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Aracaju, 16 de novembro de 2022 
 
 
 
Assunto: Reunião ordinária do CFE 
 
 
Estimado Dirigente. 
Que a Paz de Jesus nos envolva! 
 
Convocamos os confrades e confreiras para a reunião ordinária do Conselho 
Federativo Estadual/CFE-FEES, agendada para o dia 04 de dezembro de 2022, 
das 08:30 às 12:30 horas, cuja pauta é a que se segue:  
 

1. Abertura da reunião: leitura de página espírita, prece abertura e boas-vindas;  
2. Informações gerais sobre o Movimento Espírita Nacional; 
3. Apresentação da dinâmica das reuniões setoriais; 
4. Reuniões setoriais – pautas em anexo; 
5. Ata da reunião ordinária CFE-2022/2. 
6. Encerramento da Reunião Ordinária do CFE 2022/2.  
7. Prece final.  

 
Solicitamos a confirmação da presença, bem como o número de participantes da 
Instituição para que a Federação Espírita do Estado de Sergipe se planeje para 
melhor recebe-los. 
 

 
 

Fraternalmente, 
 
 

Júlio César Freitas Góes 
Presidente 
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PAUTA DAS REUNIÕES DAS ÁREAS 

 
 

1) Área dos Dirigentes 
 

a) Campanha Nacional Permanente de Conscientização Ecológica/CNPCE; 
b) Atividades presenciais/virtuais – Grupo de trabalho para avaliar e propor 

estratégias; 
c) Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro – Apresentação; 
d) Orientação Para Assistência Espírita nos Sistemas Penal e 

Socioeducativo; 
e) Novos desafios na administração de uma Instituição Espírita; 
f) O que ocorrer. 

 
2) Área de Mediunidade, Estudo e Prática 

 
a) Explanação sobre a implantação de cursos do MEP nas casas espíritas; 
b) Proposição sobre as dificuldades e soluções referentes às reuniões 

mediúnicas nas casas espíritas; 
c) Como lidar com a mediunidade na juventude?  
d) Sugestões sobre o que a FEES pode fazer para ajudar as casas espíritas 

no tocante ao bom exercício da mediunidade. 
 

3) Área de Infância e Juventude 
 

a) Apresentação do Coordenador da Área; 
b) Avaliação da programação/2022; 

 Lives; 
 Oficinas. 

c) Jornada pedagógica; 
d) ENJESE – Encontro da Juventude Espírita de Sergipe; 
e) Mostra de arte; 
f) 45 anos da Campanha Permanente de Evangelização; 
g) ENEEIJ – Encontro Nacional de Evangelizadores da Infância e Juventude; 

h) Proposta para programação/2023; 

i) Avaliar a eficácia da evangelização no Centro Espírita pós pandemia. 
 

4) Área de Estudos do Espiritismo 
 

a) Apresentação dos Coordenadores da Área; 
b) Programação das atividades da área para 2023 - Sugestões  

 
5) Área de Atendimento Espiritual 

 
a) Apresentação do Coordenador da Área; 
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b) Formação de Trabalhadores do Atendimento Espiritual. Troca de informação 

e compartilhamento de vivência;  

 

c) Implementação da atividade de irradiação. Troca de informação e 

compartilhamento de vivência;  

d) Inclusão e acessibilidade. Troca de informação e compartilhamento de 

vivência; 

e) Sistema híbrido nas atividades do Atendimento Espiritual. Troca de 
informação e compartilhamento de vivência; 

f) Atividade transversal com as áreas Família, e Infância e Juventude. Troca 
de informação e compartilhamento de vivência; 

g) Integrar o jovem espírita ao Atendimento Espiritual, envolvendo-os nas 

atividades da tecnologia, dentre outras; 

h) Cuidar do trabalhador da Casa Espírita. Realizar Jornadas sobre a temática; 
i) Fortalecer a unificação do movimento espírita. Pacto Áureo – 05/10/1949.  O 

que é a unificação. Órgãos da Unificação;  

j) O que ocorrer. 
 

6) Área de Comunicação Social Espírita 
 

a) Projeto Pensando no Futuro – Meio Ambiente Feliz; 
b) Doutrina Espírita e as redes sociais; 
c) Capacitação e a utilização das mídias sociais na casa espírita; 
d) Palestras híbrida e/ou virtual - novas propostas; 
e) Comunicação Social Espírita da FEES a serviço das Instituições. 

 
7) Área de Assistência e Promoção Social Espírita 

 
a) Apresentação do Coordenador da Área; 
b) Mapeamento dos trabalhos realizados nas casas Espíritas; 

 Acolhimento; 
 Doação de gêneros alimentícios, vestuário, materiais e utilidades 

em geral; 
 Organização de grupos de estudos, convivência, reflexões; 
 Palestras sócio educativas. 

c) Perfil do público atendido; 
d) Principais dificuldades encontradas para realização dos trabalhos; 
e) Dicas para implantar e/ou maximizar o potencial das atividades; 

 Parcerias e convênios com o objetivo de ofertar serviços, para o 
público que atende 

f) Transversalidade a APSE. 
 
 


