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Documentos da FEB estão disponíveis para downloads



Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro

• 1. Difusão da Doutrina Espírita;
• 2. Preservação da unidade e princípios da Doutrina Espírita;
• 3. Transversalidade da comunicação social espírita;
• 4. Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às

suas finalidades;
• 5. Multiplicação dos Centros Espíritas;
• 6. A união dos Espíritas e a Unificação do Movimento

Espírita;
• 7. Formação continuada do trabalhador e das lideranças

espírita;
• 8. Promoção do livro espírita como elemento essencial ao

cumprimento da missão do Espiritismo;
• 9. Participação do espírita na sociedade.



OAEE/FEB

• OAEE é um trabalho coletivo da Área de Estudo
do Espiritismo/Federação Espírita
Brasileira/Conselho Federativo Nacional –
AEE/FEB/CFN, elaborado entre 2016 e 2018 pela
equipe coordenadora da AEE, com a
contribuição de coordenadores da Área das
Federativas Estaduais, participando em diversas
reuniões virtuais, via Hangouts e/ou Skype e nas
Comissões Regionais, tendo como culminância
sua apresentação na Reunião do Conselho
Federativo Nacional em novembro/2018.



OAEE – Documentos Orientadores

• Introdução ao Estudo do Espiritismo – IEE

• Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE

• Estudo da Obra Básica – EOB

• Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita – EADE

• Outros Estudos



O que é a Área de Estudo do
Espiritismo?

• Área de orientação ao planejamento,
implantação, integração e
acompanhamento dos diversos
estudos oferecidos pelas Instituições
Espíritas.

OAEE, item 1.1 



Abrangência

• A AEE tem por função identificar
necessidades e possibilidades de melhoria e
promover aperfeiçoamentos e estruturação
de atividades que envolvam as diretrizes
estabelecidas para sua atuação, nos âmbitos
internacional, nacional e regional.



Abrangência
• Nas Instituições Espíritas, tem a função de

orientar a organização e o funcionamento de
todos os estudos da Doutrina Espírita,
cumprindo as diretrizes estabelecidas, e
funcionando como agente motriz de
atividades planejadas, integradoras e
incentivadoras das diversas áreas, para a
atuação no acolhimento, no consolo, no
esclarecimento e na orientação segundo os
princípios espíritas.



Público a que se destina

• A AEE atua diretamente com os
trabalhadores espíritas, e, indiretamente
com os frequentadores, por proporcionar
diretrizes seguras de estudo e vivência do
Espiritismo.

• Seu foco está, portanto, nos organizadores
da Área, facilitadores e participantes de
grupos de estudo do Espiritismo.



• Todas as diretrizes visam a valorização
dos variados estudos propostos pelas
Instituições Espíritas com a finalidade
de união e unificação dos espíritas em
torno da Doutrina, iluminada pelos
ensinos de Jesus, com vistas ao
progresso da Humanidade.

Diretrizes da AEE



Diretrizes da AEE

• A integração

• Estreitar esses laços

• Formação continuada dos trabalhadores

• Formar homens de bem,

• Servidora das demais Áreas nas Instituições e no
Movimento Espíritas,

• Vide página 24 - OAEE/FEB



Vivência -1



Vivência

• Dividir os participantes em grupos de seis (6)
integrantes e distribuir o sumário (1ª parte até
o cap.6) do documento orientador. Focar nos
títulos.

• Identificar os conteúdos do sumário do
documento OAEE e relacioná-los com a
realidade da sua instituição. (Com ênfase nos
títulos) – 20 minutos

• Apresentar as conclusões para o grande grupo.
20 minutos (3 minutos para cada grupo).



Dinâmica: Objetivos OAEE



Dinâmica: Objetivos OAEE

a. Viabilizar meios institucionais, materiais e
humanos para a implantação, a organização,
capacitação e o funcionamento da Área de
Estudo do Espiritismo nas diversas
instituições;

b. Promover a unidade de princípios espíritas
sedimentados nas obras básicas à luz do
Evangelho;



• c. Incentivar e orientar o processo de
implantação, organização e consolidação do
estudo regular e sistematizado do Espiritismo
por meio do conhecimento, compreensão e
aplicação das Obras Básicas da Doutrina Espírita,
dos clássicos do Espiritismo, das Obras
Subsidiárias, conforme as possibilidades das
instituições espíritas, bem como o incentivo à
vivência prática dos postulados da Doutrina
Espírita com Jesus e Kardec;

• d. Estimular e apoiar a realização de estudos e
pesquisas pertinentes a Área de Estudos do
Espiritismo e propor a publicação e divulgação
desses resultados;



e. Promover eventos, debates e compartilhamento de
experiências em encontros de caráter nacional e regional,
voltados para a divulgação do estudo continuado das obras
básicas, obras clássicas e complementares da Doutrina
Espírita;
f. Identificar e agregar esforços e conhecimentos de
autores espíritas e não espíritas que, efetivamente,
contribuem para o estudo do Espiritismo;
g. Fortalecer a articulação e a integração entre as áreas,
núcleos e setores de atividades nas instituições espíritas;



• h. Manter e fortalecer os programas de estudos 
já existentes em âmbito nacional; 

• i. Valorizar iniciativas de estudos efetivados
pelas Entidades Federativas Estaduais
condizentes com o Espiritismo codificado por
Allan Kardec;

• j. Incentivar a prática, nos estudos, de
metodologia dialógica, proporcionando
momentos de reflexões e compartilhamentos de
experiências e pesquisas.





Vivência -2



Vivência

• Dividir os participantes em grupos de 6 e
distribuir o sumário (2ª parte a partir cap.7)
do documento orientador.

• Estabelecer relação do conteúdo do estudo
específico com a realidade da sua instituição.

• Apresentar as conclusões para o grande grupo



• De acordo com a proposta da OAEE, quais são 
as dúvidas?

• Vocês conhecem alguma metodologia para o 
estudo das obras básicas (EOB)?

• E para os iniciantes (IEE/IEDE)?

Painel Interativo



Fechamento da dinâmica 

• [...] Podem as inquietações da Terra separar, muitas
vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de
ação; mas, a sociedade benemérita, onde se ergue a
flâmula luminosa – “ Deus, Cristo e Caridade” –
permanece no seu porto de paz e de esclarecimento.
A sua organização federativa é o programa ideal da
doutrina no Brasil, quando chegar a ser integralmente
compreendido por todas as agremiações de estudos
evangélicos, no país.

Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cap. 28 – A
Federação Espírita Brasileira
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