Circular No. 01/2018
Novo Hamburgo, 11 de Julho de 2018.

Senhores(as) Presidentes(as) e Vice-Presidentes (as) de Uniões Municipais, e Casas
Espíritas do Conselho Regional Espírita da 2ª. Região:

Objeto: Convite para a Encontro Regional ano de 2018.
Data e horário do Encontro: 05 de Agosto de 2018, das 8h00min às 16h00min
Local: Escola Municipal Borges de Medeiros
Av. São Leopoldo, 1565

Bairro: Celeste

Cidade:

Campo Bom

Inscrições : Via convite enviado as casas pelo e-mail institucional.
Valor da inscrição: R$ 25,00
Os Encontros Regionais são reuniões programadas e realizadas pelo Conselho Regional
Espírita, com o objetivo de tratar de assuntos ligados à unificação do Movimento
Espírita na respectiva Região Federativa e, ao menos um deles, deverá ser realizado
para reproduzir aos demais trabalhadores da região, por meio da atuação dos
multiplicadores treinados pelas áreas federativas, o conteúdo da reunião inter-regional.

Participantes: o Encontro Regional terá a participação dos membros do Conselho Regional,
das Diretorias das Uniões Espíritas, dos dirigentes das casas federadas ou não, e dos
trabalhadores espíritas em geral e será convocado e dirigido pelo Presidente do Conselho
Regional;
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Credenciamento e café.
Abertura.
Deslocamento para salas.
1ª. Oficina.
Lanche.
2ª. Oficina.
Almoço.
3ª. Oficina.
Encerramento.

As Oficinas ocorrerão em 3 eixos simultaneamente, a saber:

1ª. Oficina: #nóssomosafergs
Eixo com o objetivo de sensibilizar e orientar o público para a visão, a missão e os valores
da FERGS e a forma como os mesmos ganham vida e cumprimento na metodologia de interregionalização.

2ª. Oficina: Qualidade Doutrinária
O Trabalho dos órgãos de unificação, em harmonia com os NTEs e o Programa Formação de
Multiplicadores, para a qualificação doutrinária das tarefas do Centro Espírita.

3ª. Oficina: Sinais dos Tempos na Difusão Espírita
Desafios atuais dos trabalhadores e líderes espíritas na correta difusão do Espiritismo.

Obs.: Cada eixo contará com 2 oficinas ocorrendo simultaneamente. Cada oficina será
facilitada por 2 ou 3 facilitadores.

Contamos com a sua presença!

Atenciosamente CRE-2

