CEERJ - CONSELHO ESPÍRITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Adeso à Federação Espírita Brasileira - FEB
Sede: Rua dos Inválidos, 182, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP
20.231-048 Telefones: (21) 2224-1244/ 2224-1553

CEEU

http://www.ceerj.org.br/

ATA N.º 2/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEEU

Ata da Reunião Ordinária do CEEU - Conselho
Estadual Espírita de Unificação do Estado do Rio de
Janeiro, realizada no dia 24 de novembro de 2019,
com início às 9 horas e 20 minutos, no salão verde
do CEERJ.
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No dia vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a reunião do
Conselho Estadual Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEEU), com o objetivo de dar publicidade as
realizações do setor e ouvir os Conselhos Espíritas de Unificação (CEU), com o propósito de
melhorar a comunicação para o movimento espírito. A reunião foi aberta pela diretora da área de
unificação, Darcy Neves Moreira , dando as boas vindas aos presentes. Destacou a presença do
presidente da Rádio Rio de Janeiro, Sr. Roberto, e a relevância do projeto “pioneiros”, como um
reconhecimento e resgate da memória do movimento espírita no Estado do Rio de Janeiro. Darcy
convidou o companheiro Lidiênio, para proferir a leitura da mensagem inicial – Viver em Kardec
de Bezerra de Menezes. Após a leitura, Luís Henrique Cretton, de Itaperuna, proferiu a prece. Após
a
prece, Darcy encaminhou a leitura da Ata do CEEU de Maio de 2019, para aprovação, a qual foi
aprovada por unanimidade. Em seguida Darcy apresentou o roteiro para a reunião; a proposta de
aderência do CEERJ ao modelo da Regional Sul; e a Divulgação do congresso para 2020, em Mato
Grosso. Findada as informações preliminares, Darcy informou da alteração do roteiro, antecipando
A fala dos Diretores das Áreas do CEERJ. Fala dos Diretores de Áreas do CEERJ: Ana Rosa –
Diretora da Área de Educação Espíritas. Pontos relevantes apontados: Ana Rosa apresentou um
panorama dos projetos e realizações do ano de 2019 e os idealizados para o ano de 2020;
Estimulou o espelhamento, pelos CEU, da estrutura organizacional do CEERJ, fim facilitar a
interlocução entre as diversas áreas do CEERJ e os CEU; Estimulou que o movimento espírita acesse
o material disponível no canal do Youtube para as suas capacitações, uma vez que lá estão com a
finalidade de dar publicidade aos diversos temas tratados;Ana Rosa noticiou a mudança nas regras
para a participação no ENEFE/COMEERJ, que deverão ser observadas já nos próximos eventos.
Jandira – Diretora da Área Administrativa. Pontos relevantes apontados: Jandira fez a apresentação
da área, ressaltando as dificuldades financeiras para a manutenção do CEERJ; Ressaltou a
responsabilidade dos responsáveis pelas Instituições Espíritas Adesas (IEA), frente as leis vigentes
no país; e a relevância da maior participação das IEA para a sustentação financeira do CEERJ.
Ângela – Diretora da Área de Ações Estratégicas. Pontos relevantes apontados: Ângela apresentou
a área, dando destaque ao desconhecimento da área pelo movimento espírita e a importância
deste entendimento pelas EA e do espelhamento dessa estrutura nos CEU; ela destacou a
importância do projeto pioneiros, como processo de resgate da memória do movimento espírita
no Estado do Rio de Janeiro, citando alguns exemplos da preservação dessa memória por outras
regionais; estimulou aos presentes a visitarem a exposição, montada no corredor que dá acesso
ao auditório, com alguns dos nomes e documentos que contam o pioneirismo desses pioneiros;
Angela encerrou sua fala apresentando as ações para 2020, tendo para o primeiro semestre a
segunda edição da Escola de Líderes e para o segundo semestre os seminários sobre Gestão e
Espiritualidade/Memória Espírita. Zózimo – Diretor da Área Financeira. Pontos relevantes apontados
Zózimo reforçou o apelo para o suporte financeiro ao CEERJ, sob pena da impossibilidade da
paralisação das atividades da federativa; e a importância do livro espírita para sustentabilidade da
mensagem espírita, bem como do CEERJ, onde a venda de obras espíritas é a maior fonte de renda
para a sua manutenção. Adriano – Diretor da Área de Relações Externas. Pontos relevantes
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40. apontados: o irmão fez a apresentação da área e da penetração da área em diversos conselhos do Estado;
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Estimulou a criação da área nos CEU; e encerrou sua fala fazendo alusão ao comportamento do
espírita, para que seja coerente à Doutrina Espírita, apresentando uma mensagem de Bezerra de
Menezes - “O que temos feito pelo espiritismo”.Cristiane Drux – Diretora da Área de Comunicação
Espíritas. Pontos relevantes apontados: - Cristiane iniciou sua fala agradecendo aos membros do
CEEU, pela presença e empenho em suas tarefas; - Ressaltou a importância do fortalecimento do
pensamento de rede para o movimento espírita, tendo como meta a propagação dessa cultura para
os CEU e futuramente para todo o movimento espírita do Rio de Janeiro; - Fez consignar em ata o
agradecimento aos CEU que indicaram seus representantes para os encontros da área de
