unificação do movimento espírita é uma atividade-meio. Objetivo:
fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim,
que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. 20 Orientação aos
Órgãos de Unificação, p. 43.
Perfil do Trabalhador da Área Federativa
- Conhecimento doutrinário e compromisso com a vivência dos ensinos do CRISTO;
- Capacidade de gestão/Coordenação de atividades/Liderança;
- Visibilidade: com trabalho realizado já conhecido e no Movimento Espírita;
- Mobilidade: disponibilidade para viagens em função das atividades abrangentes;
- Conhecimento sobre o Movimento Espírita Nacional com vivência na base, que é o Centro
Espírita;
- Visão sobre a missão do Espiritismo em suas expressões internacionais;
- Afinidade com o trabalho federativo;
- Dedicação ao trabalho federativo;
- Disposição para um trabalho harmonioso e em equipe;
- Disposição para renúncia a ações de natureza pessoal, privilegiando as atividades
institucionais.
Atribuições do trabalhador da área federativa:
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Objetivos:
Promover e realizar atividades que possibilitem a troca de informações e de experiências, a
ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os centros espíritas. Plano de Trabalho para o
Movimento Espírita Brasileiro; Diretriz 5: A União dos Espíritas e a Unificação do
Movimento Espírita
Difusão Doutrina Espírita
União Fraterna (Instituições, Espíritas e a Sociedade)
Trabalho Em Equipe
Preparação De Trabalhadores
Orientação aos Órgãos de Unificação, pág. 89 e 9021
Trabalhar pela Unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar relevante
serviço à causa do Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir elementos dispersos,
concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação, na ordem superior que nos orienta o
idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda sacrifício pessoal, oração
e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação.
Emmanuel – Psicografia de Francisco Cândido Xavier – 1948 – Reformador, out./1977,
p. 27; Orientação aos Órgãos de Unificação, 2010.
“Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara
espírita pede plantação de princípios espíritas. E, NÃO EXISTE PLANTAÇÃO EFICIENTE
SEM CULTIVADORES DEDICADOS. Ampliemos a área de nosso concurso individual e
elevemos o nível de compreensão das nossas responsabilidades para com a obra do
Espiritismo”.22 Em entrevista espiritual com André Luiz – William James (Nova York,
27/6/1965)
“Na essência, cada homem é SERVIDOR pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai,
e, simultaneamente, é ADMINISTRADOR, porquanto cada criatura humana detém
possibilidades enormes do plano em que moureja”.23
Emmanuel – Psicografia de Francisco Cândido Xavier – Livro Fonte Viva – Cap. 75 –
Administração.
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Convite à perseverança
“… Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.” (Mateus, 10:22.)

Não asseveres: “é-me impossível fazer! ”
Nem redarguas: “não consigo!”
Nunca informes: “sei que é totalmente inútil aceitar.”
Nem retruques: “é maior do que as minhas forças”.
Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada,
já que o possível se pode realizar imediatamente.
Instado a ajudar não te permitas condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade.
Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação…
Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior.
Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades
que parecem inatingíveis.
Todos podem iniciar ministérios…
Tarefas começantes produzem entusiasmos exaltados.
Mede-se, porém, o verdadeiro cristão e, particularmente, o espírita pelo investimento que
coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz…24
Joanna de Ângelis – Convites da Vida – Psicografia Divaldo Pereira Franco

“(...) Tomai, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes,
porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. (...)”25
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” – Cap. VI, item 8
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1.4. Movimento Federativo – Elementos e Estrutura Operacional

ELEMENTOS
•
•

ATIVIDADES MEIO: FEDERATIVAS e ÓRGÃOS UNIFICAÇÃO
ATIVIDADES FIM: CENTROS ESPÍRITAS
FEDERATIVAS e ÓRGÃOS de UNIFICAÇÃO: Desenvolvem as ATIVIDADES de UNIÃO das
Instituições Espíritas e de UNIFICAÇÃO do Movimento Espírita;
CENTROS ESPÍRITAS: Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, que desenvolvem
atividades gerais de ESTUDO, DIFUSÃO E PRÁTICA DA DOUTRINA ESPÍRITA e que podem
ser de pequeno, médio ou grande porte;
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O Movimento Espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a divulgação e a prática
da Doutrina Espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos os seres humanos,
cumprindo, assim, a sua missão, que é a de “(...) Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma
nova era para a regeneração da humanidade”.26 Livro dos Espíritos – Prolegômenos
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A GESTÃO DAS ENTIDADES FEDERATIVAS E DE SEUS ÓRGÃOS deve comportar ações
estratégicas que visem:
a)

DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA, o estímulo ao estudo e à prática do Espiritismo, e a sua
integração na sociedade;

b)

UNIÃO FRATERNA entre as instituições espíritas, os espíritas e os demais setores da
sociedade civil e religiosa;

c)

TRABALHO EM EQUIPE;

d)

PREPARAÇÃO DE TRABALHADORES.

Orientação aos Órgãos de Unificação, pág. 89 e 90
“Dez homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que cem que não se
entendam.”27
Allan Kardec – “Obras Póstumas” – Constituição do Espiritismo

1.5. Frutos da Unificação
Neste “Plano de Trabalho” estão definidos as diretrizes, os objetivos e as sugestões de
projetos para a sua execução.
Sua duração está programada para cinco anos, de 2018 a 2022. Nesse período, o seu
desenvolvimento deverá ser acompanhado pelo Conselho Federativo Nacional, nas suas
Reuniões Ordinárias e nas reuniões das Comissões Regionais, quando deverá ser avaliado.
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FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA
O “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro” (2018-2022) utiliza o referencial
doutrinário contido nas obras da Codificação Espírita.
O Movimento Espírita tem por finalidade promover e realizar o estudo, a divulgação e a prática
da Doutrina Espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos os seres humanos,
cumprindo, assim, a sua missão, que é a de “instruir e esclarecer os homens, abrindo uma
nova era para a regeneração da Humanidade”.
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. 92. ed. 2. reimp. FEB, 2012. Prolegômenos.

