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APRESENTAÇÃO:  

 

“Pergunta. – Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos 
quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? 

            Resposta. – Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e 
praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo; reconhecê-los-eis pelo 
seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-eis, final-
mente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei; os que seguem sua lei, 
esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória; mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito 
dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. – Erasto, anjo da guarda 
do médium. (Paris, 1863.)” 

(O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XX, item 2.) 

 

“Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo 
de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitori-
as e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos 
complementos naturais uns dos outros. O Universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação 
é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas.” - Emmanuel 

(Educandário de Luz - Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier) 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

Em 2008, a FERGS, através de seu Departamento Doutrinário, deu início a um projeto de 
formação de lideranças para o movimento espírita gaúcho que se concentrava na realização de ofici-
nas sobre o tema junto às 14 regiões federativas. O resultado apresentou-se como exitoso e permitiu 
que, então, se adequasse as oficinas para todos os segmentos do centro espírita e órgãos de unifica-
ção. Além disso, verifica-se que as propostas de trabalho e as ações no Movimento Espírita do Rio 
Grande do Sul vem sendo construídas com base princípios de liderança servidora e, portanto, de mo-
do compartilhada e na lógica do trabalho em equipe, consoante os ensinos morais de Jesus, nosso 
Modelo e Guia Maior.  

Tendo sido aprovado, no âmbito da Rede Federativa o Programa para Formação de Lideran-
ças para o Centro Espírita e Órgãos de Unificação (2015) e, mais recentemente, no Conselho Fede-
rativo Estadual, o Programa de Formação de Multiplicadores das Áreas Federativas (2016) para 
todas as áreas de atuação das sociedades espíritas, demonstrou-se a necessidade de um projeto de 
formação de multiplicadores em torno da temática da liderança espírita, especialmente, em razão da 
descentralização do treinamento das lideranças espíritas e pela centralidade e relevância do tema para 
a manutenção da unificação do movimento espírita gaúcho. 

Objetivo Geral: Estabelecer um projeto de capacitação de multiplicadores para a formação continu-
ada de lideranças no Movimento Espírita do Rio Grande do Sul. 

Objetivos Específicos:  

https://unificacao.fergs.org.br/2016/03/24/programa-para-formacao-de-liderancas-para-o-centro-espirita-e-orgaos-de-unificacao/
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● Implantar e efetivar um processo de formação de lideranças espíritas em nosso movimento, 
tendo em vista a adequação da liderança aos novos tempos; 

● Contribuir, através da formação de multiplicadores, com a descentralização do treinamento de 
trabalhadores voluntários espíritas, preservando a unidade de princípios. 

● Fomentar a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita mediante a difusão e vi-
vência dos princípios da liderança servidora, consoante o Evangelho de Jesus; 

● Subsidiar e apoiar a expansão da atuação dos Núcleos de Treinamento e Estudo através da 
formação continuada de lideranças espíritas na rede federativa; 

● Planejar, coordenar e supervisionar a formação continuada de lideranças espíritas no âmbito 
de atuação da FERGS. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Por ocasião da produção de diagnóstico1 pela FERGS quanto aos entraves à unificação junto 
ao movimento espírita gaúcho, o tema da liderança fez-se presente em todos os desafios respondidos 
pela rede federada, destacando-se, objetivamente em: dificuldade na sucessão de lideranças; lideran-
ças e gestores com perfil inadequado às necessidades atuais do Movimento Espírita e processo de 
formação de lideranças inexistente. Daí, percebe-se, claramente, a questão central da temática “lide-
rança” para a sustentabilidade do movimento espírita. Liderança interfere sobejamente na sua suces-
são, na sua readequação ou não às exigências do tempo presente e, também, na criação ou não de 
processos formativos no sentido de captação e treinamento de novos líderes para o serviço na Seara 
do Consolador. Ademais, lembra-nos o livro “O líder espírita”2 que “Todo o líder é um educador. Por 
esta razão a importância das decisões, da forma de conduzir sua equipe, administrando conflitos, de-
legando responsabilidades, favorecendo o desenvolvimento espiritual de seus liderados.” 

Ainda, cabe ressaltar que outros aspectos foram diagnosticados e que estão intrinsecamente 
relacionados com a questão da liderança e sua dimensão educativa, tais como: a insuficiência de re-
cursos humanos e os conflitos interpessoais não administrados. Cabe ao líder, no aspecto educativo 
de seu labor, conduzir os processos de formação de equipes, cabe ao líder co-criar espaços de trans-
formação de conflitos na casa espírita, tendo em vista os objetivos superiores da Messe a que todos 
nos dedicamos. 

Desse modo, a partir das diretrizes do Programa de formação de multiplicadores das áreas 
federativas - FERGS (2016) e da experiência acumulada na formação de líderes espíritas através de 
oficinas, no solo gaúcho, a nossa federativa propõe, através de sua Vicê-presidência de Unificação e, 
em ação conjunta com todos os seus setores, este projeto intitulado Capacitação de Multiplicadores 
para Formação Continuada de Lideranças Espíritas. 

