ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA - SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA

XXXIX COMEERJ – PLANO GERAL
1.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1.

Evento: XXXIX COMEERJ - Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro.
Promoção: CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio do Janeiro
Coordenação Geral/CEERJ: Área de Educação Espírita do CEERJ / SEF - Serviço de Evangelização da Família.
Coordenação de Execução: Coordenação Geral e Espelho, composta de 8 membros, indicados pela Área de Educação
Espírita do CEERJ, podendo esta composição ser diferente, de acordo com a realidade do polo.
Período: 10/2 a 14/2/2018
a) Chegada ao local: 10/2 (sábado) de 8 às 10 h.
b) Saída do local: 14/2 (quarta-feira) a partir de 10 h da manhã.
OBS.: 1.Durante este período também é realizado o XXIV ENEFE – Encontro Estadual da Família Espírita.
2.Os trabalhadores devem conferir os horários de chegada e saída com os Coordenadores Gerais e Espelhos do
Polo.
Locais:

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Área
Reunir
I

Área de Abrangência / Nome

Norte e Noroeste Fluminense:

Área
Reuni
r

Área de Abrangência / Nome

Área
Reuni
r

IV

Baixada Fluminense e Petrópolis:

VII

 Polo I – Betânia
 Polo XVII – Efraim
II

Serrana:

 Polo II – Belém
 Polo V – Jericó
 Polo XV – Éfeso
V

 Polo IV – Cafarnaum

III

Sul e Centro Fluminense:
 Polo III – Nazaré
 Polo IX – Damasco
 Polo XII – Caná da Galiléia

1.7.

Litorânea e Região dos Lagos:

Capital A (Zona Oeste e Costa
Verde):
 Polo VI – Cesaréia
 Polo XVI – Betsaida

Capital B (Irajá e adjacências):
 Polo VII – Samaria
 Polo XIV – Magdala
 Polo XX – Genesaré

VIII

 Polo XI – Cananéia
 Polo XIX – Galiléia

VI

Área de Abrangência / Nome

Capital C (Centro, Zonas Norte e
Sul):
 Polo VIII – Jerusalém
 Polo XIII – Emaús
 Polo XVIII – Tarso

IX

Grande Niterói:
 Polo X – Jope

Clientela
a) Confraternistas: Jovens espíritas de 11 a 20 anos frequentadores das reuniões de Juventude e/ou Infância de uma
Instituição Espírita, pelo período mínimo de dois anos até a data da inscrição, com 70% de freqüência, os quais estarão
assim distribuídos:
Obs.: Fica de inteira responsabilidade do coordenador de juventude a autorização de inscrição dos jovens que não
atendam as regras acima, devendo anexar uma justificativa assinada à ficha de inscrição.





de 11 e 12 anos - Pólem de Esperança
de 13 e 14 anos - Sementes de Luz
de 15 a 17 anos - Flores de Esperança
de 18 a 20 anos - Colheita de Amor

b) Tarefeiros do Bem: Espíritas de 21 a 26 anos, que estejam participando do grupo de estudo na Instituição Espírita há
pelo menos 2 anos, para participarem de estudos e vivência nas Comissões.
c) Pais: Pais ou responsáveis espíritas por confraternistas presentes à COMEERJ, para que se confraternizem e estudem
simultaneamente. Verificar se o Polo para o qual se inscreveu tem essa clientela.
d) Membros de Comissões: Espíritas a partir de 18 anos, que estejam estudando e trabalhando em algum setor de uma
Instituição Espírita há pelo menos 2 anos.
1. Todo membro de comissão deverá participar das reuniões de preparação dos trabalhos da Área em que está inscrito,
de acordo com o calendário e regras definidos pelo Polo.
2. Para atuar como facilitador da Comissão de Estudos, é necessário que o participante seja evangelizador de Infância
e/ou de Juventude ou coordenador de Grupos de Estudos da Doutrina Espírita há pelo menos 2 anos.
3. Os jovens entre 18 e 20 anos que queiram ser trabalhadores devem ter participado da COMEERJ, pelo menos uma
vez, como confraternista.
4. Os trabalhadores da Comissão de Atendimento Fraterno e Passes, serão escolhidos pela Coordenação Geral dentre
os membros inscritos para esta comissão, desde que estejam trabalhando efetivamente nestas funções em uma
Instituição Espírita.
e) Pequenos Companheiros: Filhos de membros de comissões e de pais presentes ao encontro, na faixa etária de 2 à 10
anos, com programação previamente elaborada pela Comissão de Estudos dos Pequenos Companheiros, em
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consonância com o Tema Central. Crianças com faixa etária inferior a 2 anos, poderão ser inscritas, desde que o polo
seja notificado e que tenha infra-estrutura para atender esta faixa etária.
f) Órgãos de Unificação: Serão aceitas até 5 (cinco) inscrições por Estado, desde que atendam a todos os critérios
estabelecidos para confraternistas e membros de comissões, tendo em vista a troca de experiência.

