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COMISSÕES REGIONAL SUL  2021 –TEMAS APROVADOS 

1- ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇAO SOCIAL ESPÍRITA/APSE 

 

1- O protagonismo juvenil na APSE : pensando na necessidade de aumentar e renovar 

nossas fileiras, vemos como interessante uma ação integrada entre as áreas (APSE e AIJ) 

visto que para despertar no jovem o interesse pelo trabalho na APSE precisamos de 

abordagem diferenciada que permita a participação em todas as instâncias da tarefa 

              2-Programa institucional de divulgação da APSE para adesão de novos trabalhadores 

              3-Programa para fomento da participação em conselhos municipais e estaduais – Diretriz  

– 9 - Plano de trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro. 

             4- Planejamento coletivo da Formação Continuada de Trabalhadores da APSE Regional 

Sul  

            5- A APSE e o trabalho em Rede  no caminho de aprender e servir (FEMS). 

 

2.ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL/AE 

 

1. Revitalização da Campanha Permanente de Evangelho no Lar; 

2. Divulgação do Documento Orientador do AE no Centro Espírita; 

3. Atividades Virtuais do AE: 

3.1-  Atendimento Fraterno à distância em Tempos de Pandemia. 

● Para que implantar? 

● Sugestão de passo a passo para implantação. 

Objetivo geral: Refletir sobre a importância da continuidade de ofertar atendimento fraterno aos 

que sofrem, em época de isolamento social, pois a dor continua assolando os corações. 

Fundamentação: "Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que 

sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do  

desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime! Não vale mais isso do que os lambris 

dourados?"Viagem Espírita de 1862 e outras viagens Kardec. Allan Kardec. 

 

3.2 -Reunião Privativa de Irradiações on-line em tempos de pandemia: 

● Por que fazer? 

● Os impactos positivos dessa reunião. 

 

Objetivo geral: Sensibilizar sobre a importância das irradiações no contexto de transição 

planetária, onde a humanidade é assolada por flagelos intensos. 

Fundamentação: “A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos que oram se 

associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo: é como se clamassem 

juntos e em uníssono. {...} Evangelho segundo o Espiritismo, cap.27 –Pedi e obtereis, Ação da 

prece. Transmissão do pensamento, it 15 – Allan Kardec. 

 

3.3 - . O Atendimento Espiritual e a pós pandemia"; 
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Justificativas:O prolongado isolamento social, as relações familiares e afetivas, o possível 

aumento das ideias suicidas e a importância da transformação para melhor (dentro das bases 

doutrinárias e do Evangelho) como preservativo para os transtornos mentais. 

 

4. Planejamento para o 2º Encontro Nacional da AAE; 

Objetivo geral: Propiciar a partilha, a Unificação entre os coordenadores das Federativas estaduais, 

tendo em vista atualização, interação e coleta de subsídios para a eficácia do trabalho das equipes 

da AAECE. 

Fundamentação: Diretriz 2 do PTMEB  

(2018-2022) “Preservação da Unidade e universalidade dos princípios da Doutrina Espírita - Ex. 

de Ação: Promoção e realização de cursos, encontros, seminários e oficinas de trabalho voltados 

ao esclarecimento da Doutrina Espírita. 

 

5. A Inclusão e Acessibilidades no acolhimento – como proceder diante das necessidades 

especiais? 

 

6.  Atendimento Fraterno a Crianças e Jovens; 

 

7.Elaboração de programa nacional de incentivo à Formação continuada de trabalhadores da área 

do AE 

 

3 .ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA/ACSE 

 

1.Ativação da rede de comunicação do Movimento Espírita Brasileiro com as federativas 

candidatas ao piloto em 2021 

2. Cada um desses itens é um detalhe. 

3. Projeto Aplicativo das Casas Espíritas 

4. Modelo de Curadoria de Informação 

5. Mapeamento de Influenciadores Digitais 

6. Comunicação com Acessibilidades 

7. Campanha 175 anos Léon Denis 

8. Censo Espírita  

9. Participação do Espírita na Sociedade: apoio à interiorização de imigrantes 

venezuelanos 

10. Campanha A Vida Ensina. O Espiritismo Explica. 

11. Comemoração 160 anos de O Livro dos Médiuns 

 

Existe uma convergência em torno dos temas da regionais, mas adaptados às realidades 

locais. 

