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concedeu, mas, cuidado, que entre os chamados para o 

[...]. Deus quer que a sua lei triunfe; e os que a seguem 

[...] Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos 
concedeu, mas, cuidado, que entre os chamados para o 

Espiritismo, muitos se desviaram da senda! 

[...]. Deus quer que a sua lei triunfe; e os que a seguem 
são os escolhidos, que vencerão.

Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para 
satisfazer sua ambição, esses serão destruídos. 

Erasto, Paris,1868 (ESE,22,4).



DIAGNÓSTICO

Diálogo/Comunicação

Site precisa de atualização

Ausência do Jornal

Poucas visita às casas UDEs
/ AREs.

Reuniões CFE

Pouca discussão acerca das Pouca discussão acerca das 
atividades doutrinárias

Pouca integração das casas Pouca integração das casas 
nas atividades

FRAQUEZAS E AMEAÇAS

Ausência de Planejamento Ausência de Planejamento 
e Avaliação Coletiva

Falta de mecanismos  Falta de mecanismos  
efetivos de 

Sustentabilidade

COMPARTILHAR

Comunicação via 
email e redes sociais

Eventos/congressos, 
seminários

CONTINUIDADE

Responsabilidade Prudência

FORTALEZAS E OPORTUNIDADES

Experiência 
acumulada

Vontade de fazer



Casas presentes e atuantes 

Censo de 2016 realizado pela 
FEB, há 67 casas espíritas no 
Ceará que se encontram um 
pouco mais próximas do 
CFE/FEEC.



Participação das Casas Espíritas nas 
reuniões do CFE, em 2015/2016

Participação das Casas Espíritas nas 
reuniões do CFE, em 2015/2016

2015 :  uma média de 24.3% das casas, 
se considerarmos as 67 casas do CENSO.

2016 : uma média de 25%

As estatísticas da década de 90 até 2003 
apontavam para a existência de 147 ou 153 
casas espíritas no estado.



PROPOSTAS E METAS PARA O BIÊNIO, fruto
de avaliações de eventos e em rodas de conversas

As avaliações  do plano deverão ocorrer na modalidade formativa, por ocasião das 

reuniões do CFE a cada quatro meses.

. Participação da Diretoria Executiva e coordenações nas reuniões de UDEs e AREs, 

pelo menos quatro vezes por ano, sempre no início  e final de cada semestre, com 

vistas ao interdiálogo na resolução das dificuldades e parcerias que alavanquem as 

ações do Movimento Espírita do estado do Ceará;

. Formação dos dirigentes de UDEs e AREs para o incremento nos processos de unificação,

diálogo sobre o papel dos órgãos de extensão, o trabalho integrado e reorganização ou

redimensionamento do mapa geográfico dos respectivos órgãos;

Encontro de UDEs: 21 de janeiro, sábado a tarde;

Encontro de AREs: 22 de janeiro, domingo pela manhã.



. de

modo espíritas,

trabalhadores

. Alteração no formato das reuniões do Conselho Federativo Estadual, de

modo a envolver e integrar mais e melhor os dirigentes de casas espíritas,

trabalhadores e diretoria executiva, respectivamente;.

. 

socialização de informação/orientações importantes e imprescindíveis à 

dinâmica e ao funcionamento do Movimento Espírita;

. Elaboração de um folder sobre a FEEC e o movimento espírita, com vistas à

socialização de informação/orientações importantes e imprescindíveis à 

dinâmica e ao funcionamento do Movimento Espírita;

. UNIFICAR

INTEGRANDO inclusive

a estadual

e

. Alteração no formato do Seminário de Unificação 2017. Lema: UNIFICAR

INTEGRANDO com envolvimento das AREs, UDEs e FEEC. As oficinas, inclusive

a do CFE, devem ter a mesma temática, com base nas metas do plano estadual

e do CFN, entre outros assuntos pertinentes;



Ex: 

. 

. Reduzir gastos com a folha de pagamento;

.Criar mecanismo para receitas permanentes, (eventos, feiras, 

. Aumentar o tamanho do auditório para alugar;  

Sustentabilidade da FEEC

Ex: Contribuição de 30,00 x 67 casas: RS 2.010,00. (Até dia 10 de cada mês). . . . . 

. Estimular e acompanhar mensalmente a campanha de sócios, inclusive da diretoria;

. Reduzir gastos com a folha de pagamento;

.Criar mecanismo para receitas permanentes, (eventos, feiras, bazares, etc) .

. Aumentar o tamanho do auditório para alugar;  

. Integrar as coordenações de Artes à CIJ, Esperanto ao AEE e criar a coordenação 
de 
. Integrar as coordenações de Artes à CIJ, Esperanto ao AEE e criar a coordenação 
de Eventos. ATUALIZAR O ESTATUTO incluindo a AEE e direção colegiada;

. Melhorar o site da FEEC e atualizá-lo diariamente, divulgar e 
disponibilizar em download 
publicação do jornal federativo

. Melhorar o site da FEEC e atualizá-lo diariamente, divulgar e 
disponibilizar em download o folder, o calendário e retomar a 
publicação do jornal federativo;

. Criar o “ ARTE NA PRAÇA” e envolver as coordenações CIJ, APSE e 
Casas 
. Criar o “ ARTE NA PRAÇA” e envolver as coordenações CIJ, APSE e 
Casas Espíritas.

. Apresentar o “Projeto Escuta” pela coordenação da APSE no 1º 
Encontro Integrado.
. Apresentar o “Projeto Escuta” pela coordenação da APSE no 1º 
Encontro Integrado.

. Apresentar o Projeto Caravana  Fraterna Vianna de Carvalho.. Apresentar o Projeto Caravana  Fraterna Vianna de Carvalho.