ELEMENTOS DO PLANO DE TRABALHO
1. DIRETRIZES DE AÇÃO:
Definem as prioridades institucionais de caráter geral e abrangente.
2. OBJETIVOS:
Estabelecem o que o Movimento Espírita deve alcançar ao longo do período proposto.
3. AÇÕES E PROJETOS:
Propõem as atividades operacionais para a execução do Plano de Trabalho. As ações e
projetos poderão ser realizados pelas instituições espíritas do Brasil – especialmente as
Entidades Federativas Estaduais, os Órgãos de Unificação e as Áreas das Comissões
Regionais do CFN –, de conformidade com as suas finalidades e no seu âmbito de ação.
4. AVALIAÇÃO:
Presta-se à operacionalização de ações de acompanhamento e avaliação do Plano de
Trabalho

DIRETRIZES:
1. DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA.
2. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE DA UNIVERSALIDADE DOS PRINCÍPIOS DA DOUTRINA
ESPÍRITA.
3. TRANSVERSALIDADE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA.
4. ADEQUAÇÃO

DOS

CENTROS

ESPÍRITAS

PARA O ATENDIMENTO

DE

SUAS

FINALIDADES.
5. MULTIPLICAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS.
6. UNIÃO DOS ESPÍRITAS E A UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA.
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7. FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS.
8. PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ASSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA
MISSÃO DO ESPIRITISMO.
9. PARTICIPAÇÃO DO ESPÍRITA NA SOCIEDADE.
DOCUMENTOS FEDERATIVOS:

ORIENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO:
Esta obra surge como fundamentação para as ações federativas, contendo subsídios para a
montagem de processos de capacitação de dirigentes e trabalhadores para as atividades dos
Órgãos Federativos e de Unificação do Movimento Espírita.
SUMÁRIO:
Esclarecimentos Iniciais
Recomendação ao Leitor
I – Os obreiros do Senhor – O Espírito de Verdade
II – Síntese Histórica das Ações do Conselho Federativo Nacional
III – “Diretrizes da Dinamização das Atividades Espíritas
IV – Diretriz 5 do “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro
V – Participação do Centro Espírita nas Atividades de Unificação do Movimento Espírita
VI – Unificação – Bezerra de Menezes
VII – Fundamentos para o Trabalho de Unificação com Base na Mensagem “Unificação”
VIII – Gestão Federativa
IX – Conselho Espírita Internacional
X – Anexos: Regimento Interno do CFN
Comissões Regionais do CFN
Missão dos Espíritas28 – Erasto
Em nome do Evangelho – Emmanuel
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Mensagem destinada aos Caravaneiros – Emmanuel
“União” – Amaral Ornelas
“A Cúpula Sublime” – Bezerra de Menezes
“O Meio-dia da Era Nova – Bezerra de Menezes
ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA:
Oferece, a título de sugestão, orientação no encaminhamento de assuntos doutrinários,
administrativos, assistenciais e de unificação pertinentes aos Centros Espíritas, visando
facilitar as tarefas de seus trabalhadores.
Resultado de debates em todo o Brasil entre dirigentes e obreiros interessados na melhor
organização das Casas Espíritas, sugere indispensáveis reuniões e atividades a serem
realizadas nos Centros Espíritas, mostrando eficientes esquemas para desenvolvê-las a
contento. “É mais um instrumento útil para o trabalho tenaz e profícuo das Casas Espíritas,
sob o signo da Doutrina do Consolador. ”
SUMÁRIO:
Missão dos Espíritas
Caros Amigos!
Apresentação
Os Centros Espíritas
I – Palestras Públicas
II – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
III – Atendimento Espiritual no Centro Espírita
IV – Estudo e Educação da Mediunidade
V – Reunião Mediúnica
VI – Evangelização Espírita da Infância e da Juventude
VII – Divulgação da Doutrina Espírita
VIII – Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita
IX – Atividades Administrativas
X – Participação do Centro Espírita nas Atividades de Unificação do
Movimento Espírita
XI – Recomendações Jurídicas (Obrigações Legais)
XII – Recomendações e Observações Gerais
Anexos
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DOCUMENTOS DAS ÁREAS:
- Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita - APSE
- Orientação à Comunicação Espírita Social
- Orientação ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
- Orientação para Prática Mediúnica no Centro Espírita
- Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância: Subsídios e Diretrizes
- Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: Subsídios e Diretrizes
- Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo
- ORIENTAÇÃO À ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - APSE
Esta obra tem por objetivo oferecer orientação à área de Assistência e Promoção Social
Espírita – APSE, tanto no que diz respeito ao conteúdo doutrinário espírita quanto em relação
ao método de ação e às atividades a serem realizadas neste importante trabalho pelos
Centros Espíritas em todo o território nacional.
- ORIENTAÇÃO À COMUNICAÇÃO ESPÍRITA SOCIAL
Tão importante quanto criar ideias para a divulgação e a difusão da doutrina espírita é
executá-las, dando-lhes formas perceptíveis ao público a quem a mensagem se destina. Em
função disso, o conselho federativo nacional decidiu lançar o presente manual com o propósito
de sugerir soluções de “como fazer”, diante dos recursos atuais que a Tecnologia nos coloca
à disposição.
- ORIENTAÇÃO AO ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA – ESDE
Objetiva subsidiar as casas espíritas e os trabalhadores na implantação, acompanhamento e
manutenção do ESDE.
O texto é resultado do trabalho coletivo de diretores, coordenadores e facilitadores do ESDE
da FEB, das federativas estaduais e de diversas casas espíritas, realizado durante os anos
de 2012 e 2013, o documento oferece subsídios para que as instituições espíritas
desenvolvam atividades de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, de acordo com suas
próprias condições.
- ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE
Formação do trabalhador espírita em geral.
Independe de mediunidade ativa ou integrar-se ao grupo mediúnico no futuro.
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ORIENTAÇÃO PARA A ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO
Objetiva subsidiar as Instituições Espíritas na implantação, no acompanhamento e na
manutenção da AEE e orientar seus trabalhadores voluntários nas diversas tarefas que
envolvem cada grupo de estudo, incentivando o compartilhamento do saber e a vivência
evangélica pautados na fraternidade e na solidariedade entre todos os envolvidos.
(...) Com união demonstraremos a nós mesmos que é possível amar sem exigir nada. Com
unificação colocaremos as ideias pessoais em plano secundário, objetivando a coletividade.
Com união construiremos o bom, o belo e o nobre. Com unificação teremos de volta o
pensamento do codificador, desejando a unidade da doutrina e do movimento espírita.
Com união entre os companheiros encarnados, tornar-se-nos-á mais fácil o intercâmbio entre
nós outros, os que os precedemos na viagem de volta, e os que rumam pela estrada difícil.
Com unificação estaremos vivenciando o evangelho de Jesus, quando o Mestre assevera
– um só rebanho, um só pastor.
Unindo-nos com os propósitos dos mentores da humanidade que esperam a influência que o
Espiritismo provocará no mundo, à medida que seja conhecido e adotado nas áreas da
ciência, das artes, do pensamento filosófico e das religiões.
União para unificação é o desafio do momento.
Rogando a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz, sou o servidor humílimo e paternal de
sempre.
Bezerra de Menezes. Mensagem psicofônica recebida pelo médium DIVALDO PEREIRA
FRANCO, por ocasião do encerramento do 1º Congresso Espírita do Estado do Rio de
Janeiro, na manhã de 25.1.2004, na Sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em
Niterói, R.J. Em 2.5.2014.