2. JUSTIFICATIVA DO ENCONTRO
A COMEERJ e o ENEFE são encontros realizados durante o período do carnaval quando a atmosfera terrestre é envolvida
por ondas mentais em desequilíbrio emitidas por mentes encarnadas e desencarnadas, causando sérios prejuízos aos habitantes do
orbe. Por isso acreditamos ser preciso haver alternativas de atividades que estejam de acordo com os princípios doutrinários do
Espiritismo.
As experiências anteriores têm demonstrado que os participantes dos encontros, sentem-se de tal forma identificados com a
atmosfera espiritual que o ambiente proporciona, que ao regressarem às suas atividades cotidianas demonstram maior interesse
pelo estudo da Doutrina Espírita e despertamento dos compromissos assumidos consigo mesmo, com o próximo e com Deus.
“É o momento em que reabastecemos nossas forças espirituais a fim de trabalharmos cada vez mais pela divulgação da Doutrina
Espírita, observando a importância da participação de cada um para o cumprimento da missão espiritual do “Brasil - Coração do Mundo, Pátria
do Evangelho” - palavras de um participante.
Estes encontros contribuem para o movimento de Unificação no Estado do Rio de Janeiro.

3.

OBJETIVOS

3.1.

3.2.
3.3.

Oferecer aos participantes condições que os levem:
a) à valorização do estudo sistemático da Doutrina Espírita primando pela sua pureza, vivenciado através de atividades
pedagógicas;
b) à sensibilização para a vivência dos ensinamentos cristãos, consigo mesmo, perante a família, a Instituição Espírita e à
sociedade, com vistas à Missão Espiritual do Brasil.
Contribuir para a Unificação do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro.
Reafirmar e destacar a importante função educadora e regeneradora da família.

4.

METODOLOGIA DE AÇÃO

A COMEERJ desenvolver-se-á através de:
a) Reuniões de estudos
b) Atividades complementares

5.

c) Atividades de desenvolvimento interpessoal.

TEMA CENTRAL

Olha o sol atrás dos montes: Confia e vai.
“Então, Ele veio… e disse ‘já é hora de seguir’...
e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos…”
“15. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de
alguns fenômenos terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito.
Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto
no estado espiritual, como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas: sabe donde vem, para onde vai e por que
está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se
trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o
seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória; que a vida espiritual não se interrompe por
efeito da morte; que já viveu e tornará a viver e que nada se perde do que haja ganho em perfeição; em suas existências
anteriores depara com a razão do que é hoje e reconhece que: do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o
que virá a ser um dia. (...)”
“E quando viu… Que o medo assolava os nossos corações
Nos fez olhar o sol atrás dos montes…. Só disse: ‘Confiem e vão”
“17. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social; mas, não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão
assente em base inabalável e essa base é a fé, não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e
os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a
fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual
indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o
mesmo para todos; de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer; que não dele, porém dos
homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros.(...)”
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“Então viemos… Porque ninguém resiste ao Seu chamado
Voltamos à terra mãe que nos abriga… Por Seu Amor, haveremos de amar”
“19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más; somente
esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as
barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando
os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos
outros.(...)”
“E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando
E erguerá a voz ao Pai num hino e então dirá: ‘Eis os Teus filhos enfim em paz!”
“24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de
adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará
com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo
achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Dado esse estado de coisas, que poderão fazer os
que entendam de opor-se-lhe?
25. O Espiritismo não cria a renovação social; a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma
necessidade.(...)”
“Então viemos, porque ninguém resiste ao Seu chamado”
“34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A
multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos
novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a
humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas
pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se
extingue, mas se purifica.”
Chamado, Marielza Tiscate
A Gênese, Allan Kardec (cap XVIII)

6.
6.1.
6.2.