Sugestões UDEs e AREs



Propostas UDEs e AREs:  Semear, ouvir, conquistar, acolher, 
aproximar, envolver e 
Propostas UDEs e AREs:  Semear, ouvir, conquistar, acolher, 
aproximar, envolver e integrar.

. Assessoria contábil e  jurídica às casas espíritas;. Assessoria contábil e  jurídica às casas espíritas;

. 

também, nas próprias 2017; 

. As capacitações, além dos Encontros Integrados, possam ocorrer, 

também, nas próprias UDEs e AREs, especialmente no ano de 2017; 

.Que essas capacitações promovam discussões e entendimento dos
dirigentes seja
unificação/movimento do
trabalhador

.Que essas capacitações promovam discussões e entendimento dos
dirigentes e demais trabalhadores acerca do que seja
unificação/movimento espírita, trabalho federativo e papel do
trabalhador espírita;

. Que os dirigentes repassem as reuniões de UDEs e AREs aos

trabalhadores de suas casas espíritas e que as casas espíritas

programem encontros de trabalhadores em seu lócus para avaliar e

planejar com os trabalhadores e não somente com a diretoria;



. no

funcionamento la,

permanentemente

. Que as diretorias das casas espíritas tenham especial atenção no

funcionamento da instituição de modo a fortalecê-la,

permanentemente;

. Que a FEEC acompanhe mais a regularização administrativa das 
casas espíritas
. Que a FEEC acompanhe mais a regularização administrativa das 
casas espíritas.





PLANO DE TRABALHO DAS COORDENAÇÕES

AEPM 
Diagnóstico: para identificar necessidades e demandas específicas de 
cada área junto às 

Capacitação
1 
integrado de 0
possível, no momento 
ocasião, a combinar.

Rodas de Conversas mensais, sobre temas palpitantes e 
urgentes da AM, 
nosso estado, com comprovado

AEPM 
Diagnóstico: para identificar necessidades e demandas específicas de 
cada área junto às UDEs e AREs.

Capacitação para dialogadores/esclarecedores (norteados pelo item 
1 das diretrizes CFN) em dois módulos:  o primeiro no encontro 
integrado de 05/março e o segundo nas UDEs.  Nas AREs seria, caso 
possível, no momento chamado FEEC no Interior,  ou em outra 
ocasião, a combinar.

Rodas de Conversas Intinerantes mensais, sobre temas palpitantes e 
urgentes da AM, nas quais convidaríamos lideranças espíritas do 
nosso estado, com comprovado knowhow, para debates. 



ACSE

Diagnóstico: para identificar necessidades e demandas específicas de cada área junto às UDEs e 
AREs.

Formar e aperfeiçoar trabalhadores e coordenadores para atuação na ACSE;

-Identificar boas práticas nas ações da ACSE.

-Semanas de palestras com o tema dos 160 anos de O L.E.

-Saraus artísticos, Feira de Livros, Micro campanhas mensais com temas de interesse 
geral  tomando como base - O Livro dos Espíritos, onde na última semana de cada 
mês, iniciando com a LEI DIVINA, seguidos das demais Leis Morais contidas em O L.E;

Promover uma exposição específica sobre O Livro dos Espíritos regatando fatos que o 
antecederam e seu impacto na sociedade da época.

- Desenvolver campanhas de incentivo ao estudo da obra através de outras áreas do 
Movimento Espírita (ESDE; EADE; CIJ, NEP, etc).
Mesas redondas sobre suicídio e brincadeiras Perigosas, - Participação em atos de 
mobilização contra o Aborto.



APSEAPSE

. Diagnosticar as necessidades da área de Assistência e Promoção Social 
quanto às demandas de capacitação; 

. Orientação para a criação dos espaços de convivência e  integração 
desses com os demais setores da casa espírita;

. Estudo e análise do documento de orientação da APSE;

. Realizar um amplo levantamento sobre o número de casas espíritas 
do Ceará, filiadas ou não, em parceria com ACSE e divulgar no site e 
acompanhar o processo de filiação das casas à FEEC;

. Criar o Projeto ESCUTAR e socializar experiências de APSE entre os CEs
do estado e Nordeste; Implantar junto com as demais coordenações o 
Projeto “Arte na Praça e a Caravana fraterna Vianna de Carvalho.



AREA AE
Diretriz II: Preservação da Unidade de Princípios da Doutrina:
Capacitação continuada para os trabalhadores do AE, tanto nos Encontros 
Integrados, quanto pra atender às necessidades identificadas através do 
diagnóstico de necessidades das UDEs e AREs;

Diretriz IV - Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento de suas 
finalidades Implantação do Projeto Caminhos;

Criação de equipes para implantação/realizacão de Evangelho no Lar para 
aqueles que não podem comparecer ao CE, nos hospitais, abrigos de 
Idosos;

Diretriz VII - Participação na Sociedade
Atuar em segmentos de prevenção da vida em áreas educacionais( Escolas 
e Universidades), através de palestras sobre aborto e suicídio

Análise do Documento Orientações para o Atendimento Fraterno do 
Centro Espírita, elaborado pela FEB, antes do Encontro da Regional 
Nordeste em Sergipe.



FEEC
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Coordenações

UDE

8
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ORGANOGRAMA DO MOVIMENTO
ESPÍRITA DO ESTADO DO CEARÁ





“Esses grupos, correspondendo
se, permutando observações, podem, desde já, formar 

consorciará todas as opiniões e unirá os homens por 

“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) 

ARME-SE DE DECISÃO E CORAGEM A VOSSA FALANGE!  MÃOS A OBRA! O ARADO 
ESTÁ PRONTO E A TERRA PREPARADA: ARAI!