Manual de Orientação do CITAF – Versão 2019

Pag. 36/60

Federação Espírita Catarinense

ANEXO 2 – SUBSÍDIOS – O CENTRO ESPÍRITA
ETAPA 2:

1.

O CENTRO ESPÍRITA

1.1

CONCEITOS E FINALIDADES

1.2

ATIVIDADES ESPÍRITAS – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

1.3

DIMENSÕES ESPIRITUAIS DAS ATIVIDADES ESPÍRITAS

1.4

PROCESSO DESOBSESSIVO EM TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPÍRITA

1.5

SABERES ESSENCIAIS NA ATIVIDADE ESPÍRITA
Carga Horária: 180 min.

1.1. CONCEITOS E FINALIDADES
“Se os espíritas soubessem o que é o CENTRO ESPÍRITA qual é realmente a sua FUNÇÃO
e a sua SIGNIFICAÇÃO, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural da
Terra”.29 José Herculano Pires – “O Centro Espírita”
O que é o Centro Espírita?
Baseado no texto “A adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas
finalidades”, aprovado pelo CFN/FEB em novembro de 1977.

São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos
princípios espíritas;
São escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da Doutrina Espírita;
São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter
orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação;
São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de
exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades;
São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver,
estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo;
São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para
o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do “amai-vos uns aos outros”;
São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do
Cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos,
rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores;
São as unidades fundamentais do Movimento Espírita.
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OBJETIVOS
Os Centros Espíritas têm por objetivo PROMOVER O ESTUDO, A DIFUSÃO E A PRÁTICA
DA DOUTRINA ESPÍRITA, atendendo as pessoas que:


buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais,
morais e materiais;



querem conhecer e estudar a Doutrina Espírita;



querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita
oferece.

“É uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmonos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna”.30
Emmanuel “O Centro Espírita”, Reformador, janeiro 1951.

FINALIDADES
Formação espiritual e moral.
Orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação.
Espaço de convivência, estudo e trabalho, dentro dos princípios espíritas.
Exercitar o aprimoramento íntimo, pela vivência do evangelho em suas atividades.
Recanto de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores.
FUNÇÕES:
Escola
Hospital
Oficina
Lar
Templo

“As eventuais divisões das atividades e reuniões em áreas, setores ou departamentos não
devem ser impeditivas ou complicadoras para um trabalho integrado, devendo-se pensar no
Centro Espírita como um todo.”
FEB. Rio de Janeiro, FEB, 2007. p. 99
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“(...) O Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende
às paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o Centro Espírita
é um complexo espiritual em que se labora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e
com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos Espíritos desencarnados...31
Dimensões Espirituais do Centro Espírita – Suely Caldas Schubert

“... Todo grupo que se forma sem ter por base a CARIDADE EFETIVA, não terá vitalidade, ao
passo que, os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito da Doutrina, olhar-se-ão como
membros de uma mesma família que embora não podendo viver sob o mesmo teto,
permanecem unidos pelo ideal comum.”32
Allan Kardec – Revista Espírita – Fevereiro 1862

1.2. ATIVIDADES ESPÍRITAS – Estrutura – Funcionamento
“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem,
desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as
opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da
caridade cristã.”
ALLAN KARDEC – O Livro dos Médiuns, cap. XXIX, item 334

ATIVIDADES BÁSICAS


Realizar PALESTRAS PÚBLICAS destinadas ao público em geral, nas quais são
desenvolvidos temas abordados à luz da Doutrina Espírita;



Realizar reuniões de ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA, de forma
programada, metódica e constante, destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os
níveis culturais e sociais, que possibilitem um conhecimento abrangente e aprofundado do
Espiritismo em todos os seus aspectos;



Realizar atividades de ATENDIMENTO ESPIRITUAL no centro espírita para as pessoas que
procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, abrangendo as
atividades de: recepção, atendimento fraterno, explanação do Evangelho à luz da Doutrina
Espírita, passe e magnetização de água, irradiação e Evangelho no lar;