INSCRIÇÕES
Período: de 01/10 até 30/11/2017.
Investimento:

a) Confraternista/Comissão: Até dia 31/10 - R$ 80,00
b)
Pequeno Companheiro - R$ 60,00
Até dia 30/11 - R$ 90,00
Obs: 1. O investimento destina-se a despesas de alimentação, materiais e gastos diversos com o próprio
confraternista/evento.
2. Todos deverão contribuir com a importância acima mencionada até a data limite da inscrição.
3. Qualquer dificuldade encontrada deverá ser resolvida pela Instituição Espírita da qual o confraternista participe.
4. Em caso de impossibilidade de contribuição, a Instituição repassará para o Polo através de um comunicado por
escrito o motivo da isenção.
5. A forma parcelada poderá ser adotada, facilitando os pagamentos até o término das inscrições.
6.2.1. Contribuição: O valor será depositado na conta do polo escolhido pelo participante, conforme a seguinte relação:
Polo I - Betânia
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.001-6 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro

Polo IV - Cafarnaum
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.004-0 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est.Rio de Janeiro

Polo II - Belém
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.002-4 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est.Rio de Janeiro

Polo V - Jericó
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança:200.005-9 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est.Rio de Janeiro

Polo III - Nazaré
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.003-2 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro

Polo VI - Cesaréia
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança nº: 200.006-7 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
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Polo VII - Samaria
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.007-5 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo VIII - Jerusalém
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.008-3 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo IX – Damasco
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.009-1 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo X - Jope
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta nº: 210-0 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XI - Cananéia
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança nº: 211-9 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro

 Conta Poupança:200.016-4 (variação 51)
 Nome:Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XVII - Efraim
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 100.001-2 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XVIIII – Tarso
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.018-0 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XIX - Galiléia
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.019-9 (variação 51)
 Nome:Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XX - Genesaré
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.020-2 (variação 51)
 Nome:Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro

Polo XII – Cana da Galiléia
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança nº: 200.012-1 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XIII - Emaús
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta Poupança: 200.013-X (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XIV - Magdala
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta nº: 200.014-8 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XV - Éfeso
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)
 Conta nº: 200.015-6 (variação 51)
 Nome: Conselho Espírita do Est. Rio de Janeiro
Polo XVI - Betsaida
 Banco: Banco do Brasil (001)
 Agência: 3836-9 (Mangaratiba)

Diretrizes COMEERJ (01/10/17)

4/5

ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA - SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA

XXXIX COMEERJ – PLANO GERAL

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.

Ao realizar a inscrição o participante deverá indicar dois polos de sua preferência.
Não serão feitas inscrições no local do evento.
A inscrição é pessoal e intransferível, não sendo permitida substituição.
Depois de efetuada a inscrição a troca de polos só poderá ser feita pela Coordenação Geral e Espelho dos Polos envolvidos.
Confirmação:
Confraternistas/Tarefeiros do Bem/Pais: Através de comunicação da Coordenação dos Polos diretamente para os
participantes.
6.7.2. Membros de Comissões: Através da participação nas Reuniões Gerais e de Comissão do Polo no qual se inscreveu.
a) Cabe aos membros de comissão tomarem conhecimento do calendário de Reuniões Gerais e Reuniões da Comissão e
frequentá-las assiduamente, garantindo o seu direito de participar da COMEERJ.
b) Cada Coordenação Geral deverá avaliar o motivo das ausências dos membros das comissões às reuniões prévias para
abonar as faltas justificadas.
6.8. Processo de inscrição dos participantes da COMEERJ seguirá como indicado no fluxograma a seguir:

6.9

7.

Prazo limite para repasse de fichas da COMEERJ, entre os Polos: 16/12/2017.

PRÉVIA
A data e local da prévia do encontro serão divulgados pelos polos.

8.

VISITAS
Os Polos de COMEERJ informarão o horário de visitação aos encontros.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2017.
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