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Por meio do Espiritismo, a Humanidade tem que entrar 
numa nova fase, a do progresso moral que lhe é 

consequência inevitável. * 
Allan Kardec 

KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. Tradução de Guillon Ribeiro FEB, 1857/1944. Conclusão. Item V. 



 PROGRAMA DE TRABALHO  

COMUNICAÇÃO ESPÍRITA  
PARA NOVA ERA  

- ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - 
 
  

 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

Na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item V, Allan Kardec destaca o 
foco central da ação espírita no Mundo: 
 

Por meio do Espiritismo, a Humanidade tem que entrar numa 
nova fase, a do progresso moral que lhe é consequência 
inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as 
ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na 
satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas 
veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada 
um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de 
surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz 
ditosos os que a esposam. 

 
E traça três períodos marcantes no desenvolvimento desta ação1: 

 
Três períodos distintos apresenta o desenvolvimento dessas ideias: 
primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos 
produzidos desperta; segundo, o do raciocínio e da filosofia; 
terceiro, o da aplicação e das consequências.  O período da 
curiosidade passou; a curiosidade dura pouco.  Uma vez satisfeita, 
muda de objeto.  O mesmo não acontece com o que desafia a 
meditação séria e o raciocínio.  Começou o segundo período, o 
terceiro virá inevitavelmente. 

 
 

Quando nos aproximamos dos 160 anos de lançamento das obras básicas do 
Espiritismo, que marca o início de reflexões e de raciocínios em torno da realidade 

 
1 Ainda sobre estes períodos, vide as observações de Allan Kardec na Revista Espírita de 1858, artigo em setembro 
(Propagação do Espiritismo) e em dezembro de 1863 (Período de Lutas). 



ACSE | Programa de Trabalho 2018-2028   versão 2021.1 

[2] 

espiritual e seus impactos no pensamento humano, é hora de intensificar a colaboração 
na consolidação do terceiro período, marcado pela aplicação dos ensinos morais e suas 
respectivas consequências. 

 
O papel da Área de Comunicação Social Espírita (ACSE), em função de sua 

própria especificidade, destaca-se no processo de disseminação de ideias e conceitos 
doutrinários e, sobretudo, como agente de transformação de ideias, que pode suscitar 
a mudança de sentimentos e atitudes, bem como, contribuir para a transformação moral 
da sociedade. 

 
Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei da vossa 
brandura, da vossa fé́, as vossas armas. Sede mais persuasivos, 
mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas 
encorajamento é o que vos vimos dar; apenas para vos 
estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos 
manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a 
sua própria vontade e a ajuda de Deus; as manifestações espiritas 
unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações 
indóceis2.  

Vicente de Paulo. ESE Cap. XIII, item 12 
 

Este documento apresenta o Programa de Trabalho da Área de Comunicação 
Social para a Nova Era, contemplando uma visão geral das ações da ACSE para o 
período de 2018 a 2028, incluindo aquele que marca os 160 anos das Obras da 
Codificação. O conteúdo deste programa vem detalhar as diretrizes traçadas no 
documento Orientação ao Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022, 
sendo uma projeção destas diretrizes para a ACSE e incluindo algumas ações 
operacionais específicas. Sendo um documento de trabalho para os coordenadores e 
trabalhadores da ACSE, ele será revisado anualmente para acompanhamento de ações, 
ajustes que se mostrem necessários e inclusão ou detalhamento de projetos de ações 
anuais.  

 
Brasília, novembro de 2017. 