Realizar reuniões de ESTUDO E EDUCAÇÃO DA MEDIUNIDADE, com base nos princípios
e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades
mediúnicas;



Realizar REUNIÕES MEDIÚNICAS destinadas à prática da assistência aos espíritos
desencarnados necessitados de orientação e esclarecimento;
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Realizar atividades de EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA da INFÂNCIA e da JUVENTUDE, de
forma programada, metódica e sistematizada, atendendo a criança e o jovem, esclarecendoos e orientando-os dentro dos princípios da Doutrina Espírita;



Realizar atividades de DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA, utilizando todos os veículos
e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas, tais como: palestras,
conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, rádio, televisão, internet,
cartazes, fitas de vídeo e áudio;



Realizar atividades de ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA destinadas a
atender às pessoas e às famílias, em vulnerabilidade e risco social, que procuram o Centro
Espírita, ou que, por algum modo, possam ser abrangidas pela ação comunitária desenvolvida
pela instituição, conjugando-se a ajuda material, o socorro espiritual e orientação moraldoutrinária, com vistas à sua promoção social e crescimento espiritual.



Realizar ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS necessárias ao seu normal funcionamento,
compatíveis com a sua estrutura organizacional e com a legislação do seu país;



Participar das atividades que têm por objetivo a UNIÃO DOS ESPÍRITAS E DAS
INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS E A UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA, conjugando
esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades
espíritas e fortalecendo a ação dos espíritas.
“A formiga não constrói seu formigueiro, e os animaizinhos insignificantes não erguem
continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, São
Bernardos modernos, olhai e andai para a frente!”
Fénelon, Poitiers, 1861. Cap. I Item 10.

1.3. DIMENSÕES ESPIRITUAIS do Centro Espírita
“(..) O Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende
às paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o Centro Espírita
é um complexo espiritual em que se labora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e
com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos Espíritos desencarnados...
Dimensões Espirituais do Centro Espírita – Suely Caldas Schubert.

“(...) Os planos iniciais para a fundação de um Centro Espírita ocorrem no Mundo Espiritual
com vários anos de antecedência em relação à edificação material (…)
É nesse momento que a equipe Espiritual assume a responsabilidade de orientar e auxiliar as
futuras atividades que se realizarão no Centro Espírita....
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(...) Na elaboração do projeto espiritual do Centro Espírita são previstos inicialmente
contingentes magnéticos para preservar e conservar o ambiente espiritual do local. Os
recursos vibratórios de defesa circundam a edificação, resguardando-a de possíveis
invasões ou assaltos de Espíritos inferiores. (...). Os DIRIGENTES ESPIRITUAIS do Centro
Espírita, se UTILIZAM de RECURSOS ESPECIAIS para colaborar em todas as atividades ali
realizadas. O TRABALHO REALIZADO PELO MUNDO ESPIRITUAL É ININTERRUPTO (…)
(…) assim pois, sempre que se começa uma atividade na esfera material, os Espíritos, na
outra dimensão, iniciaram suas tarefas muito antes, preparando o ambiente e os recursos
indispensáveis para atender as necessidades de todos os que virão, encarnados e
desencarnados.
(...) O programa é elaborado conjuntamente com aqueles que reencarnarão comprometidos
com o projeto. A direção espiritual estabelece os futuros compromissos e estuda as fichas dos
que executarão o programa na dimensão física…A planificação espiritual antecede, portanto,
a reencarnação dos que trabalharão no Centro Espírita na Terra...
“(...) Diferença psíquica: apresenta a Casa Espírita em relação a outros recintos de qualquer
natureza, atestando, dessa forma, a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e tipo de
finalidades a que se destina...”
A CASA ESPÍRITA não é, portanto, o edifício onde se abriga, mas, sim:


O LABOR que ali se desenvolve,



O AMBIENTE que se cultiva e preserva,



A ORGANIZAÇÃO INTEMPORAL que o orienta e assessora,



OS OBJETIVOS e IDEAIS que o norteiam,



OS SENTIMENTOS com que o conduzem...

Para que a obra se erga firme no Plano Material, é necessário que os Alicerces Espirituais
sejam argamassados com a perseverança da equipe encarnada que assentará diariamente
os tijolos do amor e da caridade verdadeira, destituída de qualquer interesse pessoal ...
construindo, assim, o TEMPLO, o LAR, o HOSPITAL e a ESCOLA ESPÍRITA
(...) São requisitados ESPÍRITOS ESPECIALISTAS em IMPREGNAÇÃO MAGNÉTICA, para
criar uma psicosfera saudável que será renovada constantemente. Estes recursos magnéticos
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constituem as DEFESAS ESPIRITUAIS DO CENTRO ESPÍRITA – fiel aos princípios da
Codificação Espírita – e podem ser intensificados, se as circunstâncias o exigirem. Para tanto,
são utilizados APARELHOS COMPLEXOS com finalidades específicas. (...)

Arquitetos Espirituais
 Resguardam o ambiente de ideoplastias funestas ou de vibrações deletérias emanadas
das mentes desequilibradas que o frequentam.
 Trabalham incessantemente na renovação do ambiente psíquico, para oferecer aos
visitantes uma psicosfera saudável e o ambiente ideal para desenvolver as tarefas de
AUXÍLIO, AMPARO E RENOVAÇÃO.
PROGRAMAM e ORGANIZAM AS ATIVIDADES que se desenvolverão na reunião, inclusive
SELECIONANDO OS ESPÍRITOS DESENCARNADOS QUE SERÃO ATENDIDOS e seus
acompanhantes (...)
(...) As barreiras vibratórias instaladas permitem, também, selecionar os frequentadores
desencarnados. Desta forma, somente entram no ambiente psíquico do Centro Espírita
os Espíritos que estão em condições de atendimento. Já outros são momentaneamente
impedidos de entrar.
CRIAM APARELHOS ESPECIAIS QUE SERVEM PARA TRANSMITIR A PALAVRA DOS
EXPOSITORES

NAS

PALESTRAS

PÚBLICAS,

AMPLIFICANDO-LHES

A

VOZ.