  

4. ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO/AEE 

 

1. Aprovação do Plano de Trabalho da AEE 2020-2025 

2. Campanha Comece pelo Começo 

3. Pauta para as reuniões das Comissões Regionais - proposta de temas: 
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4. Planejamento 2020-2025 

5. 3. ESDE - Edição atualizada - comentários 

6. Ações para divulgação dos documentos OAEE e IEE/EOB 

7. Estudos virtuais 

8. Evangelho Redivivo 

9. 40 Anos do ESDE - planejamento 

10. II ENAEE - planejamento 

11. Inclusão e Acessibilidades 

12. Interpretações equivocadas. Kardec sempre!   

  

Observação: Constar a recomendação de que o Plano de Trabalho deve conter a  observação de 

que o PTMEB tem ciclo diferente do Plano da Área e que este deve contemplar as possíveis 

transformações em novas edições do PTMEB (Manter simetria) 

 

5. ÁREA DA FAMÍLIA/AF 

 

1.Construção coletiva do Documento Orientador da Área da Família. 

2. O Olhar específico da Área da Família sobre si mesma, transversal e sistêmico, bem 

como a sua organização administrativa.  

2.1 - As interfaces das Áreas.  

3.Compartilhamento de Experiências: da Área da Família e de Integração das  Áreas 

nas federativas.  

4. Construção coletiva do Programa de Formação Continuada de Trabalhadores   

AFAM; 

 
6. ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE/AIJ 

 

PROPOSTAS DE TEMAS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL SUL – 2021 

Tendo em vista a realização da reunião ordinária do CFN e a importância de subsidiarmos 

coletivamente a construção da Pauta da AIJ nas Comissões Regionais 2021, a AIJ compartilhou 

com a AIJ das Entidades Federativas Estaduais uma proposta inicial de temas para análise, 

acréscimo e sugestões que considerassem oportunos junto à equipe gestora das respectivas 

Federativas.A proposta a seguir apresentada sinaliza possíveis temas a serem abordados na reunião 

da AIJ nas Comissões Regionais 2021 e contempla o breve acompanhamento de algumas ações 

em desenvolvimento pela Área:  

Momento Integrado: 

 

 1)    Informações gerais: 
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a)      Formação de Evangelizadores EAD: acompanhamento das formações atuais e 

construção de novas formações 

b)      Comissão de Inclusão: acompanhamento e organização das ações formativas 

c)       Outros informes gerais 

2.        Avaliação do Plano de trabalho do AIJ/FEB 2012 -  2017 e alinhamento das 3 

diretrizes desse plano com as diretrizes do Plano de trabalho 2018-2022 (PR) 

3.        Campanha Nacional da AIJ voltada ao dirigente espírita para a importância e 

valorização da evangelização infantojuvenil no CE 

 4.        Integração de calendários de programações de eventos online da AIJ da CR-Sul 

(SC) 

5.        Reuniões mensais de compartilhamento de experiências entre os estados da CRSul 

(RS) 

6.        Definição das atribuições dos coordenadores regionais de infância e juventude e 

construção coletiva das ações (RS) 

  Infância: 

1.        Compartilhamento de experiências gerais no cenário pandemia/pós-pandemia 

2.        Ações voltadas à Valorização da Vida – Fé na Vida 

3.       Criação de Encontros Virtuais de Confraternização para a Infância, inicialmente por 

CRs, futuramente, avaliar a possibilidade de uma edição nacional (SC) 

4.  Criação de documento que pormenorize a questão do Protagonismo infantil objetivando 

fomentar ação evangelizadora no CE dentro desta perspectiva (SC) 

  Juventude: 

 

5.    Compartilhamento de experiências gerais no cenário pandemia/pós-pandemia 

·    5.1  O olhar sensível do evangelizador para com o jovem durante e após a pandemia  

   5.2 Novas modalidades e linguagens em evangelização após a pandemia - que evangelização 

espírita devemos realizar neste novo cenário de mundo?  