 
EQUIPE NACIONAL DA ÀREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA 

 
  

 
2 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Tradução de Guillon Ribeiro. 112a. ed.  Brasília: 
FEB,1996. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2018-2028 

a) Divulgar os conteúdos espíritas e as atividades de estudo e de prática 
do Espiritismo, em formato, estrutura e canais adequados aos 
públicos aos quais se destinam. 

b) Promover a formação da mentalidade cristã, por excelência, 
mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que 
impedem a marcha da Humanidade. 

c)  Promover a comunicação entre os agentes que participam do Centro 
Espírita, do Movimento Espírita e da Sociedade. 

d)  Promover o compartilhamento de informações para garantir a 
unidade de pensamentos e de propósitos no ideal da Unificação 
Espírita. 

e) Promover a comunicação espírita considerando as dimensões de: 
 Utilidade 
 Beleza 
 Fundamentação 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE TRABALHO DA ACSE 

• Promover a formação do “Homem de Bem”, à luz do Espiritismo. 
• Comunicar as ações de estudo e prática do espiritismo em consonância 

com as demais áreas da Unificação. 
• Consolar e esclarecer por meio das ações da comunicação. 
• Promover e incentivar a integração pela comunicação entre todos os que 

desenvolvem ações no Movimento Espírita. 
• Compartilhar informações para proporcionar a unidade de pensamentos 

e propósitos dos ideais de união das instituições espíritas e do trabalho 
da Unificação. 

• Divulgar os princípios do Espiritismo e as informações das atividades do 
Movimento espírita. 

• Avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências 
utilizadas nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO | DOS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ACSE 

• “Para os homens, em particular, constitui (o Evangelho) uma regra de proceder 
que abrange todas as circunstancias da vida privada e da vida pública, o 
princípio básico de todas, as relações sociais que se fundam na mais rigorosa 
justiça. E, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade” (ESE, 
Introdução). 

• “O Universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado 
por um número incontável de inteligências, e um imenso governo em o qual 
cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, 
cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa 
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vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. 
Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e 
isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa 
visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades 
são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo” (GE, Cap. XVIII, item 
4). 

• “Desde alguns anos, o Espiritismo há realizado grandes progressos: imensos, 
porém, são os que conseguiu realizar, a partir do momento em que tomou 
rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. 
Presentemente, já ́ não é um espetáculo: é uma doutrina de que não mais riem 
os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por leva ́-lo para esse 
terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais 
adeptos úteis, do que provocando a torto e a direito manifestações que se 
prestariam a abusos.” (LM, Introdução) 

• "[...] todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por 
excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que 
impedem a marcha da Humanidade. Formadas essas correntes de pensadores 
esclarecidos do Evangelho, entraremos, então, no ataque às obras" (Emmanuel 
in Emmanuel, Cap. XXXV). 

• "Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão; 
terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz 
universal e da concórdia de todos os corações" (Emmanuel in Emmanuel, Cap. 
XXXV). 

• "Nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das 
teorias espiritistas deve ser o de colaboração com os estudiosos da Verdade. 
Não é o desejo de proselitismo ou de publicidade que os deve animar, porém, 
a boa-vontade em cooperar com os seus atos, palavras e pensamentos, a favor 
da grande causa” (Emmanuel in Emmanuel, cap. XXXVI). 

• "Todos nós objetivamos, com a nossa árdua tarefa, ampliar o conhecimento 
humano, com respeito as realidades espirituais que constituem a vida em si 
mesma, a fim de que se organize o ambiente favorável ao estabelecimento da 
verdadeira solidariedade entre os homens" (Emmanuel in Emmanuel, cap. 
XXXVI). 
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PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICOS PARA 2018-2022 

• Desenvolvimento de campanhas sobre os temas espíritas e valores evangélicos. 

• Formação da mentalidade cristã e suas relações com as necessidades e ideais 
humanos. 

• Priorização do consolo e do esclarecimento nas ações espíritas de comunicação. 

• Realização de oficinas de comunicação para os trabalhadores da Instituição, 
visando ao aprimoramento da comunicação interpessoal e coletiva.  

• Promoção de capacitação continuada de expositores da Doutrina Espírita, no 
intuito de aliar teoria espírita, técnica, simpatia e empatia à prática de falar em 
público. 

• Criação de instrumentos para compartilhamento de ideias e ações no âmbito 
do Movimento Espírita Brasileiro. 

• Intensificação da difusão do livro em várias modalidades: livraria, biblioteca, 
clube, feiras, bancas externas etc., como instrumento básico da divulgação do 
ensino espírita.  

