
 

À  

Vice Presidente – Área de Unificação 

Assunto: Relatório de Atividades da Área de Comunicação Social Espírita no ano de 2020. 

RESUMO EXECUTIVO 
 

O presente documento apresenta o conjunto de projetos priorizados pela Área de 
Comunicação Social Espírita (ACSE) para o ano de 2020. Trata-se de um detalhamento do Plano De 
Trabalho da Comunicação para a Nova Era 2018-2028.  

 

Foram destacados os seguintes Projetos Estratégicos para 2020: 

1. Rede ACSE nas Federativas – foco nas AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E 
COOPERAÇÃO. – resultando no desenvolvimento de ações integradas entre a 
coordenação nacional e as regionais. 

2. Formação continuada e aperfeiçoamento para os coordenadores da ACSE. – 
Destaque-se o desenvolvimento de um projeto nacional piloto de estudo de 
temas sobre a Área de Comunicação Social Espírita. 

3.  Ações da ACSE com a executiva do CFN. Destacando-se a criação de salas 
virtuais e modelos de trabalho integrado apresentados pela ACSE para todas as 
áreas da Unificação com vistas ao enfrentamento do isolamento social. 
Realização de treinamento especifico para a realização das reuniões das 
Comissões Regionais e do Conselho Federativo Nacional por meio virtual. Outras 
ações integradas com a FEBtv. Criação do portal pactoaureo.com.br. 

4. Revisão do documento Orientação ao Trabalho da Comunicação Social Espírita 
(em andamento). Revisão de tópicos da Área de Comunicação Social Espírita 
para integrar o documento Orientação ao Trabalho do Centro Espírita do 
Conselho Federativo Nacional. Continuidade da revisão para compor uma nova 
edição do documento Orientação ao Trabalho da Comunicação Social Espírita 
(em andamento). 

5. Desenvolver campanha/atividade específica para o envolvimento do Jovem nas 
atividades da Casa Espírita – em conjunto com a AIJ. Desenvolvimento de um 
projeto piloto para a realização de eventos integradores por meio virtual 
(CONBRAJE VIRTUAL 2020) com vistas à identificação de melhores processos 
de trabalho para apoio às atividades e eventos virtuais   



 

 

6. Explorar os Processo de Trabalho da ACSE para definir métodos e práticas. Ao 
longo de 2020 foram alterados os processos de comunicação, 
compartilhamento e colaboração pelas equipes da ACSE, com destaque para a 
criação de um ambiente de INTRANET acse.me/acse para a integração das 
atividades das coordenações nacional, regionais e estaduais. 

7. 110 anos Nascimento de Chico Xavier. Desenvolvida uma campanha específica 
para a comemoração dos 110 anos de nascimento de Chico Xavier. Materiais 
gráficos, textos e mídias foram produzidas e compartilhadas para uso pelas 
federativas.   

8. 140 anos de nascimento de Eurípedes Barsanulfo. Desenvolvida uma campanha 
específica para a comemoração dos 140 anos de nascimento de Eurípedes. 
Materiais gráficos, textos e mídias foram produzidas e compartilhadas para uso 
pelas federativas. Destaque-se a criação de vídeo animação específica sobre 
este importante personagem do Movimento Espírita Brasilleiro 
(https://www.youtube.com/watch?v=_DhuHtZ7F1U).  

9. Desenvolver ações de esclarecimento, iluminação e consolo orientadas para a 
formação da mentalidade cristã. Foram produzidos programas, entrevistas, 
palestras virtuais e outras atividades de divulgação. Ações de programação, 
estruturação e cancelamento das 5 edições do Congresso Espírita Brasileiro, 
adiado para 2023. Produção de um vídeo-animação A petição de Jesus, com 
conteúdos evangélicos. Um total de 63 produções audiovisuais específicas para 
as ações da ACSE. Aproximadamente 300 palestras, seminários ou estudos 
foram desenvolvidos pela Coordenação Nacional da ACSE em atendimento a 
demandas do movimento espírita nacional e internacional 

 

Atenciosamente,  

 

 

ANDRÉ HENRIQUE DE SIQUEIRA 

Coordenador Nacional  

Área de Comunicação Social Espírita 

 

 