Sua referência está na razão de ser do programa que lhe dá sustentação e que nasce da consta-
tação da impossibilidade do treinamento de colaboradores das equipes dos centros espíritas e órgãos 
                                                
1 Fonte: PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS PARA O CENTRO ESPÍRITA E ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO 
(https://unificacao.fergs.org.br/2016/03/24/programa-para-formacao-de-liderancas-para-o-centro-espirita-e-orgaos-de-
unificacao/).   
 
2 BARBIERI, Maria Elisabeth; SALUM, Gabriel Nogueira; TEREZINHA, Almerinda (org.). O líder espírita. Porto Alegre/RS: Francisco 
Spinelli, 2015, p. 24. 
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de unificação ser levado a efeito somente pelos companheiros que atuam mais diretamente junto à 
sede física da Federação, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, portanto, um projeto de 
capacitação de multiplicadores para a formação continuada de lideranças, a partir das demandas da 
área de Unificação, utilizando-se de recursos humanos em lotação nos municípios de abrangência da 
rede federativa, como já vem ocorrendo exitosamente, parece ser o mais adequado para os desafios 
do momento presente, bem como, para o paradigma do movimento espírita enquanto uma rede de 
colaboração viva e dinâmica. Para tanto, deve-se considerar a utilização dos Núcleos de Treinamen-
tos Estudos como campo de atuação programada da multiplicação dos saberes e vivências para a 
formação das lideranças espíritas em solo gaúcho. 

Compreendemos que, dessa forma, em sintonia com a necessidade permanente da construção 
de ações coletivas articuladas entre si, para o atendimento pleno, sob os ditames da sustentabilidade - 
doutrinária, ética, social, política, econômica e ambiental - do movimento espírita, estaremos aprimo-
rando a formação das lideranças espíritas, qualificando a produção de materiais federativos e subsí-
dios, bem como, o escopo de treinamentos e resultados verificáveis neste campo de atuação unifica-
cionista. 

 

PÚBLICO ALVO: Líderes espíritas com potencialidades, disposição e disponibilidade para o de-
senvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes tendo em vista atender às atividades perti-
nentes ao exercício voluntário de facilitador de oficinas e treinamentos concernentes a esse projeto 
junto ao movimento espírita gaúcho, sob a coordenação e supervisão da Vice-presidência de Unifica-
ção da FERGS.        

 

REQUISITOS AOS MULTIPLICADORES EM FORMAÇÃO: 

  

● Conhecimento aprofundado da Doutrina Espírita; 
● Estar vinculado a centro espírita como colaborador, inserido em grupos de estudos;   
● Ter ou estar disposto a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, em treinamento 

ministrado pela Vice-presidência de Unificação. 
● Ter disponibilidade para participar do projeto de capacitação de multiplicadores na totalidade 

de seus módulos, conforme a oferta da FERGS; 
● Disposição para servir ao próximo; 
● Disposição para aprofundar e disseminar os princípios de Unificação; 
● Desenvolver e nutrir convivência fraterna com os órgãos de Unificação e os centros espíritas 

de sua localidade e região; 
● Manter-se em permanente treinamento junto à área federativa a qual está vinculado; 
● Disposição para a realização de trabalho harmonioso e produtivo em equipe, e demonstrar 

condições para dialogar, administrar conflitos e aproveitar ideias dos participantes; 
● Familiaridade com os recursos tecnológicos de comunicação e aprendizagem. 
● Renúncia a ações de natureza pessoal, privilegiando atividades que favoreçam o Movimento 

Espírita e o trabalho em equipe; 
● Compromisso permanente com o exercício pessoal dos princípios pertinentes à liderança espí-

rita. 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 O material de referência para o nosso projeto de capacitação de multiplicadores para a formação con-
tinuada de lideranças espíritas consiste, além das obras de Allan Kardec e as complementares, o livro O líder 
espírita, publicado pela Editora Francisco Spinelli, entre outras publicações coerentes e pertinentes à proposta 
de trabalho que guarda o presente projeto. Os módulos que seguem tem o seu ponto de partida na referida obra 
e podem ser complementados conforme as necessidades presentes na capacitação de multiplicadores. 

 

Módulos Título Carga Horária 

Módulo I Acolhimento e introdução à dinâmica da capacitação 4 horas 

Ementa I - Estrutura e funcionamento do Projeto de Capacitação de Multiplicadores para a Formação 
Continuada de Lideranças Espíritas; 
II - Cronograma de atividades; 
III - Planejamento e desenvolvimento pessoal. 
IV - Recursos tecnológicos de comunicação: e-mail, redes sociais. hang hout, skype, etc; 
V - Introdução ao conceito de Educação à distância; 
VI - Ambiente virtual de aprendizagem. 