• Ampliação e fortalecimento da divulgação da Doutrina Espírita pela Mídia: 
televisão, Internet, rádio, cinema, jornal, revista, outdoor, redes sociais, etc.  

• Realização de encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, de 
atualização doutrinária e de técnicas de comunicação social espírita, com foco 
na formação e atualização do conhecimento dos trabalhadores no que se refere 
às inovações constantes: tecnológicas, legislação, direitos autorais etc., no 
campo da Comunicação Social.  

PROJETOS E AÇÕES ESPECÍFICAS DO PLANO DE TRABALHO 

• Propor e desenvolver campanhas institucionais e temáticas à luz dos 
ensinamentos morais da Doutrina Espírita. 

• Promover a formação do “Homem de Bem”, à luz do Espiritismo e suas relações 
com as necessidades e ideais humanos. 

• Enfatizar os aspectos consolador e esclarecedor da Doutrina Espírita em todas as 
ações de comunicação. 

• Promover o aprimoramento e efetivar a consolidação da ACSE. 

• Realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, 
visando ao aprimoramento da comunicação interpessoal, institucional e coletiva.  

• Formar e atualizar os trabalhadores da ACSE com destaque às funções 
evangelizadora, integradora e midiática e às suas formas de atuação. 
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• Propor e incentivar a criação e a utilização de instrumentos, ferramentas e meios 
para compartilhar ideias e desenvolver ações no âmbito do Movimento Espírita. 

• Intensificar a difusão do livro em várias modalidades como instrumento básico 
da divulgação do ensino espírita. 

• Ampliar e fortalecer a divulgação da Doutrina Espírita pela Mídia: televisão, 
internet, rádio, cinema, jornal, revista, mídia exterior etc. 

 

. 

 
ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2018-2028 

1. Desenvolver um programa de formação de trabalhadores e lideranças para 
atuação no âmbito da ACSE. Promover encontros de sensibilização, formação, 
capacitação e aprimoramento de trabalhadores para atuação na ACSE nas 
diferentes unidades do movimento espírita nacional. 

2. Oferecer às Áreas do CFN instrumentos de comunicação especializa, por meio 
de modelo de Cartas de Serviços (onde se reúnem todas as contribuições que a 
ACSE pode oferecer). 

3. Criar uma rede coordenada para a difusão da mensagem espírita como 
instrumento catalizador da transformação moral através da espiritualização do 
ser. Promover o trabalho colaborativo através do modelo em Redes como 
instrumento de aperfeiçoamento das ações da ACSE, divulgação de eventos, 
campanhas e aprimoramento dos trabalhadores envolvidos nas atividades.  

4. Coordenar o planejamento e execução de campanhas relativas à comemoração 
dos 160 da Codificação Espírita entre 2018 a 2028, em sequências às 
comemorações dos 160 anos de O Livro dos Espíritos em 2017 e promovendo o 
estudo das obras da codificação como ferramenta de conhecimento que facilite 
a transformação moral da sociedade. 

5. Desenvolver planejamentos de campanhas de divulgação do pensamento espírita 
para três públicos distintos: 

a. Trabalhadores Espiritas = Sensibilizando-os quanto ao papel que 
desempenham com Cartas Vivas do Evangelho e instrumentos de 
transformação moral da Sociedade; 

 
b. Frequentadores e simpatizantes = Estimulando o estudo e a vivência 

da mensagem espírita em seu caráter educativo e consolador; 
 

c. Sociedade Geral = Promovendo a divulgação do Amor, da Justiça e 
da Caridade como instrumentos de construção do bem-estar, da Paz e 
da Felicidade tanto individual como coletiva. 
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6. Elaborar microcampanhas regionais sobre temas espiritualizantes, por exemplo: 
Amor, Paz, Alegria, Otimismo, Prece, Perdão, Paz e outros, coordenadas por 
uma das Regionais do CFN de maneira sequencial. 

7. Promover ações conjuntas na divulgação de eventos espíritas e de Campanhas 
Nacionais: macrocampanhas como as permanentes de Valorização da Vida, Paz, 
Família, Evangelização, Evangelho no Lar e no Coração, Estudo do 
Espiritismo/Comece pelo Começo. 