(Possibilitam, assim, que a mensagem libertadora e consoladora chegue a todos aqueles
Espíritos desencarnados que não puderam entrar).
TÉCNICOS EM AUXÍLIO MAGNÉTICO doam energias e recursos em benefício da saúde
física e espiritual dos presentes receptivos.
(...) São requisitados Espíritos especialistas em impregnação magnética, para criar uma
psicosfera saudável que será renovada constantemente.
Estes recursos magnéticos constituem as defesas espirituais do Centro Espírita fiel aos
princípios da Codificação Espírita – e podem ser intensificados, se as circunstâncias o
exigirem. Para tanto, são utilizados aparelhos complexos com finalidades específicas. (...)
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O Psicoscópio
No capítulo 2 da obra “Nos Domínios da Mediunidade”33, André Luiz, informa que a
Espiritualidade Superior utiliza um delicado e minúsculo aparelho chamado psicoscópio,
destinado a auscultar a alma, com capacidade de definir-lhe as vibrações.
Desta maneira, os Espíritos Superiores registram as possibilidades dos encarnados, e,
segundo as radiações que projetam, planificam as atividades e concedem-lhes as
responsabilidades compatíveis.
“Toda esta programação, todavia, só se realizará se a Casa Espírita tiver o seu ambiente
preservado de quaisquer frivolidades e sentimentos menos dignos, colocando-se, assim,
à altura da PROTEÇÃO DOS ESPÍRITOS SUPERIORES”.

1.4. O PROCESSO DESOBSESSIVO no Centro Espírita – Visão Sistêmica
“Deveremos entender os Centros Espíritas como organizações coletivas, em que
estejamos interessados na proposta desobsessiva globalizada.
(...) Precisamos trabalhar essa ideia de unidade (...) Todo o trabalho de uma Casa Espírita tem
que passar por uma integração.”34
PUGLIESE, Adilton, “A Obsessão, Instalação e Cura” Cap. 4: O Centro Espírita e a
Desobsessão, itens 1 e 4.

“Todos os trabalhadores integrados nas atividades doutrinárias e assistenciais do Centro
Espírita, em particular aqueles que formam a equipe mediúnica, estão sistematicamente
envolvidos no trabalho de desobsessão, indireta ou diretamente.”35
PUGLIESE, Adilton, “A Obsessão, Instalação e Cura”, Cap. 4, item 8.

(...) Existe, dessa forma, uma cúpula gerenciadora de todo esse processo desobsessivo na
Terra.”

A Desobsessão na Evangelização da Criança e do Jovem
“Desse modo, muito bem assessorados, visitamos as salas onde grupos de gárrulas crianças
ouviam com incomum interesse as aulas bem elaboradas sobre as origens do ser, seu
destino, suas responsabilidades e deveres, o amor e a fraternidade que dimanam da fonte
inexaurível da Codificação Espírita...
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(...) Igualmente acompanhamos com emoção os monitores encarregados das oficinas com
os jovens, ministrando-lhes informações e esclarecimentos sobre a vida e sua finalidade,
questões outras fundamentais do dia a dia, e a postura espírita diante da promiscuidade moral
reinante em quase toda a parte.
(...) Inspirando esses orientadores, generosos Amigos de nosso Plano envolviam-nos em
vibrações de elevado teor de paz, que lhes renovavam o organismo, liberando-os dos
clichês sensuais uns, perniciosos outros, que acumulavam durante a semana...
(...) Ao mesmo tempo, os Guias espirituais dos alunos cooperavam na formação do seu
caráter e da sua personalidade, aplicando-lhes vigorosas forças fluídicas para a
estruturação da existência, que deveriam pautar em linhas de equilíbrio e de paz.
“... Pude observar, também, que algumas crianças perturbadas por adversários insanos,
atendidas em classe especial, recebiam, além das bases formadoras da educação espírita,
o socorro específico para libertá-las da injunção penosa em que se encontravam (...)
– Alguns desses inimigos – elucidou-nos o amigo Lins – ficam retidos em nossas fronteiras,
a fim de receberem, no momento adequado das reuniões mediúnicas, o socorro de que
carecem, despertando para nova ordem de valores e de pensamento”. 36
MIRANDA, Manoel Philomeno, “Entre os Dois Mundos”, cap.18.

“Todos estes recursos que foram apresentados e existentes no Centro Espírita, para o
processo de desobsessão, têm em realidade a finalidade de promover o ser inteligente
encarnado. (...) Desta forma, o Espiritismo está querendo colocar em nossas mãos a CURA
REAL, que somente é possível quando ERRADICAMOS AS CAUSAS.
“Todos os trabalhadores integrados nas atividades doutrinárias e assistenciais do Centro
Espírita, em particular aqueles que formam a equipe mediúnica, estão sistematicamente
envolvidos no trabalho de desobsessão, indireta ou diretamente.”
PUGLIESE, Adilton. A Obsessão, Instalação e Cura. Cap. 4, item 8.

“Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e
bom ânimo, isentos de preocupações, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis,
mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário”. 37
Os Mensageiros – cap. 43 – André Luiz/ Francisco Cândido Xavier.

“Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo
acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma
imperfeição moral, que dá acesso a um Espírito mau.”38
Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. XXVIII – Allan Kardec.

