
PAUTA CONSOLIDADA DA CRNE/2021 

 

Área de Presidentes 

Atividades integrativas entre as Federativas Espíritas do Nordeste 

• Programa espírita virtual nordestino 
• Sustentabilidade do movimento espírita (Cooperativa de crédito) 
• Construção de consensos a respeito do pensamento espírita 
• Rede de atividades artísticas 
• Memória do Espiritismo no Nordeste 
• Estudo sobre modelos de liderança espírita 

 

Área de Infância e Juventude – AIJ 

Momento Integrado: 
1) Informações gerais: 

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.  

 
Infância: 

2) Compartilhamento de experiências gerais no cenário pandemia/pós-pandemia. 
o Evangelização online e a qualidade relacional (PB) 
o Tempo de tela e saúde integral (PB) 
o Contribuição da ação evangelizadora para reequilíbrio social-espiritual no cenário pós-

pandemia (SE) 
o Sugestões de temas a serem trabalhados na evangelização da infância pós-pandemia, 

considerando a imortalidade do espírito (SE) 
o Qual meu papel na sociedade pós-pandemia (SE) 

3) Ações voltadas à Valorização da Vida – Fé na Vida 
o Depressão na Infância (BA) 

4) Ações formativas para evangelizadores que atendem os bebês (BA) 
5) Mediunidade na Infância (BA) 
6) Cuidar da natureza – projeto para intensificar o tema na ação evangelizadora (SE) 
 

Juventude: 
7) Compartilhamento de experiências gerais no cenário pandemia/pós-pandemia 
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o Contribuição da ação evangelizadora para reequilíbrio social-espiritual no cenário pós-
pandemia (SE) 

o Sugestões de temas a serem trabalhados na evangelização da infância pós-pandemia, 
considerando a imortalidade do espírito (SE) 

o Qual meu papel na sociedade pós-pandemia (SE) 
o Como ser propagador de mensagens de esperança nesse momento pós-pandemia (SE) 
 

8) Conbrajes Regionais e Nacional: calendário e formatos (em conformidade com o que ficar 
aprovado na reunião ordinária do CFN 2020) 

9) Sou Jovem Espírita Brasil: reestruturação das ações 
o Aprendizados decorrentes do SouJovemEspírita Estadual (PB) 

10) 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) 

11) Ações voltadas à Valorização da Vida – Fé na Vida. 
12) Construir coletivamente um projeto de transição do jovem espírita que atinge a faixa etária e sua 

integração nas atividades da casa espírita (SE) 
13) Cuidar da natureza - projeto para intensificar o tema na ação evangelizadora (SE) 

 

Área de Assistência e Promoção Social Espírita – APSE 

1- O trabalho em rede na APSE – nas dimensões bio-psico-social e espiritual. 

2- Estratégia de gerenciamento de informação da APSE no Estado. 

 

Área de Comunicação Social Espírita – ACSE 

Elementos da Pauta Nacional por ordem de prioridade 

• Formação de trabalhadores da ACSE na CR Nordeste 
• Estudo específico sobre o fenômeno das FAKE NEWS 
• Destacar os modelos de colaboração e a operacionalidade construída na ACSE 
• Parcerias com as federativas nos trabalhos da ACSE 

 

Área da Mediunidade – AM 

1. Projeto “O Jovem e a Mediunidade” – Sugestão de alteração do nome do projeto para “A 
Mediunidade na Juventude” 

2. Formação virtual de multiplicadores e facilitadores do MEP 
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3. Comemoração dos 160 anos de publicação de “O Livro dos Médiuns” – Aprovado um Encontro 
Regional no dia 15 de janeiro de 2020 – Anfitriã: FEEAL 

4. Substituição da Coordenação Adjunta da Área Regional da Mediunidade com a saída do Igor da 
FERN 

5. Tecnologia virtual no estudo da mediunidade 

6. Atualidade de “O Livro dos Médiuns” na formação e prática mediúnicas 

7. O valor da mediunidade em nossa vida 

8. A Constituição do ser humano e a mediunidade 

9 Aprofundamento de “O Livro dos Médiuns” – Dos médiuns especiais, num estudo comparativo 
com o tema abordado na Revista Espírita 

10. A mediunidade na juventude 

• O desenvolvimento da mediunidade na juventude 
• A obsessão no jovem 
• A mediunidade com Jesus e Kardec na visão do jovem 

11. A mediunidade na senectude 

 

Área da Família – AF 

1. Documento Orientador da AFam 

2. Estratégias de organização da área (Federativo) 

3. Planejamento de ações e projetos para a área 

4. Transversalidade e integração com as demais áreas e atividades do centro espírita 

5. Indicadores de avaliação da AFam 

6. Formação do trabalhador 

7. Compartilhamento de experiências e realizações das federativas 

 

Área de Assistência Espiritual – AAE 

1. Atendimento Espiritual para as diversas faixas etárias (Criança e adolescente, adulto e idoso) 

2. Documento Orientador da Área 
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3. Inclusão e acessibilidade (Acessibilidade atitudinal) 

4. Atendimento Espiritual virtual 

• Formação tecnológica dos trabalhadores do AAE 
• Evangelho no Lar virtual 
• Qualificação para o atendimento fraterno pelo diálogo online 
• Tecnologias inclusivas 

 

 

 

 

 

Área de Estudo do Espiritismo – AEE 

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

2. Campanha Comece pelo Começo 

3. ESDE - Edição atualizada - comentários 

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

5. Estudos virtuais 

6. Evangelho Redivivo 

7. 40 Anos do ESDE - planejamento 

8. II ENAEE - planejamento 

9. Inclusão e Acessibilidades 

10. Esclarecimentos sobre publicações da FEB  

11. Formação da consciência espírita no âmbito da política e da gestão social 

 


