ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA - SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA
XLIII COMEERJ+ VIRTUAL

PLANO GERAL
1.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1.

Evento: XLIII 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: 21/4 à 24/4/2022
a) Quinta-feira (21/4) – Início do evento.
• Manhã – Momento com os Pequenos Companheiros – no Zoom.
• Tarde – Momento com os participantes – no Zoom.
• Tarde – 18 h - Momento Corações em Prece – no YouTube.
• Noite – 20h às 21h30 – Todos juntos no YouTube ou Zoom.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

b) Sexta-feira a Domingo (22, 23 e 24/4)
• Manhã – Momento com os Pequenos Companheiros – no Zoom.
• Tarde – Momento com os participantes – no Zoom.
• Tarde – 18 h - Momento Corações em Prece – no YouTube.
• Noite – 20h às 21h30 – Todos juntos no YouTube ou Zoom.
OBS.:
1. O link de acesso será por meio da ferramenta Zoom Cloud Meetings® não é público. Só é válido para os inscritos.
2. Durante este período também é realizado o XXVIII ENEFE+ Encontro Estadual da Família Espírita.
Local: A XLIII COMEERJ+ será realizada virtualmente em um único polo.
1.6.

Clientela
a) Confraternistas: Jovens espíritas de 11 a 20 anos vinculados à uma Instituição Espírita, os quais estarão assim
distribuídos:
 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
1. Para os confraternistas menores de idade, a ficha deverá ser preenchida no sistema de inscrição, com os dados dos
responsáveis, que devem autorizar a participação e o uso da imagem, enviando a ficha digitalizada para o polo.
2. O link do encontro será disponibilizado para todos os participantes inscritos no evento, não havendo autorização para
compartilhamento aos não inscritos, para tanto solicitamos a ampla divulgaçao do endereço de inscrição
disponibilizado no site da Comeerj e nas redes sociais.
b) Tarefeiros do Bem: Espíritas de 21 a 26 anos, que estejam participando do grupo de estudo na Instituição Espírita, 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.
d) Membros de Comissões: Espíritas a partir de 18 anos, que estejam estudando e trabalhando em algum setor de uma
Instituição Espírita.
1. Todo membro de comissão deverá participar das reuniões de preparação dos trabalhos da Área em que está inscrito.
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.
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.
e) Pequenos Companheiros: Filhos de membros de comissões e de pais presentes ao encontro, até 10 anos, com
programação previamente elaborada pela Comissão de Estudos dos Pequenos Companheiros, em consonância com o
Tema Central.
f) Órgãos de Unificação: Serão aceitas inscrições de outros Estados e países, 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.
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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
c) Atividades de desenvolvimento interpessoal.
d) Tendo em vista a pandemia COVID-19, a COMEERJ não será realizada de forma presencial, utilizando, preferencialmente,
meios digitais para o desenvolvimento dos estudos e confraternização, buscando incluir mesmo aqueles com dificuldades
de acesso à internet.

5.

TEMA CENTRAL

"Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração."
Jesus (Mateus,6:21)

"Não acumuleis tesouros na Terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam; –
acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem; – porquanto, onde está o vosso tesouro aí está também
o vosso coração". (Mateus, 6:19 a 21)
“[...] o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, legitimamente,
sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com
uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada,
sentida e vivida1.”
“O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no
curso dos milênios, com a Sabedoria Infinita e com o Infinito Amor, que constituem o Pensamento e a Vida de Nosso Pai".
(1)Grifo

nosso

6.

INSCRIÇÕES

I.Allan Kardec. Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. 25 – item 6
II.Emmanuel. Renúncia, 2ª parte – Cap. 3
III.Emmanuel. Pensamento e Vida, Introdução

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.

Período: de 31/3 até 14/04/2022.
Investimento: Não haverá contribuição.
A inscrição é pessoal e intransferível, não sendo permitida substituição.
Confirmação:
Confraternistas/Tarefeiros do Bem/Pais: Através de comunicação da Coordenação do Polo diretamente para os
participantes.
6.4.2. Membros de Comissões: Através da participação nas Reuniões Gerais e de Comissão do Polo.
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.
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6.5.

b) A Coordenação Geral deverá avaliar o motivo das ausências dos membros das comissões às reuniões prévias para abonar
as faltas justificadas.
Processo de inscrição dos participantes da COMEERJ seguirá como indicado no fluxograma abaixo.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

Diretrizes COMEERJ (28/03/22)

3/3

