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FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL 

ÁREA DE UNIFICAÇÃO 

REUNIÕES INTER REGIONAIS 2018 

 

OFICINA: EIXO - SINAIS DOS TEMPOS NA DIFUSÃO ESPÍRITA: 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Responsáveis: Diretoria Executiva 

Período de Execução: ano de 2018, conforme datas agendadas no PAF. 

Abrangência: Estadual 

Público Alvo: Presidentes e vices dos Órgãos de Unificação, Multiplicadores, Presidente de Centros 
Espíritas, Diretores das uniões, 

Carga Horária: 1h50min 

 

2. Objetivo: Despertar e orientar os participantes para a superação dos desafios atuais dos traba-
lhadores e líderes espíritas na correta difusão do Espiritismo. 

 

3. Fundamentação:  

 

JESUS  

Mas seja o vosso falar: sim, sim; não, não. Mt, 5:37 

Abri os olhos, e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que não compreendeis 
que não foi a respeito do pão que eu vos disse: Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos sadu-
ceus? Então compreenderam que não havia dito que se guardassem do fermento dos pães, mas da 
doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mt, 6: 6, 11-12 

O homem bom tira boas coisas do bom tesouro [do seu coração]; e o mau homem tira más coisas 
do mau tesouro. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condena-
do. Mt, 12: 35 e 37. 
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PAULO 

Como te roguei que ficasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, para que admoestasses al-
guns que não ensinassem doutrina diversa [da que tem sido ensinada por nós], nem se ocupassem 
em fábulas e genealogias intermináveis, as quais servem mais para questões do que para aquela 
edificação de Deus, que se funda na fé. I Timóteo, 1:3. 

Tu, porém, ensina o que convém à sã doutrina. Tito, 2:1. 

Foge, porém, de questões loucas, e de genealogias, e de disputas, e de contestações sobre a lei, 
porque são inúteis e vãs. Tito, 3: 9. 

 

A CODIFICAÇÃO KARDEQUIANA 

Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois 
esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de 
reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, 
revê-lo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias.   Prolegômenos – O livro dos Espí-
ritos 

Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Erasto – 
O livro dos médiuns, item 230. 

 

ALLAN KARDEC  NA REVISTA ESPÍRITA  

[...] Há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em 
intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários; se algumas fossem 
feitas com tal objetivo, não alcançariam melhor êxito. 

[...] Publicar sem exame, ou sem correção, tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, 
dar prova de pouco discernimento. 

Allan Kardec, Revista Espírita, nov/1859. 
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4. Desenvolvimento da Oficina 

4.1 - 0:00 - introdução da oficina será feita com um vídeo contemplando sinais dos tempos no que 
se refere à divulgação do espiritismo por meio do livro e as mazelas provocadas pela literatura mal-
sã. ( 5 minutos) 

4.2 - 0:05- 1ª Atividade - Fazer o CAV do vídeo. 

1. Há relação entre os falsos profetas referidos por Jesus, o Livro Espírita e o esfriamento da cari-
dade (desunião, falta de consolo, precariedade de esclarecimento…) em nosso meio? Qual? 

Colher as respostas dos participantes e propor, em seguida, que nos unamos em torno das orienta-
ções de Jesus e dos “verdadeiros profetas” para superarmos esses desafios. 

4.3 - 0:15 - 2ª Atividade: Dividir os participantes em 5 grupos, dando a cada grupo referências dou-
trinárias acerca dos cuidados com a difusão do cristianismo (constantes na fundamentação do pre-
sente guia do facilitador), dando 20 minutos para que reflitam em torno da referência recebida e, 
posteriormente será concedido o tempo de 5 minutos para cada grupo para que apresente aos de-
mais o trecho estudado, conectando-o com desafios atuais da difusão espírita. O facilitador poderá 
realizar comentários adicionais em até 2 minutos após a apresentação de cada grupo. 

4.4 - 1:10 - 3ª Atividade: utilizando-se dos mesmos grupos anteriormente estabelecidos, será dis-
tribuída a cada grupo uma miniatura de livro (pequenos pedaços de cartolina dobrados ao meio) 
em que conste de um lado uma frase da codificação e de outro lado o de uma outra obra editada. 
Não constará no trecho retirado de outras obras a referência. O grupo fará o exercício de analisar o 
trecho de livro sem referência em face do trecho de obra básica compartilhando as conclusões com 
os demais. Tempo de análise: 10 minutos. Tempo de apresentação da conclusão por cada grupo 4 
minutos. Ao final de cada apresentação o facilitador revelará a referência do livro analisado. 

4.5 - 1:35 - Conclusão: Fala de estímulo, vigilância e trabalho em torno do trabalho federativo, co-
nectando unificação e superação dos desafios da difusão espírita (apoio em PPT). 
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