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PROJETO 

 

 

1. Apresentação:  

 

O Programa de Formação de Lideranças Espíritas da FERGS - PFLE, como sabido, 
teve início em 2008, por ocasião do projeto desenvolvido pelo Departamento Doutrinário de 
nossa federativa, com oficinas realizadas ao longo de 14 regiões da rede. Com o acolhimen-
to do movimento espírita gaúcho, o programa foi adequado para a realização de oficinas que 
atendessem demandas dos trabalhadores de todos os segmentos de atuação no centro es-
pírita e nos órgãos de unificação.  

Em 30 de Julho de 2016, foi aprovado o Projeto de TREINAMENTO DE MULTIPLI-
CADORES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESPÍRITAS FERGS, 
em reunião do Conselho Federativo Estadual, tendo em vista o treinamento de multiplicado-
res para ampliarmos a oferta de oficinas do Programa, em consonância com as demandas 
de formação de lideranças espíritas apresentadas pelas uniões municipais espíritas através 
de seus conselhos regionais. A primeira turma contou com 27 multiplicadores e, em 2017, já 
tivemos o ensejo de consolidar a oferta de oficinas, via Plano de Atividades Federativas, em 
diversas regiões federativas.  

Já, em 2019, teve curso parte do treinamento de um segundo grupo de multiplicado-
res e, também, a realização de 50 oficinas agendadas no Plano de Atividades Federativas.  

E, no corrente ano, a adesão ao Programa foi ampliada de tal forma para o agenda-
mento inicial de 107 oficinas demandadas pelo Rio Grande do Sul e houve a criação de um 
novo grupo de multiplicadores para treinamento, em concomitância com o segundo a conti-
nuação, já prevista à distância, da primeira turma. 
                                                
1 Acessível em: http://docs.wixstatic.com/ugd/3f6cd7_a400ab94d2d248bc976e61a31502d405.pdf.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/3f6cd7_a400ab94d2d248bc976e61a31502d405.pdf
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Todavia, com a necessária suspensão do Plano de Atividade Federativas por conta 
das orientações das autoridades sanitárias do País, em razão da pandemia do COVID-19, 
observou-se a necessidade de dar continuidade ao processo formativo dos multiplicadores 
do Programa, sem prever substituição das atividades presenciais orientadas, metodologica-
mente, pelo Ciclo de Aprendizagem  

Vivencial previsto no Programa. 

Com este adendo ao Projeto de Treinamento de Multiplicadores estamos nos pro-
pondo a manter permanente diálogo com os multiplicadores do Programa em torno da temá-
tica da Liderança Espírita, tendo em vista a sua formação continuada, a manutenção do vín-
culo afetivo com equipe e a produção de atmosfera espiritual saudável, edificada na comu-
nhão de pensamentos direcionada pelo trabalho no bem, até porque, segundo a Espirituali-
dade Superior as boas ações são a melhor prece2. 

 

2. Objetivo Geral 

 

Desenvolver ações de treinamento EaD junto aos grupos de multiplicadores do 
PFLE-FERGS visando a manutenção desse processo formativo, dos vínculos afetivos e da 
atmosfera espiritual em que estamos imersos, a fim de contribuirmos com a saúde e a paci-
ficação espiritual neste momento desafiante de pandemia; além de alinharmos atividades 
complementares visando a ampliação do treinamento para o futuro. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

- Estudo continuado da temática pertinente ao PFLE-FERGS junto aos seus multipli-
cadores a fim de manter, apesar da pandemia, processos de ensino e aprendizagem 
para a sua atuação como liderança espírita e colaborador/a do Programa; 

- Fomentar o diálogo on-line entre os multiplicadores e do Setor de Formação de Lide-
ranças Espíritas da FERGS para fortalecer vínculos afetivos, apoio mútuo e aprendi-
zagem coletiva para esta grande equipe. 

- Disponibilizar, através de ferramentas de Educação a Distância (moodle, whatsapp, 
podcast, youtube e web conferências) revisão de conteúdos estudados nas oficinas 
junto aos multiplicadores e iniciação à turma que se adentra ao Programa. 

