EREU 2014
Encontro Regional Espírita de Unificação

Reunir II:
8º CEU - Nova Friburgo
13º CEU - Teresópolis e Guapimirim
18º CEU - Carmo
45º CEU - Cantagalo
Tema central:

150 anos de publicação de
O Evangelho Segundo o Espiritismo

15 de junho de 2014
das 8:30 as 16h
Local:

Colégio Estadual Higino da Silveira
Avenida Delfim Moreira, 1115 - Várzea, Teresópolis, RJ. CEP: 25953-184
Link Google Maps

Público Alvo: Trabalhadores engajados nas atividades da casa espírita
que serão multiplicadores das experiências adquiridas no encontro.
Informações e ficha de inscrição disponíveis no site www.13ceu.org
Para inscrição feita até o dia 31/05/2014 a contribuição é de R$ 20,00 por pessoa.
De 01/06/2014 até 07/06/2014 a contribuição é de R$ 25,00 por pessoa

Para inscrição feita até o dia 06/06/2014 a contribuição é de R$ 20,00 por pessoa.
De 07/06/2014 até 12/06/2014 a contribuição é de R$ 25,00 por pessoa
* A inscrição dá direito a almoço no local.
* Crianças até 12 anos não pagam.
Centros de Interesses:

1) Unificação Ações Estratégicas
2) Estudos Espíritas Convivência entre as gerações
3) Evangelização Realimentando o prazer pela tarefa
4) Mediunidade Adaptações e modismos
5) Comunicação Social Eventos e reuniões pela internet
6) Administração e Finanças Contabilidade e Escrituração
Solicite sua inscrição através da Casa Espírita adesa ao CEERJ

www.13ceu.org

Detalhamento dos Centros de Interesses
Centro de
Interesse

Coordenação
/Palestrante

Tema

Objetivo

Público Alvo

Desenvolver atividades estratégicoprospectivas para a gestão das Instituições e
do Movimento Espírita frente aos desafios da
atualidade

Coorenadores do CEU.
Presidente ou diretor:
Até 2 participantes por casa.

CEERJ: Darcy Neves Convivência entre
Moreira e Deise
as gerações
Soares da Costa

Discutir os planos de trabalho FEB-CEERJ,
Apresentar formas de integração das
gerações na Casa e no Movimento Espírita e
Compartilhar experiências

Exclusivamente a
Equipe do AREE/CEU:
Até 2 participantes por CEU
Pessoa responsável pela área
doutrinária da Casa Espírita:
1 participante por casa

3)
Evangelização

CEERJ: Nádia Costa
e Lucia Moyses

Realimentando o
prazer pela tarefa

Métodos e atividades de evangelização que
ensinam pela vivência

Responsáveis pela
Evangelização da casa espírita:
Até 2 participantes por casa

4)
Mediunidade

CEERJ: Beraldo
Martins Pacheco e
Fábio Silva

Adaptações e
modismos

Formas práticas de atuar nas reuniões
mediúnicas avaliando os modismos e
adaptações que estão sendo implantados em
algumas casas.

Dirigentes e trabalhadores de
reunião mediúnica:
Até 2 por casa espírita.

5)
Comunicação
Social

CEERJ: Marcelo
Uchôa e Regina
Mercadante

Eventos e
reuniões pela
internet

Como fazer e assistir eventos na casa espírita
pela internet. Como dinamizar assuntos
aproveitando as tecnologias. Dicas para
modernizar a divulgação da casa espírita e
integração com o movimento espírita.

Dirigentes e trabalhadores
envolvidos com divulgação e
comunicação:
Até 3 participantes por casa

6) Adm. e
Finanças

CEERJ

Contabilidade e
Escrituração

Quais as práticas contábeis que devem ser
adotadas para evitar problemas com as
recentes mudanças nas legislações.
Doações, venda de livros, etc...

Dirigentes e Responsáveis pela
adm. financeira, tesouraria ou
livrarias:
Até 2 participantes por casa

Pequenos
companheiros

Equipe 13º CEU

Prática do
Evangelho no
esporte

Atividades estimulando aplicar os
Para os filhos dos participantes
ensinamentos de Jesus nas práticas
de 3 a 12 anos. (Se tiver)
esportivas. Usando o tema da Copa do Mundo
e Fair Play (Jogo Limpo). Mostrar que
podemos competir com amizade e
honestidade.

1)
Unificação

CEERJ: Humberto
Portugal, Alexandre
Pereira e Hélio
Ribeiro

2)
Estudos
Espíritas

Ações
Estratégicas

Instruções para Inscrições:

“Somos semeadores do tempo melhor. Somos pomicultores da nova era. A colheita
que faremos em nome de Jesus caracterizar-nos-á o trabalho. Adiante, meus
irmãos, na busca da aurora dos novos tempos. Jesus é o Mestre por excelência e
Allan Kardec é o discípulo fiel. Sejamos nós os continuadores honrados e nobres
da Sua obra de amor e da Sua lição de sabedoria...”
Bezerra de Menezes