8. Desenvolver uma Agenda Nacional de Eventos Integrados. 

9. Criar estratégias para captação de recursos, custeio de atividades e envolvimentos 
de trabalhadores nas ações da ACSE. 

10. Adequar os instrumentos de orientação à ACSE e, eventualmente, introduzir 
novos, bem como, atualizá-los quanto aos avanços tecnológicos, com vistas a 
refletir o atual programa de trabalho. 
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AS FUNÇÕES DA  
COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA  

 
 

“Conhece bem pouco os homens quem imagine que 
uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. 
As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, 
e preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem 
totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, 
somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode 
operar. Para cada geração uma parte do véu se dissipa. O 
Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele 
unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse e já o 
haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande 
bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros” (Allan Kardec, 
item 800 de O Livro dos Espíritos). 

 
“Por meio do Espiritismo, a Humanidade tem que 

entrar numa nova fase, a do progresso moral que lhe é 
consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez 
com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade 
reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que 
nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo” (Allan 
Kardec, na conclusão de O livro dos Espíritos, item V). 

 
“O objetivo essencial do Espiritismo é o 

melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o 
que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual” (Allan 
Kardec, em O espiritismo em sua expressão mais simples, item 35). 

 
As finalidades principais do Movimento Espírita são o estudo, a prática e a 

difusão do Espiritismo de modo que possa cumprir o seu papel de fomentador da 
transformação moral da humanidade. A Área da Comunicação Social Espírita, alinhada 
com esta finalidade define suas funções gerais em três grandes categorias: (a) a função 
Evangelizadora; (b) a função Integradora e (c) a função Midiática. 

 
Figura 1- As funções da ACSE 

 

Função 
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Função 
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ESTRUTURA DE DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES. 

Cada uma das funções possui uma fundamentação em termos de princípios 
conceituais doutrinários, ao menos um objetivo funcional e um grupo de 
ações/projetos. Estes elementos serão apresentados dentro da seguinte estrutura: 

 
• Função: Identificação da Função. 
• Princípios: Fundamentos conceituais e doutrinários da função. 
• Objetivos Funcionais: Descrevem os objetivos a serem alcançados 

pelo desempenho da função. 
• Projetos e Ações: Descrevem Projetos e Ações a serem desenvolvidos 

pelas unidades do movimento espírita brasileiro. Neste item serão 
listadas Ações e Projetos estratégicos. A partir deles cada unidade de 
Comunicação das Federativas ou dos Centros Espíritas irão 
desenvolver seus projetos específicos adequados às realidades locais.  

 
A FUNÇÃO EVANGELIZADORA DA ACSE 

 
PRINCÍPIOS: 

• “Para os homens, em particular, constitui o Evangelho uma regra de 
proceder que abrange todas as circunstancias da vida privada e da 
vida pública, o princípio básico de todas, as relações sociais que se 
fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente e acima de tudo, o 
roteiro infalível para a felicidade” (Allan Kardec, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, Introdução). 

 
OBJETIVOS FUNCIONAIS 

• Promover a formação do “Homem de Bem” à luz do Espiritismo. 
• Comunicar as ações de estudo e prática do espiritismo-cristão em 

consonância com as demais áreas da Unificação. 
• Consolar e esclarecer por meio das ações da comunicação. 

 
 

PROJETOS E AÇÕES 
• Propor e desenvolver campanhas institucionais e temáticas à luz dos 

ensinamentos morais da Doutrina Espírita. 
• Promover a formação do “Homem de Bem” à luz do Espiritismo e 

suas relações com as necessidades e ideais humanos. 
• Enfatizar os aspectos consolador e esclarecedor da Doutrina Espírita 

em todas as ações de comunicação. 
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A FUNÇÃO INTEGRADORA DA ACSE 

 
PRINCÍPIOS: 

• “O Universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, 
acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso 
governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob 
as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda 
parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo 
se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver 
perturbações, o que ha ́ são movimentos parciais e isolados, que se nos 
afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes 
pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são 
apenas aparentes e que se harmonizam com o todo” (Allan Kardec, A 
Gênese, Cap. XVIII, item 4).  