 

                                                
2 O Livro dos Espíritos, questão 661. 
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3. Conteúdos:  

 

Os conteúdos abordados serão relacionados aos livros O Líder Espírita, União e Uni-
ficação: caminho para a humanidade, da Editora da FERGS e os temas pertinentes ao trei-
namento de multiplicadores do PFLE e ao Programa de Formação de Lideranças Espíritas - 
FERGS, previstos nos documentos aprovados no CFE3 

 

4. Público Alvo: 

 

●  Multiplicadores do Programa de Formação de Lideranças Espíritas através da plata-
forma moodle FERGS. 

● Participantes do PFLE inscritos nas edições do Programa nos Núcleos de Treina-
mento e Estudos organizados pelos órgãos de unificação em nível regional ou muni-
cipal através dos grupos de whatsapp.  

 

5. Fundamentação: 

 

SEGUE-SE QUE VÃO NEGLIGENCIAR AS PRECAUÇÕES NECES-
SÁRIAS EM CASOS SEMELHANTES E BAIXAR A CABEÇA DIANTE 
DO PERIGO? ABSOLUTAMENTE NÃO. ELES TOMARÃO TODAS 
AQUELAS QUE SÃO ACONSELHADAS PELA PRUDÊNCIA E POR 
UMA HIGIENE RACIONAL, PORQUE NÃO SÃO FATALISTAS E 
PORQUE, SE NÃO TEMEM A MORTE, SABEM QUE NÃO DEVEM 
PROCURÁ-LA. ORA, DESPREZAR AS MEDIDAS SANITÁRIAS QUE 
PODEM PRESERVÁ-LOS SERIA UM VERDADEIRO SUICÍDIO, CU-
JAS CONSEQUÊNCIAS CONHECEM MUITO BEM PARA A ELE SE 
EXPOREM. CONSIDERAM COMO UM DEVER VELAR PELA SAÚDE 
DO CORPO, PORQUE A SAÚDE É NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO 
DOS DEVERES SOCIAIS. SE BUSCAM PROLONGAR A VIDA COR-
PORAL, NÃO É POR APEGO À TERRA, MAS PARA TER MAIS 
TEMPO PARA PROGREDIR, MELHORAR-SE, DEPURAR-SE, DES-
POJAR-SE DO HOMEM VELHO E ADQUIRIR MAIOR SOMA DE MÉ-
RITOS PARA A VIDA ESPIRITUAL. MAS SE, A DESPEITO DE TO-
DOS OS CUIDADOS, DEVEM SUCUMBIR, TOMAM O SEU PARTIDO 
SEM QUEIXA, SABENDO QUE TODO PROGRESSO TEM OS SEUS 

                                                
3 Vide Wikifergs: 
https://wiki.fergs.org.br/index.php/Programa_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Lideran%C3%A7as_
Esp%C3%ADritas. 

https://wiki.fergs.org.br/index.php/Programa_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Lideran%C3%A7as_Esp%C3%ADritas
https://wiki.fergs.org.br/index.php/Programa_de_Forma%C3%A7%C3%A3o_de_Lideran%C3%A7as_Esp%C3%ADritas
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FRUTOS, QUE NADA DO QUE SE ADQUIRE EM MORALIDADE E 
EM INTELIGÊNCIA FICA PERDIDO, E QUE SE NÃO SE DESMERE-
CERAM AOS OLHOS DE DEUS, SERÃO SEMPRE MELHORES NO 
OUTRO MUNDO DO QUE NESTE, MESMO QUE NÃO TENHAM O 
PRIMEIRO LUGAR. ELES APENAS DIZEM: VAMOS UM POUCO 
MAIS CEDO PARA ONDE IRÍAMOS UM POUCO MAIS TARDE. 

 

ALLAN KARDEC. O ESPIRITISMO E A CÓLERA. IN: REVISTA ES-
PÍRITA, NOVEMBRO DE 1865.4 

 

6. Justificativa: 

 

O presente adendo ao projeto se justifica no sentido de nortear a ação do Setor de 
Formação de Lideranças Espíritas da FERGS para a manutenção da capacitação de seus 
multiplicadores, bem como, manter a transparência e a prática de ações coletivas comum ao 
trabalho em nossa federativa.  

 

7. Metodologia: 

 

A metodologia para esse projeto fará uso das ferramentas de Tecnologia, Informação 
e Comunicação que temos à disposição hoje na rede federativa. Trabalharemos em duas 
perspectivas específicas: um conjunto de ações utilizando o moodle FERGS, envolvendo os 
três grupos de multiplicadores em treinamento, e outro conjunto de atividades a serem pro-
postas utilizando a ferramenta do whatsapp e o PODCAST Liderança Espírita para a Nova 
Era, objetivando o fortalecimento do vínculo entre os participantes dos NTEs no RS entre si 
e junto ao PFLE nestes dias de quarentena. As atividades serão a-sincrônicas, permitindo 
que os companheiros se organizem dentro do rol de suas atividades para participarem li-
vremente. 