        6. Conbrajes Regionais e Nacional: calendário e formatos (em conformidade com o     que 

ficar aprovado na reunião ordinária do CFN 2020)  

        6.1- Em paralelo ou em conjunto às Conbrajes fortalecimento e integração das 

iniciativas regionais já existentes para juventude;  

       7. Sou Jovem Espírita Brasil: reestruturação das ações; 

       8. Mediunidade e Juventude: andamento do Projeto em parceria com Área de Mediunidade, 

Área do Atendimento Espiritual e Área da Família (em conformidade com o que ficar aprovado 

na reunião ordinária do CFN 2020); 

      9. Ações voltadas à Valorização da Vida – Fé na Vida 

      10. Instituição de comissão da CR para criação de um programa básico de protagonismo juvenil  
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7- ÁREA DA MEDIUNIDADE/AM 

 

1. Formação Continuada de Multiplicadores e Facilitadores do MEP - online 

2- Comemoração dos 160 anos de Publicação de O Livro dos Médiuns (integrado) 

3.Mediunidade e Juventude: andamento do Projeto em parceria com Área da Infância e Juventude, Área do 

Atendimento Espiritual e Área da Família 

4.Reuniões das Áreas da Mediunidade da CRSul com regularidade definida 

5. Substituição da Coordenação Adjunta da Área Regional da Mediunidade  ( Saída da Juciema do CEERJ) 

  

 

 

 

 

8- ÁREA DOS DIRIGENTES-GESTÃO/AD 

 

        ÁREA DE LIDERANÇAS 

1. UNIFICAÇÃO      

Continuidade das avaliações e ações com vistas ao avanço do trabalho em rede e a 

vivência dos princípios de unificação do Pacto Áureo no Movimento Espírita Nacional 

(conectando com as melhorias de processos apresentadas por FEC e FEMS na última 

CRSul) 

2. O LIVRO ESPÍRITA E A SUSTENTABILIDADE DO MOVIMENTO ESPÍRITA   

2.1 - Ações editoriais conjuntas entre federativas 

2.2 - Avaliação e próximas ações voltadas ao livro espírita e à sustentabilidade do 

Movimento Espírita Brasileiro (continuidade da comissão de sustentabilidade do CFN);  

 

Áreas/setores/departamentos do livro espírita 

Troca de experiências entre federativas com relação às ações /áreas do Livro espírita  

3. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS – CEERJ, FEC-FERGS 

Avaliação e próximas ações do Programa de Formação de Multiplicadores de Liderança e 

demais ações e programas do CFN  

4. PROCESSOS , PROCEDIMENTOS E AJUSTES DE FLUXO DAS ÁREAS E 

COORDENAÇÕES NACIONAIS E REGIONAIS – FEMS- FEC-FERGS   

AJUSTAR  PROCEDIMENTOS E ALINHAR AÇÕES DAS ÁREAS NACIONAIS  
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4.1 -  Aprimorar o Diálogo entre as Instâncias Nacional, Regional e Estadual;  

4.2 - Integrar Ações e Iniciativas  

4.3-  As iniciativas/propostas da Área Nacional devem ser compartilhadas com as 

Coordenações Regionais e quando obtido consenso, submetê-las ao CFN-FEB  

4.4 - Elaborar Plano de Ação das Áreas Nacionais com maior abrangência 

5. Lei Geral de Proteção de dados 

6. Ações Pós Pandemia 

7. Revitalização das Campanhas Nacionais - 

• Família Vida e Paz 

• Valorização da Vida 

8. Diálogo inter-religiosos e cultura de paz 

9.   Inclusão e Acessibilidades - Estratégias 

10. Direitos de imagem e som nos eventos virtuais 

     

DATA CRSUL 2021: 16 -17-18 de abril:  Se for presencial - MS 

INTEGRANTES DA COMISSÃO DA SUSTENTABILIDADE: Rio Grande do Sul e Paraná 

(Participação de todas as federativas) . Sugerida a coordenação pelo Rio Grande do Sul. 

INTEGRANTES DA COMISSÃO DA CRIAÇÃO DA ÁREA DA ARTE- (Todas as federativas 

participarão) 

Pauta de Reuniões da CRSUL -  20h às 23h 

 

Reuniões CFN 

Extraordinárias 

Reuniões CRSUL 

Extraordinárias 

 

23/02/2021 -  

 

02/ 02/2021  

25/05/2021 04/05/2021 

 

 

03/08/2021 24/08/2021  

   

Conbraje Sul – sede mantida em SC 

Em amarelo: os temas trabalhados com áreas integradas 

 


