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Caros associados do CEAI, 

 

 Em conformidade com o Art. 53, parágrafo 3°, do estatuto atualmente vigente no CEAI, 

transcrevemos, a seguir, sucinto apanhado das propostas gerais que eventualmente nortearão 

nossa gestão. Uma versão mais elaborada do presente texto, porém, encontra-se integralmente 

disponível para consulta e apreciação na secretaria da instituição. 

 Os pontos gerais de nosso planejamento são os seguintes: 

 Utilizar-nos-emos da proposta psicopedagógica apresentada pelo Espírito Joanna de 

Ângelis1 – fundamentada na tríade espiritizar, qualificar e humanizar –, para construir e 

executar todas as atividades metodológicas e pedagógicas concernentes à referida 

diretoria. 

 

 Realizaremos encontros de equipes de trabalho, a cada duas semanas, a partir de 

Março/2017 – durante os períodos em que transcorrem as atividades de Estudos 

Doutrinários no CEAI – objetivando o aprimoramento continuado, a troca de valores 

edificantes e o intercâmbio de práticas metodológicas entre os diversos cooperadores. 

 

 Efetuaremos reuniões trimestrais, partir de Fevereiro/2017, com os Coordenadores de 

Estudo, visando o equacionamento das atividades atualmente realizadas, permitindo-se 

também a permuta fraterna de subsídios doutrinários. 

 

 Daremos início, em Março/2017, à construção de uma equipe de trabalho – composta 

por Coordenadores de Estudo ativos na função – visando uma revisão do material 

pedagógico empregado no Estudo Introdutório da Doutrina Espírita (EIDE). Desejamos 

torná-lo não somente ainda mais flexível às necessidades do Coordenador, mas, 

principalmente, adequá-lo à realidade e às necessidades dos participantes que 

atualmente frequentam a instituição. 

 

  Incentivaremos todos os colaboradores, presentes e futuros, da Diretoria de Estudos 

Doutrinários à participação ativa frente aos órgãos estaduais de unificação, buscando, 

porquanto, uma maior representatividade de nossa instituição quanto à URE 

Metropolitana Norte e à FEP. 

 

 Em parceria com o DIJ- CEAI, desejamos reelaborar as atividades referentes ao Grupo 

de Estudos de Educação e Família – atendendo, porquanto, à resolução da Diretoria 

Colegiada, registrada na Ata da reunião ordinária realizada em 20 de outubro de 2016. 

 

                                                           
1 FRANCO, Divaldo P. Novos rumos para o centro espírita. 2ed. Salvador, BA: LEAL, 2012. 



 Contando também com a colaboração do DIJ-CEAI, desejamos promover encontros que 

permitam a difusão da evangelização espírita e da arte, música e teatro espíritas na 

instituição. 

 

 Através da colaboração com a Diretoria de Comunicação (DECOM) do CEAI, 

planejamos ampliar o canal de comunicação entre a Diretoria de Estudos Doutrinários e 

os cooperadores da instituição, utilizando-nos para esse mister das redes sociais, grupos 

de WhatsApp, emails e etc. 

 

 Em parceria da Diretoria de Assistência Espiritual, desejamos difundir a necessidade do 

autodescobrimento ao cooperador da Instituição espírita, incentivando-o fraternalmente 

também a buscar auxílio espiritual especializado quando enfrentando vicissitudes. 

 

 Ampliaremos o canal de comunicação com a Diretoria de Ação Social, viabilizando 

uma mais ampla participação dos cooperadores e frequentadores dos grupos de estudo 

quanto à promoção social dos assistidos do CEAI. 

 

 Trabalharemos ativamente em parceria com a Diretoria de Estudo e Prática da 

Mediunidade, visando não somente o intercâmbio de valores doutrinários, mas também 

difundindo e esclarecendo a grandeza do labor na Mediunidade com Jesus. 

 

 Colocar-nos-emos em completa disposição da Diretoria Administrativa, colaborando 

não somente na conservação do patrimônio do CEAI, mas auxiliando na difusão e 

execução dos desígnios exarados pela Diretoria Colegiada. 

 

 Cumpriremos com o planejamento das atividades designadas pela atual gestão, em 

atendimento ao Art. 53, parágrafo 1°, do estatuto vigente no CEAI. 

 

 Prezaremos sempre pelo diálogo e pela fraternidade, utilizando-nos dos princípios 

evangélicos exarados pelo Mestre Jesus, assim como pelos códigos luminares da 

Doutrina Espírita para a execução das tarefas a que nos competem. 

 

 Exortaremos nossa dimensão de trabalhadores da última hora, conscientizando-nos dos 

compromissos assumidos como artífices e lidadores da grande transição planetária. 

 

Encerrando nossa humílima exposição, exoramos ao Mestre que ilumine a todos nós, e 

colocamo-nos à completa disposição dos estimados colegas, a fim de responder a quaisquer 

dúvidas e indagações com respeito à nossa proposta. 

 

Fraternalmente, 

 

_________________________________ 

Octávio Augusto Schweicerski Sobreiro 

 

Curitiba, 22 de novembro de 2016. 


