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MISSÃO DOS ESPÍRITAS

IDE E PREGAI A PALAVRA DIVINA.
É CHEGADA A HORA EM QUE DEVEIS SACRIFICAR OS VOSSOS HÁBITOS, OS
VOSSOS TRABALHOS, AS VOSSAS FUTILIDADES, À SUA PROPAGAÇÃO.
IDE E PREGAI: OS ESPÍRITOS ELEVADOS ESTÃO CONVOSCO.
(Evangelho Segundo o Espiritismo - Capítulo XX - Missão dos Espíritas Erasto)
Ouça a íntegra da mensagem Missão dos Espíritas neste link: AQUI
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caro(a),
Ide e pregai! Diz o Espírito ERASTO, discípulo de São Paulo, no belíssimo chamamento
que abre esta mensagem.
E é em obediência a esse comando que a Seara Espírita Bezerra de Menezes e a Casa
Espírita Francisco de Paula Vítor estão promovendo os CICLOS DE ESTUDOS SOBRE
A COMUNICAÇÃO NA CASA ESPÍRITA.
Como se recorda, nosso 1o. Encontro se deu em outubro do ano passado (veja AQUI),
e foi voltado para todas as pessoas que trabalham ou querem trabalhar em atividades
de comunicação na Casa Espírita. E são muitas as áreas e atividades de interesse
dessas pessoas, visto que a comunicação permeia todas as atividades das instituições
espiritas.
Agora estamos preparando o nosso 2o. Encontro, que vai ocorrer na sede da S.E.
Bezerra de Menezes, no dia 4 de julho, de 14:00 às 17:30 horas.
Examine o mapa mental que anexamos acima. Neles estão os pontos principais que
vamos examinar no próximo encontro, quais sejam:


As atividades de comunicação da nossa instituição



O público-alvo (interno e externo) da nossa instituição



A programação das palestras da nossa instituição



Instrumentos e ferramentas eletrônicas para estudar, ensinar e divulgar a Doutrina
Espírita

A metodologia desse encontro prevê algumas atividades prévias (leitura de textos e
assistência de vídeos), como preparação de dinâmicas e trabalhos em grupo que serão
desenvolvidos durante o evento. Em próxima mensagem vamos enviar um pequeno
roteiro explicando essas atividades e indicando os materiais a serem utilizados.
Como da vez anterior, vou estar ao lado da Mariléa Brasil e do Adão Juarez expondo parte
do conteúdo.
Será um imenso prazer reencontrar vocês.
Paz em Jesus!
Antônio Carlos Guimarães

PS -

1. Peço que você destinatário desta mensagem confirme se recebeu este e-mail.
2. Peço ao Juarez e Mariléa que:
1. verifiquem se todas as pessoas que participaram do 1o. Encontro receberam
esta mensagem.
2. repassem esta mensagem para as pessoas que não participaram do 1o.
Encontro e vão participar do segundo, e me enviem o nome e e-mail desses
confrades.
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2º. ENCONTRO – 4 DE JULHO DE 2015 - ROTEIRO DE ATIVIDADES PRÉVIAS
INTRODUÇÃO
Caro(a),
Para facilitar algumas dinâmicas e trabalhos em grupo do nosso próximo encontro,
será preciso que você leia com atenção as orientações e os comandos abaixo e realize
as atividades propostas. Isso vai favorecer o nosso trabalho e tornará sua participação
mais proveitosa e enriquecedora.

COMO DEVE SER MINHA PARTICIPAÇÃO
O conceito-chave para uma boa participação é o de assertividade, que significa a
habilidade para comunicar sentimentos, desejos, necessidades, pensamentos e
opiniões, de forma aberta e honesta, usando os limites dos próprios direitos e sem
afetar o direito dos outros.

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO
Um objetivo importante subjacente a qualquer atividade em grupo é propiciar a
participação de todos os componentes. Assim, aprenda a ouvir e a respeitar a opinião
dos outros, pois as pessoas têm ritmos diferentes e alguns necessitam de maior tempo
para refletir, intervir nas discussões ou manifestar opinião.

FOCO DO NOSSO ENCONTRO
Em nosso encontro, vamos examinar os seguintes pontos:
•

As atividades de comunicação da nossa instituição

•

O público-alvo (interno e externo) da nossa instituição

•

A programação das palestras da nossa instituição

•

Instrumentos e ferramentas eletrônicas para estudar, ensinar e divulgar a
Doutrina Espírita

ATOS DE COMUNICAÇÃO
Agora, (re)veja o mapa mental (A COMUNICAÇÃO NA CASA ESPÍRITA ROTEIRO), para ter uma visão de conjunto dos temas acima.