Na primeira perspectiva, a metodologia a ser desenvolvida unirá todos os multiplica-
dores em uma mesma turma no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Moodle - 
FERGS, tendo em vista a realização de atividades quinzenais de estudos, diálogo e produ-
ção coletiva de conhecimento pertinente às temáticas do PFLE - FERGS. Será desenvolvido 
o “curso” no moodle pela coordenação e vice-coordenação do Setor de Formação de Lide-
ranças, acompanhados da Vice-presidência de Unificação e demais Setores da mesma, cuja 
ação conjunta seja demandada. 

                                                
4 Fonte: https://www.kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/899/revista-espirita-jornal-de-estudos-
psicologicos-1865/5851/novembro/o-espiritismo-e-a-colera.  

https://www.kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/899/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1865/5851/novembro/o-espiritismo-e-a-colera
https://www.kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/899/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1865/5851/novembro/o-espiritismo-e-a-colera
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Serão propostas atividades de ambientação no Moodle e atividades nesta plataforma 
para estudo do conteúdo do PFLE-FERGS previsto em seus módulos já aprovados pelo 
CFE. 

Igualmente, serão realizadas rodas de conversa on line, reuniões virtuais utilizando-
se de ferramentas como o zoom ou google meet, conforme a necessidade e eficácia das 
mesmas. 

O Podcast produzido pelo Setor será um dos recursos didáticos utilizados ao lado do 
livro O Líder Espírita e outros textos e vídeos de apoio que estejam em consonância com os 
objetivos deste projeto e ao treinamento dos multiplicadores do PFLE FERGS. 

Na segunda perspectiva de trabalho, acionaremos os participantes dos NTE’s em 
curso, do PFLE, através das lideranças de Unificação de forma que enviaremos o link de um 
episódio do Podcast Liderança Espírita para uma Nova Era, com proposições de diálogo 
nesses grupos, sem devolutiva direta ao Setor de Formação de Lideranças, que acompa-
nhará o processo de diálogo indiretamente, através do feedback das lideranças de unifica-
ção. Também faremos uso das rodas de conversa e outros materiais de vídeo pertinentes e 
disponibilizados pela nossa federativa. 

 

AVALIAÇÃO:  

 

Ao final de todas as atividades, os participantes serão instados à avaliação, objeti-
vando o aprimoramento desse processo de formação continuada, mediante formulário virtual 
específico. 

 

CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Data Atividade Público Alvo 

27/04/20 

Participação de todos da Roda de Conversa sobre Gestão 
de Crise e comunicação das ações desse projeto e envio 
de atividades para o diálogo (moodle FERGS e grupos de 

Whatsapp. 

Todos 

04/05/20 Reunião online para apresentação do projeto e dúvidas 
sobre plataforma moodle. Multiplicadores 

11/05/20 Atividade moodle FERGS sobre Liderança Necessária; Multiplicadores 
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Escuta do episódio 23 Podcast - Liderança e Gestão de 
Crise e diálogo com questões orientadoras. 

Participantes 
NTE 

25/05/20 

Atividade moodle FERGS sobre União e Unificação Multiplicadores 

Escuta do episódio 01 Podcast - União e Unificação e diá-
logo com questões orientadoras. 

Participantes 
NTE 

08/06/20 

Atividade Moodle FERGS sobre Liderança e Gestão de 
Conflitos Multiplicadores 

Escuta do episódio 06 Podcast - Apascenta! Liderança e 
Gestão de Conflitos e diálogo com questões orientadoras. 

Participantes 
NTE 

22/06/20 

Atividade Moodle FERGS - Estratégias para a Administra-
ção de Conflitos Multiplicadores 

Escuta do Episódio 07 Podcast – Grupos em Crise! Estra-
tégias para a Administração de Conflitos 

Participantes 
NTE 

06/07/20 

Atividade Moodle FERGS - Desafios da Unificação Multiplicadores 

Escuta do Episódio 09 Podcast – Grupos em Crise! Estra-
tégias para a Administração de Conflitos 

Participantes 
NTE 

 