Módulo II Liderança: conceitos básicos e projeto divino 4 horas 

Ementa I - Alguns conceitos e noções básicas sobre liderança; 
II - Liderança - Um Projeto da Lei Divina; 
III - Princípios de liderança - O coração do líder; 
IV - O perfil - Jornada de Transformação; 
V - O Líder e a equipe - Liderança Situacional.  

Módulo III Gestão, Liderança e Relacionamentos 4 horas 

Ementa VI - Gestão, Liderança e Relacionamento Interpessoal; 
VII - Liderança Percebida, Liderança Ofertada e Liderança  necessária. 

Módulo IV Formação de novos líderes e equipes 4 horas 

Ementa VIII - Formação de Novos Líderes; 
IX - Times Eficazes, Trabalho Eficiente. 

Módulo V Liderança e Movimento Espírita 4 horas 

Ementa X - Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho - Lições e Perfis de Líderes Servidores; 
XI - A Missão dos Espíritas - Evangelho Unificação e Sustentabilidade. 



 

METODOLOGIA: 

 

O projeto de capacitação de multiplicadores para a formação continuada de lideranças espíritas no Rio 
Grande do Sul será ministrado com base nos princípios metodológicos do ensino ativo pertinente à Educação 
de Adultos (Andragogia).  

A Educação a Distância (EaD) será uma abordagem metodológica utilizada, quando pertinente e de 
modo experimental, objetivando facilitar os processos de ensino e aprendizagem que se referem à aquisição de 
conhecimentos. Para a facilitação dos processos de ensino e aprendizagem de habilidades e atitudes relaciona-
das à temática da liderança servidora, será observado o ensino presencial nas oficinas pertinentes aos módulos 
descritos acima. 

Em todos os treinamentos presenciais ou à distância serão previstos momentos de reflexão e imersão 
para sedimentar a importância da tarefa, bem como da necessidade de fortalecer o desenvolvimento das virtu-
des e a educação dos sentimentos do multiplicador e seu engajamento pessoal na condição de líder servidor 
junto ao movimento espírita. 

O Projeto de Capacitação de Multiplicadores para a Formação Continuada de Lideranças Espíritas, no 
RS, terá edição anual, a partir do primeiro semestre de 2017, quando seu material estará devidamente elabora-
do pela equipe técnico-pedagógica responsável, postado em ambiente virtual e validado pela Vice-presidência 
de Unificação da FERGS, com encontro de apresentação do módulo 1 ainda no ano de 2016. 

O Curso será ministrado nos pólos assinalados, tais como: a) Uruguaiana, b) Santa Maria, c) Santo 
Ângelo, d) Caxias do Sul, e) Porto Alegre.  

Será estabelecida agenda de trabalho com os oficineiros 

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

Em cada módulo serão feitas avaliações de caráter formativo e qualitativo dos participantes, dos facili-
tadores e da capacitação em andamento. 

Para a inserção do multiplicador na tarefa será necessário: 

1. Indicação dos Presidentes de União ou  Presidentes de CREs para o mister de multiplicador 
junto à rede federada; 

2. Termo de compromisso do participante e de trabalho voluntário assinados; 
3. Presença integral  nos módulos, em suas atividades presenciais e a distância; 
4. Parecer dos facilitadores quanto ao aproveitamento do participante 

 

RECURSOS: 

(Em estudo - estimar custos) Evento inicial - Custo dia ; 400,00; alimentação 600,00 

Hospedagem e deslocamento: 1.400,00 RS 

Sala para as oficinas; 

Biblioteca física e virtual; 



Computador, projeto, caixas de som; 

folhas de ofício, canetas, pranchetas. 75,00 

Total; 2.600,00 
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MENSAGEM FINAL:  

 

 

NAS TRILHAS DA FÉ - EMMANUEL 

(Palavras de Vida Eterna, cap. 154) 

 

 

 “Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco ob-
tiveram fé igualmente preciosa...” – Pedro. (II Pedro, 1:1)  

 

 

Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do Cristianismo terão ob-
tido privilégios nas Leis Divinas; entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho, para que 
nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito.  

Simão Pedro nos fala da fé “igualmente preciosa” e raros vultos da história do Cristo poderão 
competir com ele em matéria de renovação pessoal.  

Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de 
família, habitante de aldeola paupérrima, seguidos do Evangelho submetido a tentações e vacilações 
que, por algumas vezes, o fizeram cair; entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais 
alta da Humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão 
da comunidade, liderou a ideia cristã, nas metrópoles do teu tempo e, de cada vez que se viu incurso 
em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuí-
das.  

Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de auto-
educação, à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solu-
ção dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual.  

Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência Divina, todos nós 
obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. 


	FEDERAÇÃO  ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL
	VICE-PRESIDÊNCIA DE UNIFICAÇÃO
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
	DAS ÁREAS FEDERATIVAS
	Projeto de Capacitação de
	Multiplicadores para Formação
	Continuada de Lideranças Espíritas