“(...) a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas, a todos os que estejam
em condições de ver e observar os fenômenos espíritas”.
KARDEC, Allan – O Livro dos Médiuns –Tradução G. Ribeiro. 79. ed. Introdução, p. 14.
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Abrir a mente à luz e o coração ao amor, albergando a família padecente dos homens, de
que fazemos parte, é o impositivo do Cristo para todos os que creem, especialmente para os
espiritistas, que possuímos os antídotos eficazes contra as obsessões e obsessores,
como o socorro aos obsidiados e seus perseguidores, sob a égide de Jesus.”
Joanna de Ângelis – Estudos Espíritas

1.5. Saberes essenciais para as Atividades Espíritas
“Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da Natureza material,
outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. (...) Para
penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade”.
ALLAN KARDEC – O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 28, item 9.

Ferramenta indispensável ao seareiro espírita, a mediunidade, por largo período, foi objeto de
seletos grupos, fortalecendo a cultura, predominante no próprio seio espírita, de que apenas
os médiuns deveriam habilitar-se para uso adequado de suas capacidades psíquicas.
Allan Kardec, contudo, na introdução de O Livro dos Médiuns, elucida que “esta obra não se
destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de observar
os fenômenos espíritas”, razão pela qual percebe-se a necessidade de expandir o ensino e a
educação acerca da mediunidade para públicos mais abrangentes, com ênfase aos demais
tarefeiros da seara espírita.
O ESTUDO DA MEDIUNIDADE destina-se a preparar o espírita para exercer a mediunidade
de forma natural, como preconiza a codificação espírita, em qualquer situação e plano da vida,
e não apenas nas reuniões mediúnicas...

Por que Estudar a Mediunidade
As seguintes assertivas de Allan Kardec fundamentam a necessidade de um estudo contínuo
e sistematicamente organizado da mediunidade no Centro Espírita:
“Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a
gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo”.
O Livro dos Médiuns – Introdução

“A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os Espíritos dão, mas
também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das
causas, a comprovação do que é possível e do que não o é.”
O Livro dos Médiuns, Cap. III – Do Método

“Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente
queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se
de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar”.
O Livro dos Médiuns, Cap. III – Do Método
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“As eventuais divisões das atividades e reuniões em áreas, setores ou departamentos não
devem ser impeditivas ou complicadoras para um trabalho integrado, devendo-se pensar no
Centro Espírita como um todo”.
FEB. Orientação ao Centro Espírita. Rio de Janeiro, FEB, 2007. p. 99

Considerando que a interação psíquica entre encarnados e desencarnados ocorre
permanentemente, de forma consciente ou inconsciente, verificamos que as relações com os
Espíritos são de interesse de todos indistintamente, e nos adverte Allan Kardec:
“Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os
Espíritos sua influência. Esta influência é de todos os instantes e mesmo os que não se
ocupam com os Espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros
e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalancem”.
KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns, 79ª Ed, Rio de Janeiro: FEB, 2007, p. 322.

Saberes essenciais ao Trabalhador Espírita
“Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, pela leitura de nossas obras,
aconselhamos que as leiam nesta ordem:
1º O QUE É O ESPIRITISMO [...].
2º O LIVRO DOS ESPÍRITOS [...].
3º O LIVRO DOS MÉDIUNS [...].
4º A REVUE SPIRITE [...].”
KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns, Cap. III – Do Método
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Fundamentos espíritas:
CONTEÚDO
DIFICULDADES E DÚVIDAS COMUNS NO
ESPIRITISMO PRÁTICO.
(ESCLARECIMENTOS DE KARDEC)
O QUE É O ESPIRITISMO E SEUS
PRINCÍPIOS BÁSICOS
SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO:
ESPIRITISMO
PARADIGMA ESPÍRITA E O CARÁTER DA
REVELAÇÃO ESPÍRITA
METODOLOGIA DO ESPIRITISMO
ESPIRITISMO E PROGRESSIVIDADE
TRÍPLICE ASPECTO DA DOUTRINA
ESPÍRITA

REFERÊNCIAS
- A Revista Espírita os 12 Volumes (1858 a 1869)

- O Livro dos Espíritos (Introdução e Conclusão)
- O Que é o Espiritismo (Integral)
- O Livro dos Médiuns (Parte I- cap. I, II e II)
- O Livro dos Espíritos (Introdução e Conclusão)
- O Que é o Espiritismo (integral)
- O Livro dos Espíritos (Introdução e Conclusão)
- A Gênese (Cap. I, O caráter da Revelação Espírita)
- O Livro dos Espíritos (Introdução)
- O Que é o Espiritismo (integral)
- O Livro dos Médiuns (Parte I cap. III, Do Método)
- A Gênese (Cap., O caráter da Revelação Espírita)
- O que é o Espiritismo (Preâmbulo)

AUTORIDADE E CONTROLE UNIVERSAL
DA DOUTRINA ESPÍRITA

- O Livro dos Espíritos (Introdução)
- O Evangelho segundo o Espiritismo (Introdução)
- Revista Espírita (1858 Abril e Novembro, 1867
Ago.)

INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO DAS OBRAS
DA CODIFICAÇÃO

- Espiritismo Básico – Pedro Franco Barbosa

ALLAN KARDEC E O MOVIMENTO
ESPÍRITA
ALLAN KARDEC E O CENTRO ESPÍRITA

CENTRO ESPÍRITA E O ENSINO ESPÍRITA

MÉDIUNS E MEDIUNIDADE
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- A Revista Espírita (1860 Nov., 1866 Dez, 1867
Jan, 1868 Jan);
- Viagem Espírita de 1862 (Integral)
- Projeto 1868 (Obras Póstumas)
- Obras Póstumas- Constituição do Espiritismo
- O Livro dos Médiuns Parte II, Cap. XXX)
- O Livro dos Médiuns (Parte I, Cap. III - Do
Método e Parte II, Cap. XXIX - Reuniões e
Sociedades);
- A Revista Espírita: 1859 Julho, 1865 Outubro,
1867 Janeiro, 1869 Agosto, Setembro e Novembro;
- A Revista Espírita – Ensino Espírita (1863 Dez,
1864 Abril, 1865 Set/Out, 1867 Set.)
- Obras Póstumas (Projeto 1868- Ensino Espírita,
Constituição do Espiritismo)
- Estudando O Livro dos Médiuns – Equipe do
Projeto Manoel Philomeno de Miranda, Editora
Leal.
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Obra Completa de Allan Kardec


