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FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL 

VICE-PRESIDÊNCIA DE UNIFICAÇÃO 
SETOR DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESPÍRITAS 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES 2018 – LIDERANÇA ESPÍRITA 
MÓDULO VII 

 
OFICINA: MISSÃO DOS ESPÍRITAS – EVANGELHO, UNIFICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
 
OBJETIVO GERAL: Compartilhar conhecimentos, desenvolver habilidades e estimular atitudes para 
a formação de líderes com competência para promover uma gestão sustentável no Movimento 
Espírita do RS, nos aspectos (ético-moral, sociopoliticocultural, ambiental, econômica e espiritual). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Estimular o desenvolvimento de uma percepção ampliada da temática da sustentabilidade apli-

cada ao movimento espírita, por parte de suas lideranças, tendo em vista a missão da Doutrina 
Espírita na Terra que é destruir o materialismo e restaurar o Evangelho em Espírito e Verdade. 

 
2. Estabelecer o diálogo sobre os ângulos da sustentabilidade para o movimento espírita, conforme 

o livro “O líder espírita” a fim de fornecer subsídio para a reflexão e vivência no trabalho de uni-
ficação. 

 
3. Refletir sobre a atitude coerente e necessária, na vida, no centro e nos órgãos de unificação, 

com os pilares da sustentabilidade (ético-moral, sociopoliticocultural, ambiental, econômica e 
espiritual) para a condução das atividades do centro espírita e dos órgãos de unificação. 

 
00:00 - ABERTURA (apresentação da oficina) 
 
00:10 - PRECE 
 
00:15 - 1. VIVÊNCIA: (tempo: 50 minutos): 
 
a) Leitura da página: “Cristo em nós” de Emmanuel, do livro “O Evangelho por Emmanuel: comen-
tários aos Atos dos Apóstolos”, págs. 58 - A leitura deve ser feita por um dos facilitadores. (1 min.) 



 
 

2 
 

b) Diálogo inicial (30 min.): Os facilitadores, com o grupo já disposto em círculo para o diálogo e 
demais atividades, irão apresentar as seguintes perguntas ao grupo de participantes, de modo a 
fomentar o diálogo e a reflexão. A cada pergunta deve ser franqueado o espaço para que o grupo 
se manifeste, cabendo aos facilitadores mediarem o diálogo, oportunizando o espaço de fala para 
todos os interessados em se manifestar. O tempo total do diálogo não deve exceder 30 min. Trata-
se de uma problematização inicial a fim de sensibilizar a todos para a temática da sustentabilidade, 
como diretriz para a cooperação no movimento espírita consoante o programa do Cristo. 
- Que sentimentos a página de Emmanuel desperta em mim? 
- Que frase apresentada pelo benfeitor sensibilizou você? Porquê? 
- Como podemos compreender o sentido da cooperação humana na obra do Cristo em nossas 
mãos, nas fileiras espíritas, considerando a manutenção do movimento espírita e o futuro do Espiri-
tismo? 
- Conclusão: Ao final do diálogo será exposta no slide a seguinte frase de Léon Denis e deve se en-
caminhar à próxima etapa da vivência: “O Espiritismo será o que o fizerem os homens” (No invisí-
vel, FEB) 
 
1h:05min - 2. DINÂMICA DA ENGRENAGEM (20 minutos): A dinâmica da engrenagem aqui será 
aplicada para que possamos manter o grupo em processo de sensibilização ao tema e, ao mesmo 
tempo, introduzi-lo de modo vivencial ao mesmo.  
 
Em círculo o facilitador mencionará o nome da dinâmica (dinâmica da engrenagem), sem descrever 
o seu objetivo formativo, apenas convidando os demais, cada um na sua vez, na sequência do círcu-
lo a “juntar-se a ele no centro do círculo, complementando o movimento da engrenagem com ou-
tro movimento, de modo ritmado e concatenado, agregando-se, pouco a pouco, cada participante, 
como peças que se movem pela manutenção da engrenagem. Após a participação do último mem-
bro do grupo na engrenagem (+ou- 30 seg), todos são convidados novamente a sentarem-se para 
refletirmos sobre a vivência.  
 
Relato: Reflexão sobre a dinâmica da engrenagem: Apresentar em slide as seguintes questões: 1. 
Como estou me sentindo após essa vivência? 2. Que sentimento adveio desta vivência? 3. Quais os 
desafios que se apresentaram para sustentar a engrenagem do começo ao fim da dinâmica? Ao 
final, destaque-se ao grupo que vemos a dinâmica da engrenagem como uma metáfora que pode 
nos ajudar a compreender a sustentabilidade (a ser explorada no relato) no contexto do movimen-
to espírita, bem como o papel das lideranças, no mesmo sentido. 
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Observação: Grupos com muitos participantes podem ser divididos em dois ou mais. Cabe a cada 
participante que se inserir na engrenagem criar um movimento e um som que se encaixe na lógica 
da engrenagem. A engrenagem pode ter mais de um nível de altura e a colaboração de todos é 
fundamental para a execução da dinâmica. 
 
