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Diretrizes e Objetivos



MISSÃO

O Movimento Espírita tem por 
finalidade promover e realizar o estudo, a 

divulgação e a prática da Doutrina 
Espírita, colocando-a ao alcance e a 
serviço de todos os seres humanos, 

cumprindo, assim, 
a sua missão, que é a de: 

“instruir e esclarecer os homens, 
abrindo uma Nova Era para a 
regeneração da Humanidade”

(O Livro dos Espíritos – Prolegômenos).



Visão de futuro:

“P. − O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará 
sendo partilhado, como crença, apenas por algumas 

pessoas?

R. − “Certamente que se tornará crença geral e marcará 
nova era na história da humanidade, porque está na natureza 

e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os 
conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar 

grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a 
convicção, porquanto não há como dissimular a existência 
de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor-
próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, 

como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão 
forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem 

ridículos.” 

(O Livro dos Espíritos, 88ª. edição. FEB. 2006, questão 
798).



Evolução prevista:

“Três períodos distintos apresenta o 
desenvolvimento dessas idéias: 
primeiro, o da curiosidade, que a 

singularidade dos fenômenos produzidos 
desperta; 

segundo, o do raciocínio e da filosofia; 
terceiro, o da aplicação e das 

conseqüências.” 

(O Livro dos Espíritos, 88ª. edição. FEB. 2006,
Conclusão V).



Fundamentação para a ação:

“[...] Os laços sociais são necessários 
ao progresso e os da família mais 

apertados tornam os primeiros. Eis por 
que os segundos constituem uma lei da 

Natureza. Quis Deus que, por essa forma, 
os homens aprendessem a amar-se como 

irmãos." 
(O Livro dos Espíritos, 88ª. edição. FEB. 2006, questão 774).

“O Espiritismo é o mais terrível 
antagonista do materialismo.” 

(O Livro dos Espíritos, 88ª. edição. FEB. 2006, Conclusão II).



DIRETRIZES

OBJETIVOS

AÇÕES E PROJETOS

ELEMENTOS DO PLANO DE TRABALHO



1 – A DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA

2 – A PRESERVAÇÃO DA UNIDADE DE 
PRINCÍPIOS DA DOUTRINA ESPÍRITA

3 – A DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA

4 – A ADEQUAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DOS 
CENTROS ESPÍRITAS

5 – A UNIÃO DOS ESPÍRITAS E A UNIFICAÇÃO 
DO MOVIMENTO ESPÍRITA

6 – A CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR 
ESPÍRITA

7 – A PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE

DIRETRIZES DE AÇÃO:



Personagens do Movimento Espírita

Trabalhador         
Espírita        

Público
Espírita

Sociedade

C
A
U
S
A

A Doutrina Espírita, que propicia ao ser 
humano o esclarecimento sobre sua 

realidade espiritual; atende  suas 
necessidades e promove sua educação 
integral (moral, intelectual e social).

Exerce, de forma 
continuada, tarefas na 

Casa Espírita

Freqüentador real ,
virtual (à distância)
e potencial da Casa 

Espírita
Conjunto de todas as 

pessoas e organizações 
públicas, privadas e
não governamentais



“É uma escola onde 
podemos aprender e 

ensinar, semear o 
bem e colher as 

graças, burilarmo-
nos e aperfeiçoar os 

outros, na senda 
eterna”.

Emmanuel
“O Centro Espírita”, Reformador, janeiro 1951.

Aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB em 1980; 
revisado e ampliado e aprovado em 2006



ORIENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO

Aprovado pelo 
Conselho Federativo Nacional 

da FEB (2009). 

Temas, como:

- Fundamentos para o Trabalho de 
Unificação com Base na Mensagem 

“Unificação”;

- Gestão Federativa.



www.tvcei.com



www.febnet.org.br



Reformador on line



Reformador – versão/assinatura digital











Por Que Difundir?

“Três períodos distintos  [...]:
o da aplicação e das 
conseqüências.” 

(O Livro dos Espíritos, 88e. FEB. 2006,
Conclusão V).



A ADEQUAÇÃO E 
MULTIPLICAÇÃO 
DOS CENTROS 

ESPÍRITAS

A UNIÃO DOS
ESPÍRITAS E A 

UNIFICAÇÃO DO 
MOVIMENTO 

ESPÍRITA

DIRETRIZES  DO “PLANO DE TRABALHO”
E EXPECTATIVAS DE FUTURO







“Quando praticar a lei de Deus, 
terá uma ordem social fundada na 

justiça e na solidariedade e ele 
próprio também será melhor.” 

(O Livro dos Espíritos,  88e. FEB. 
2006,

nota de Allan Kardec à questão 930).

Por Que Difundir?



É chegado o momento do 
Espiritismo 

cumprir seu papel: 

“[...] o Consolador, que é o 
Santo Espírito, que meu 

Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas 

as coisas e vos fará 
recordar tudo o que vos 

tenho dito” 

(João, 14: 26)

Por Que Difundir?



NO FUTURO

“Quando o homem gravar 
na própria alma os 

parágrafos luminosos
da Divina Lei, [...]

A prece constituir-se-á de 
alegria e louvor e as casas

de oração estarão consagradas ao trabalho 
sublime da fraternidade suprema.
A pregação da Lei viverá nos atos

e pensamentos de todos, porque o Cordeiro
de Deus terá transformado o coração

de cada homem”.

Emmanuel
(Francisco Cândido Xavier. Pelo espírito Emmanuel, RPão Nosso, Cap. 21, FEB)



“...o Espiritismo nos solicita 
uma espécie permanente de 
caridade – a caridade da sua 

própria divulgação.”

Emmanuel

X avier, F.C . – Estude e Viva, cap .40 , E d .FE B .

FCX-Perri



ÁREA FEDERATIVA DA FEB

SECRETARIA GERAL DO 
CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL DA 

FEB

E-mail: cfn@febnet.org.br

(61) 2101-6150
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