
 
CARTA DE PROPOSTAS DO 

ENCONTRO ESTADUAL DE UNIFICAÇÃO-2016 

Este documento foi elaborado nas Oficinas  e aprovado pela plenária do Encontro 
Estadual de Unificação, promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no 
dia 28 de outubro de 2016  

1º cHAMAMENTO – RELAÇÃO COM OS BENFEITORES 

Promover capacitação permanente em NTE e a formação de lideranças, objeti-
vando promover a divulgação e a compreensão aprofundada sobre o Movimen-
to Espírita, aproximando as casas espíritas de maneira a fortalecer a Unificação. 

 

2º CHAMAMENTO – O ESPIRITISMO PARA ESTA HORA 

Fazer um trabalho de conscientização e sensibilização com os facilitadores dos 
grupos de estudo através da pergunta “hoje te vês diferente de ontem em to-
dos os aspectos da tua vida?” para que posteriormente isso seja trabalhado 
dentro dos grupos de estudos. 

 



 
3º CHAMAMENTO – O QUE QUEREMOS, COMO QUEREMOS E O QUANTO QUEREMOS? 

Incentivar a comunicação e a aproximação entre as células, órgãos e sistemas 
do Movimento Espírita por meio de todos os recursos possíveis e adequados. 

Esclarecer e estimular a todas as áreas a respeito da importância do uso de ins-
trumentos de planejamento e avaliação como PAF (plano de atividades federa-
tivas), RAU (relatório anual unificado), censos, etc. 

 

4º CHAMAMENTO – A QUEM SERVIMOS? 

Servir a Jesus exige um estudo sério da doutrina espírita, qualificação continua-
da de seus trabalhadores, para a vivência dos ensinamentos, realizando com 
excelência a função dos centros espíritas, com a participação efetiva nos órgãos 
de unificação. 

 

5º CHAMAMENTO – “O SENHOR ESCOLHEU OUTROS SETENTA E DOIS DISCÍPULOS E ENVIOU-OS 
À SUA FRENTE DE DOIS EM DOIS” 

Realizar no Centro Espírita e nos órgãos de unificação encontros sobre trabalho 
em equipe e formação de novos líderes, com a metodologia de roda de conver-



 
sa/diálogo, com a periodicidade adequada a cada realidade e com os objetivos 
de: 

- Estreitar laços pela convivência; 

- Identificar potenciais e despertar interesse pelo trabalho. 

- Aprender a amar e apoiar uns aos outros fortalecendo os futuros líderes. 

- Despertar a consciência acerca do compromisso e transitoriedade dos postos 
de liderança. 

 

6º CHAMAMENTO – COMO ESTÃO OS COMPANHEIROS QUE PARTIRAM? 

Montar projeto de capacitação “Aprendendo e vivendo o Movimento Espírita”, 
que será multiplicado pelas Uniões Espíritas com visitação e troca de experiên-
cias entre elas. 

 

7º CHAMAMENTO - QUEM NÃO É CONTRA NÓS, É POR NÓS. 

Reconhecer as dificuldades criadas pelo orgulho e egoísmo nas nossas relações 
no Movimento Espírita, e buscar alternativas para superá-las pela vivência cris-
tã, visando a difusão do Evangelho de Jesus. 



 
 

Porto Alegre, outubro de 2016. 

 

 

PLANO DE AÇÃO  
O QUE QUEM QUANDO ONDE POR QUE COMO   QUANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 