1h:40min Neste momento, os facilitadores apresentarão o conceito de sustentabilidade expresso 
no livro O LÍDER ESPÍRITA (p. 159), no slide: “Sustentabilidade é uma característica ou condição de 
um processo ou sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado pra-
zo”. Deve-se ter em mente que é o momento da oficina em que são compartilhadas observações e 
experiências pessoais de liderança em relação a esse conceito. Explicado o conceito de modo arti-
culado com a vivência da dinâmica da engrenagem, os participantes irão formar trios para respon-
derem perguntas que lhe serão apresentadas no slide: a) Como podemos compreender o conceito 
de sustentabilidade no contexto do movimento espírita? b) Que ações você se engaja, como lide-
rança espírita, para a sustentabilidade do movimento espírita? c) Na opinião do grupo, citem um 
caso de uma ação de sucesso para sustentabilidade do movimento espírita e justifique a resposta. 
Ao término, as respostas serão socializadas em círculo, sem necessidade de todas serem lidas, en-
cerra-se o diálogo ao se compreender que o tema foi esgotado ou o tempo. 
 
2:40 - 3. INTERVALO 
 
3:00 - 4. PROCESSAMENTO (1 hora): O grupo agora será dividido em quatro grandes grupos, onde 
estudaremos alguns dos pilares da sustentabilidade para o movimento espírita. Recordem-se os 
facilitadores que esse é um momento da oficina em que são reconstruídas ideias e padrões de 
comportamento com nova interação na atividade e a partir do que puderam aprender do material 
utilizado. 
 
a) Cada grupo irá para uma sala que conterá um notebook (com a bateria carregada e com um epi-
sódio do canal FERGS sobre os pilares da sustentabilidade no movimento espírita já disposto ao 
play). Na sala, terão à disposição papel pardo e canetões para elaboração de uma LISTA DE IDEIAS, 
bem como um breve roteiro para a mesma. São os vídeos e seus respectivos links: 
 
- Sustentabilidade Econômica no Movimento Espírita: 
https://youtu.be/dCixHwC21PY 
 
- Sustentabilidade Ética no Movimento Espírita: 
https://youtu.be/4NQ6l2snFis 
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- Sustentabilidade Ambiental (material e espiritual) no Movimento Espírita: 
https://youtu.be/Sm8gQ92q30A 
 
- Sustentabilidade Sociopoliticocultural: DVD 1 - Sustentabilidade do movimento espírita (0:58:43 
ao final do DVD). 
 
- Sustentabilidade Espiritual: 
 
b) Roteiro para a LISTA DE IDEIAS (deve ser entregue em folha ofício para o grupo, em uma cópia) 
 
1. A lista de ideias é uma ferramenta pedagógica para recolher as ideias principais da abordagem a 

ser apresentada no vídeo e estabelecer conexão entre as mesmas, de modo que o conteúdo seja 
apreendido pelo grupo de modo significativo.  

2. O grupo deve identificar as ideias-chave do conteúdo exposto no vídeo, em grupo, e os organi-
zem em uma lista. No mínimo 05 palavras e no máximo 10.  

3. Agora, organizem no cartaz as palavras-chave que expressam as ideias principais presentes no 
vídeo assistido. 

4. Ao término do diálogo e construção da lista no cartaz o grupo deve retornar ao auditório para a 
continuidade das atividades. 

5. Generalização (30 min.): Cada grupo apresentará a sua lista de ideias explicando-a aos demais. 
Após as apresentações, o grupo pode propor questões mediadas pelos facilitadores. É bom que 
se conduza o diálogo tendo em vista que este momento da oficina devemos relacionar princípios 
e conceitos com a realidade. 

 
5. APLICAÇÃO (30 minutos): Aqui nos cabe trazer as reflexões para o plano da realidade, aplicando 
os saberes estudados. 
 
a. Exibir o vídeo institucional do clube do livro: 
(https://www.youtube.com/watch?v=lC4RKC8WTjw)  
 
b. Identificar com o grupo, quais os pilares de sustentabilidade que são contemplados pela ação do 
Clube do Livro e o que podemos fazer no nosso Movimento espírita para ampliar o espectro desta 
ação? 
 
c. Encerramento com a mensagem de Bezerra recebida por Divaldo Franco no nosso Congresso: 
https://www.youtube.com/watch?v=a_LmJfufwdk 

https://www.youtube.com/watch?v=lC4RKC8WTjw
https://www.youtube.com/watch?v=a_LmJfufwdk
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BIBLIOGRAFIA: 

• O Líder Espírita 

• Revista A Reencarnação de n. 448. 
 
MATERIAIS: 

• O Evangelho por Emmanuel: comentário ao Atos dos Apóstolos - FEB 

• 01 um notebook com caixas de som no auditório. 

• 04 notebooks com os vídeos assinalados no item “3-A” da oficina dispostos em 04 salas. Com 
caixas de som, se possível. 

• 04 impressões em folha A4 do roteiro do mapa conceitual, para os grupos, nas salas. 

• 04 cartazes de papel a metro (01 metro) para que sejam realizados os mapas conceituais. 

• 1 kit de 03 canetões nas quatro salas. 

• Apresentação PPT  

• Material sobre o Clube do Livro em PPT. 
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