NO

ANEXO 1

DESTE
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Importante é também que você recorde um ponto que vimos em nosso primeiro
encontro, qual seja: o que são atos de comunicação e quais os que ocorrem na Casa
Espirita.
Veja o quadro abaixo, todos eles são atos de comunicação.
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POSSIBILIDADES DE TRABALHO NA CASA ESPÍRITA
Todos sabemos que o Espiritismo não faz proselitismo, isto é aquele exagerado
empenho para conseguir adeptos. Como acreditamos na Evolução (a individualidade se
esforça e se autoaperfeiçoa nas vidas sucessivas) e na Livre-escolha, entendemos que
cada um deve livremente decidir o momento e o modo de dedicar-se às coisas
espirituais. Assim, devemos ter em mente o seguinte, relativamente às pessoas que
frequentam a Casa Espírita:


Há aqueles que TOMAM PARTE  Participação Ativa;



E os que FAZEM PARTE  Participação Passiva (tomar passe, assistir palestras, participar dos
estudos)
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Assim, esses últimos – não obstante caber-lhes a decisão final, em razão do livrearbítrio – podem ser estimulados – e não coagidos – pelas lideranças da Casa Espírita
quanto à importância a se engajarem e atuarem em face da doutrina e das pessoas
assistidas pela instituição:
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ARTIGO: ADMINISTRANDO E APRIMORANDO A PALESTRA PÚBLICA
Em anexo, está um arquivo digital com o artigo ADMINISTRANDO E APRIMORANDO A
PALESTRA PÚBLICA, de Waldehir Bezerra de Almeida. Leia este texto e anote as ideias
principais, que serão objeto de discussão em nosso encontro. Detenha-se
especialmente nos procedimentos de que o autor se utiliza na administração das
palestras nas instituições em que trabalha, quais sejam:
a) Elaborar o temário das palestras em equipe.
b) Adotar outras fontes de inspiração, para criação de temas, além das obras básicas.
c) Adequar os temas escolhidos às virtudes e preferências de cada expositor.
d) Estabelecer objetivos ou resumo do conteúdo para cada tema escolhido.
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e) Manter comunicação formal com o expositor, por meio de correspondência,
orientando-o no que ele deve falar, dentro do tema proposto.
f) Estabelecer comunicação com o público, dando-lhe conhecimento antecipado das
palestras que serão realizadas no mês, em um mural específico, constando, também, o
nome do expositor e da Casa coirmã de onde ele vem.
g) Inserir, sempre que possível, no contexto histórico-social da comunidade do centro e
da sociedade como um todo, os temas que comporão o programa de palestras do mês.
h) Realizar pesquisa de interesse sobre temas de palestras entre os frequentadores e
trabalhadores da Casa, com vistas a oferecer diretrizes doutrinárias para os problemas
que os afligem.
i) Implantar e manter atualizado o cadastro dos expositores, onde devem constar,
entre outras informações, as preferências e habilidades de cada um, com vistas a
facilitar a adequação do tema da palestra ao expositor.
j) Compor um grupo de trabalhadores estudiosos e interessados na comunicação social
do Espiritismo e na qualidade dos serviços prestados pela instituição, para avaliar as
palestras realizadas.

VÍDEO: A TRANSVERSALIDADE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
Abaixo, está um link de um vídeo no Youtube com a palestra A TRANSVERSALIDADE DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA, proferida por Gabriel Salum. Essa palestra aborda as
diferentes formas de divulgar o Espiritismo, de conformidade com os diferentes
públicos (interno e externo à instituição) a quem o Espiritismo se destina.
Assista à palestra – se achar interessante pode assisti-la em companhia de outras
pessoas que vão participar do nosso encontro – e anote as ideias principais e reflita
sobre quem são as pessoas que frequentam a Casa Espírita (veja abaixo).
O vídeo está aqui: http://goo.gl/07mn3u

QUEM SÃO AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A CASA ESPÍRITA
Veja a seguir
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ROTEIRO DE ATIVIDADES
I – ABERTURA – 14:00 – 14:15
 Palavras de abertura – Adão e Mariléa
 Atividades
o Interação com o grupo – Vamos nos (re)conhecer?
o Negociação com o grupo – Pacto de princípios
o Participação e Assertividade
II – RECORDANDO 1º. ENCONTRO – 14:15 – 14:30
o Participantes, avaliação, consolidação do teste
o Pontos importantes, GC e Espiritismo, Roteiro Estudo a Distância
III – EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO - 14:30 – 14:50
 Carlos Capelli – Reunião Pública: Perguntas e Respostas (c/Ermita
Menezes)
 Adão Juarez – A Programação Anual de Palestras da S. E. Bezerra de
Menezes
IV – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM NOSSA INSTITUIÇÃO – 14:50 – 15:45
 Exposição Dialogada – Guimarães
o As atividades de comunicação da nossa instituição
o O público-alvo (interno e externo) da nossa instituição
o A programação das palestras da nossa instituição
 Atividades
o Trabalho em Grupo – Atividades e meios de comunicação na
minha instituição – Hoje, amanhã e no futuro
V – INTERVALO – 15:45 – 16:15
VI – ESTUDAR, ENSINAR E DIVULGAR A DOUTRINA ESPÍRITA – 16:15 – 17:15
 Exposição Dialogada – Guimarães
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o GIC e Doutrina Espírita
o Site APRENDIZADO ESPÍRITA
 Atividades
o Relaxamento


Exposição Dialogada – Guimarães
o Instrumentos e ferramentas eletrônicas para Estudar, Ensinar e
Divulgar a Doutrina Espírita
o Proposta: Oficina – Elaboração de palestras com recursos
tecnológicos

VII – AVALIAÇÃO – 17:15 – 17:25
 Ficha de Avaliação
 Nosso encontro, numa palavra
VIII – ENCERRAMENTO – 17:25 – 17:30