 
OBJETIVOS FUNCIONAIS 

• Promover e incentivar a integração pela comunicação entre todos os 
que desenvolvem ações no Movimento Espírita. 

• Compartilhar informações para proporcionar a unidade de 
pensamentos e propósitos dos ideais de união das instituições espíritas 
e do trabalho da Unificação. 

  
PROJETOS E AÇÕES 

• Promover o aprimoramento e efetivar a consolidação da ACSE. 
• Realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas 

de estudo, visando ao aprimoramento da comunicação interpessoal, 
institucional e coletiva.  

• Formar e atualizar os trabalhadores da ACSE com destaque às funções 
evangelizadora, integradora e midiática e às suas formas de atuação. 

• Propor e incentivar a criação e a utilização de instrumentos, 
ferramentas e meios para compartilhar ideias e desenvolver ações no 
âmbito do Movimento Espírita. 
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A FUNÇÃO MIDIÁTICA DA ACSE 

 
PRINCÍPIOS: 

• Desde alguns anos, o Espiritismo há realizado grandes progressos: 
imensos, porém, são os que conseguiu realizar, a partir do momento 
em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela 
gente instruída. Presentemente, já ́ não é um espetáculo: é uma 
doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. 
Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, 
nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis, do 
que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a 
abusos (Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Introdução). 

 
OBJETIVOS FUNCIONAIS 

• Promover a comunicação espírita considerando as dimensões de: 
 Utilidade 
 Beleza 
 Fundamentação 

• Divulgar os princípios do Espiritismo e as informações das atividades 
do Movimento espírita em formato, estrutura e canais adequados aos 
vários segmentos de público. 

• Avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências 
utilizadas nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo. 

 
PROJETOS E AÇÕES 

• Intensificar a difusão do livro em várias modalidades como 
instrumento básico da divulgação do ensino espírita. 

• Ampliar e fortalecer ações de divulgação da Doutrina Espírita pela 
Mídia: televisão, Internet, rádio, cinema, jornal, revista, outdoor, 
redes sociais, etc. 

• Realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas 
de estudo, visando o aprimoramento da comunicação interpessoal, 
institucional e coletiva.  
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HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO 
 

VERSÃO DESCRIÇÃO 

2021.1 Retirada da programação anual para deixar o documento mais 
estável. 

2019.01 Atualização dos objetivos para compatibilizar com a edição feita para 
o documento Orientação ao Centro Espírita. 

2018.01 Versão revisada com as alterações após aprovação do documento 
Orientação ao Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022.  

5.0 Versão para aprovação ao CFN 2017, contendo as alterações e 
revisões das comissões regionais.  

4.8 Alterações propostas na Comissão Regional Norte, atualização de 
oficinas. 

4.7 Alterações propostas na Comissão Regional Centro, alterações nos 
fundamentos da ACSE, atualização de oficinas. 

4.6 Alterações propostas na Comissão Regional Sul, alterações nos 
fundamentos da ACSE, atualização de oficinas. 

4.5 Alterações propostas na Comissão Regional Nordeste, alterações nos 
fundamentos da ACSE. 

4.4 Alinhamento com as propostas do documento Orientação para o 
Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022. 

4.3 Revisão do texto para adaptá-lo como programação 2018-2028. 
4.2 Revisão de texto e inclusão de sugestões das regionais. 
4.1 Correções no texto. 
4.0 Versão candidata para o encaminhamento para o CFN. 
3.5 Inclusão de sugestões encaminhadas pelos coordenadores estaduais da 

ACSE. 
3.0 Revisão de conteúdo. 
2.0 Alterações propostas pela coordenação nacional da ACSE e 

coordenadores. 
1.0 Proposta da minuta de trabalho para avaliação dos Coordenadores 

Regionais da ACSE.  
(Última versão no topo)  
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