O Que é o Espiritismo? - Allan Kardec



Instruções Práticas Sobre as Manifestações Espíritas - Allan Kardec



Carta sobre o Espiritismo- Allan Kardec



O Espiritismo em sua Expressão mais Simples- Allan Kardec



Resposta à mensagem do Lioneses por ocasião do Ano Novo- Allan Kardec



Viagem Espírita 1862- Allan Kardec



Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas- Allan Kardec



Coleção de Composições Inéditas- Allan Kardec



Coleção de Preces Espíritas- Allan Kardec



Estudo acerca da Poesia Medianímica- Allan Kardec



Obsessão- Allan Kardec



Caracteres da Revelação Espírita- Allan Kardec



Catálogo Racional das Obras para fundar uma Biblioteca Espírita- Allan Kardec

Obra Subsidiária


Espíritos e Médiuns – Léon Denis



Pesquisas sobre Mediunidade – Gabriel Delanne



Obras de Manoel Philomeno de Miranda (Divaldo P. Franco)



Obras de André Luiz (Francisco C. Xavier)



Obras de Emmanuel (Francisco C. Xavier)



Obras de Suely Caldas Schubert.

Revelações Mediúnicas:
“A sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico no qual, de forma
inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida (...)
As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos
psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos...(...) Aos médiuns cabe
a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações (...)
Mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco (13.11.2010 – Los Angeles)

“A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados
mistérios percam as suas intrincadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do
sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter, capazes de propiciar o
intercâmbio entre as duas esferas vibratórias – a da matéria e a espiritual – com naturalidade
e elevação...
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“Simultaneamente, permite que esse ser humano sempre carente de ajuda passe ao nível de
cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma
que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam no Além-túmulo, em
doentia parceria com os deambulantes carnais…
“Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e gravames que sempre têm
dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos e obsessões
afligentes que ainda constituem terrível pandemia perturbadora”.39
Amanhecer de uma Nova Era – Apresentação – Dubai, Emirados Árabes, dia 14 de fevereiro de
2012, Manoel Philomeno de Miranda – Psicografia Divaldo Franco.
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ANEXO 3 – SUBSÍDIOS – ESTRUTURA OPERACIONAL DAS
ATIVIDADES ESPÍRITAS
ETAPA 3 – ROTEIRO DE APLICAÇÃO DOS CONTEÚDOS
Temas
I.

CONTEXTO HISTÓRICO DAS ATIVIDADES FEDERATIVAS (ITENS I, II E III COMUNS A TODAS AS ÁREAS):
(Fonte: Orientação aos Órgãos de Unificação/ CFN-FEB 2010)



Pacto Áureo 05/10/1949



Conselho Federativo Nacional (01/01/1950) (Substituindo o Conselho Federativo da FEB)



Caravana da Fraternidade (1950)



Simpósios Regionais (Norte, Nordeste, Centro e Sul) (1960)



Conselhos Zonais (Norte, Nordeste Centro e Sul) (1970)



“Adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades” (1975-1977)



Campanha de Evangelização Espírita da Infância e da Juventude. (1977)



“Orientação ao Centro Espírita” (1980)



“Diretrizes da Dinamização das Atividades Espíritas” (1983)



Campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. (1983)



Comissões Regionais substituem os Conselhos Zonais (1985)



Reuniões de Áreas nas Comissões Regionais (1986-1987)



Revisão “Orientação ao Centro Espírita” (2007)



“Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro” (2007- 2012)



“Orientação aos Órgãos de Unificação” (2009)

II

Documentos norteadores elaborados e homologados pelo CFN;
(Fonte:www.febnet.org.br/cfn)



“Orientação à Prática Mediúnica” (2016)



“Estudo e Educação da Mediunidade” (2008 -2016)



“Orientação ao ESDE” (2015)



Plano de Trabalho para a área de Infância e Juventude (2012-2017)



Orientação à Ação Evangelizadora – Infância e Juventude (2016)



Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita – APSE (2018)
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III.

Estrutura Federativa que retroalimenta a atividade

IV.

Estrutura Operacional da Atividade no Centro Espírita
Fonte: Opúsculo “Orientação ao Centro Espírita”
a.

Objetivos e Finalidades da Atividade

b.

Perfil do Trabalhador da Área / Requisitos

c.

Recomendações

d.

Interfaces da Atividade com as demais atividades Espíritas.

Objetivo do Módulo: Propiciar uma visão ampla e sistêmica do escopo de cada atividade
espírita a todos os participantes e permitir através de Roda de Conversas, uma análise
específica de cada Atividade com vistas a alinhar conhecimentos e troca de experiências.
Público Alvo: Trabalhadores, candidatos e interessados dos Centros Espíritas.
Carga Horária Total (mínima): 180 minutos
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DESENVOLVIMENTO
A APRESENTAÇÃO TEÓRICA DO CONTEÚDO GERAL: 60 minutos (ou 1/3 do tempo total)
Apresentação de forma sequencial a todos os trabalhadores (em plenária), dos temas das 05
atividades.
1.

RODA DE CONVERSA: 110 minutos
Os participantes serão divididos em cinco grupos (um para cada atividade) para, através
da “Roda de Conversa”, aprofundar reflexões de acordo com a atividade que escolherem.
(O participante poderá estar atuando nesta atividade, desejar trabalhar ou ter afinidade).

1.1. A Atividade Espírita - Introdução: 40 MINUTOS
Exposição dialogada visando:


APRESENTAR OBJETIVOS E FINALIDADES DA ATIVIDADE (FONTE: ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA);



INDICAR O PERFIL DO TRABALHADOR ESPÍRITA PARA A ATIVIDADE; (FONTE: ORIENTAÇÃO AO
CENTRO ESPÍRITA);



DESTACAR AS RECOMENDAÇÕES DO CFN;



APONTAR AS INTERFACES DA ATIVIDADE COM AS DEMAIS ATIVIDADES ESPÍRITAS.

1.2. “Roda de Conversa”: 70 minutos
Objetivo: dirimir dúvidas, debater técnicas e recursos, bem como, estudar em
profundidade os mecanismos de ação dos recursos espirituais que interligam todas as
atividades realizadas no Centro Espírita. Igualmente proporcionará a salutar troca de
experiências de onde emergirão experiências exitosas que sanarão as dificuldades
inerentes às tarefas. De outro lado, será valiosa oportunidade para ouvir das bases o que
esperam da FEC-URE para garantir a qualidade das atividades.
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Roteiro para a Roda de Conversa:


Qual a importância da Atividade no Centro Espirita?



Quais suas finalidades ou Objetivos com base na Doutrina Espírita?



Como estrutura a atividade respeitando as condições de cada Instituição?



Quais os prejuízos para as instituições que não implantarem a atividade?



Quais os requisitos para o trabalhador da atividade?



Como capacitar o trabalhador para realização da atividade com qualidade?



Como garantir a qualidade continuada do trabalho?



Como avaliar a qualidade da atividade?



De que forma integrar a atividade com as demais atividades do Centro Espírita?



Quais as principais demandas e desafios e quais são as causas? (Como sanar?)



Por que é importante elaborar planos de ação para a atividade?



De que forma a atividade do Centro Espírita está alinhada ao Movimento Federativo?



São promovidos eventos para a qualificação da atividade em nível Regional e Local?



Todos conhecem o Plano de Ação da FEC para este fim?



Como a FEC-URE podem colaborar com a atividade?



Demandas e necessidades inerentes à atividade são encaminhadas à FEC através da URE?



Como deve ser a capacitação para o trabalhador?



O Regimento Interno regulamenta a atividade no Centro Espírita?



... (Podem ser inclusas outras questões que cada área achar conveniente).
AVALIAÇÃO: 10 minutos
Solicitar avaliação da atividade, do conteúdo e dos facilitadores através de formulário próprio.
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ANEXO 4 – SUBSÍDIOS – CAPACITAÇÃO POR ATIVIDADE
ETAPA 4 – CAPACITAÇÃO PARA AS ATIVIDADES NO CENTRO ESPÍRITA
1) Assistência e Promoção Social Espírita
 Assistência e Promoção Social Espírita – APSE: histórico, conceitos básicos,
documento de orientação.
 Organização da APSE no trabalho espírita;
 APSE, Caridade e Espiritismo;
 A APSE e a PNAS – Política Nacional de Assistência Social;
 A APSE e as diversas atividades da casa espírita;
 RASE – Rede de Assistência Social Espírita;
 Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e Educação pelo
Trabalho.
2) Família, Infância e Juventude
Família
 Qual a importância da Família na atualidade?
 Qual a competência da área da família no CE?
 Objetivo, eixos e finalidade da Área.
 Grupos Específicos.
 O que é necessário para implantar a tarefa?
 Campanhas permanentes de Valorização da Vida e a Família.
Infância
 Quem é a criança
 A Ação Evangelizadora Espírita
o Definição, finalidades e objetivos
o O papel da Família
o O papel e perfil do evangelizador
o O papel do dirigente da Instituição Espírita
 Eixos Estruturantes da tarefa
o Princípios norteadores
o Eixos Integradores e estruturantes das ações
o Papéis Integradores
o Qualidade da Tarefa: doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional
o Espaços de ação da criança e do jovem
Juventude
 Quem é o jovem
 A Ação Evangelizadora Espírita
o Definição, finalidades e objetivos
o O papel da Família
o O papel e perfil do evangelizador
o O papel do dirigente da Instituição Espírita
 Eixos Estruturantes da tarefa
o Princípios norteadores
o Eixos Integradores e estruturantes das ações
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o Papéis Integradores
o Qualidade da Tarefa: doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional
o Espaços de ação da criança e do jovem

3) Educação e Difusão
Estudos:
 Implantação da Área de Estudos
 Introdução ao Estudo do Espiritismo – IEE
 Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE
 Estudo da Obra Básica – EOB
 Roda de conversa – Formação de facilitadores de estudos com base no Documento
de Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo – OAEE
Comunicação Social Espírita:
 essa área está sendo estruturada, logo que seja formada uma equipe estadual e
regional teremos condições de atender a etapa 4 do CITAF.

4) Mediunidade e Atendimento Espiritual
Mediunidade
 As Reuniões Mediúnicas
 Organização Das Reuniões Mediúnicas
 Funcionamento Das Reuniões Mediúnicas
 A Equipe Mediúnica
 Atribuições Dos Integrantes Da Equipe Mediúnica
 Influência Moral Dos Médiuns – Obsessão
 A Prática Mediúnica - Dialogador
 Os Escolhos da Mediunidade
 Mediunidade com Jesus
Atendimento Espiritual
 Recepção no Centro Espírita
 Atendimento Fraterno
 Explanação do Evangelho
 Passe e Magnetização da Água
 Implantação do Evangelho no Lar
 Irradiação

5) Gestão
 essa área está sendo estruturada, logo que seja formada uma equipe estadual e
regional teremos condições de atender a etapa 4 do CITAF.
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ANEXO 5 – ETAPAS CITAF
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ORGANOGRAMA CITAF

VPUU
COORDENAÇÃO
ESTADUAL

VICEPRESIDÊNCIAS

ARTICULADORES
MACRORREGIONAIS

COORDENADORES
REGIONAIS - URES

CARAVANEIROS
UREs

CENTRO
ESPÍRITA
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