comunicação, o que proporcionou um crescimento na representatividade, passando de 6 para 23
membros, de um total de 45, destacando o 27º CEU; - Reforçou a ideia de, na regional Sul em 2020,
propor a adoção, pelo CEERJ, do espelhamento a estrutura da FEB, extensivo aos CEU; e - Terminou
sua fala, reforçando a relevância do trabalho em rede a exemplo da natureza. Darcy – Diretora da
Área de Unificação. Pontos relevantes apontados: Darcy apresentou o levantamento do quantitativo
das IEA registradas, mas ressaltou que, na verdade, o percentual de IEA ativas é de aproximadamente
50% desse total; Apresentou as novas instituições, adesas em 2019; Agradeceu quanto ao
trabalho de divulgação do Pacto Áureo, atinente ao projeto pioneiros, reforçando sua continuidade
para 2020; e Finalizou sua fala com a apresentação de um vídeo sobre o Pacto Áureo. Concluído o
momento das áreas do CEERJ, foi dada a palavra ao presidente da Rádio Rio de Janeiro, Sr. Roberto,
que fez uma breve retrospectiva da relação da Rádio Rio de Janeiro e o movimento espírita no
Rio de Janeiro; apresentou os novos rumos da Rádio, com a utilização das redes sociais,
Ampliando seu alcance; e encerrou sua fala com a apresentação de um vídeo institucional da
FUNTARSO (Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso). Após a fala do presidente da Rádio
Rio de Janeiro, os representantes dos CEU foram convidados a se deslocarem para os espaços
reservados às diversas áreas o CEERJ. Após o término dos trabalhos das áreas, por volta das
12:00hs, foram suspensas as atividades para o almoço, tendo seu reinício programado para as
13:00hs. Às 13:00hs, foram retomados os trabalhos. O trabalhos foram reiniciados com a fala do
Diretor da área financeira do CEERJ, Zózimo, trazendo as seguintes reflexões: Zózimo apresentou
o esquema de sustentabilidade, fomentado pela FEB, destacando a abordagem da sustentabilidade
econômica; Apresentou o mapa financeiro do CEERJ, onde retratou a arrecadação X despesas e o
seu resultado deficitário no período; - Paulo Roberto Azevedo (23º CEU), fez suas considerações
quanto ao cenário financeiro apresentado, propondo a formação de uma comissão para avaliar a
a situação e propor soluções para o problema; Mauro Medeiros (17º CEU), fez uma consideração
quanto a participação de palestrantes espíritas e o quanto esses companheiros conseguem atrair
de público aos seus eventos, sendo esse um bom viés a ser explorado como fonte de recursos,uma
vez que a cultura os frequentadores das IEA não os aproxima do consumo de livros; outra
proposta apresentada pelo companheiro, foi a penetração do CEERJ junto as redes sociais, para, a
médio e longo prazo, captar recursos gerados por esses canais. Darcy – Diretora da Área de
Unificação. Pontos relevantes apontados: Darcy apresentou a proposta de ampliação de
companheiros, junto ao conselho fiscal, para a formação de um grupo para estudar a questão
financeira do CEERJ; Bárbara Ferreira (38º CEU), sugeriu que os CEU possam propor nomes de
companheiros, com formação na área financeira, fim compor esse grupo de trabalho.Finalizado esse
momento, foi aberta a palavra para a fala de alguns representantes de CEU, fim apresentarem suas
experiências de sucesso. Márcia Copelo – Membro do 12º CEU, apresentou os seguintes pontos: - A
reestruturação da estrutura do 12º CEU, alinhando a estrutura do CEERJ; - Reuniões regulares com
as áreas; e - A realização de fóruns com os representantes das IEA nas respectivas áreas. Lidiênio
Lima – Membro do 2º CEU, apresentou os seguintes pontos: - A Estruturação do REUNIR IV; - O
estabelecimento do processo – Quem fez / Quem Faz / Quem Fará – com o a inclusão do s jovens
nesse processo, proporcionando melhor sinergia na organização e condução dos eventos; e As
reuniões são volantes, proporcionando conhecer as diversas casas componentes do 2º CEU.
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90. Valéria Cid – Membro do 17º CEU, apresentou os seguintes pontos: - Valéria apresentou o processo
91. de adesão, adotado pelo 17º CEU. Ressaltou a importância e a preocupação na avaliação das
92. Instituições avaliadas, fim permitir o esclarecimento das mesmas quanto os compromissos
93. Assumidos quando estas instituiçõe s buscam a adesão ao Movimento Espírita. Murilo Sérgio
94. Membro do 20º CEU, apresentou os seguintes pontos: - O companheiro trouxe a experiência do
95. Espaço Memória do Centro Espírita de Jacarepaguá, informando o processo estabelecido para esse
96. setor da instituição, com reuniões semanais para o levantamento das informações que comporão o
97. acervo da memória desta IEA. Érica Ferraz – Membro do 27º CEU, apresentou os seguintes pontos:
98. Érica informou que o CEERJ está analisando os relatórios dos REUNIR, pois foram identificados
99. inconsistências, para futura apresentação dos resultados. Cristiane Drux – Diretora da área de
100. Comunicação Espírita, informou que, com o cadastramento dos eventos, junto ao site, utilizado
101. Para o censo, será possível um melhor planejamento e construção da agenda da federativa,
102. Mitigando a sobreposição de datas, facultando uma maior participação do movimento aos
103. eventos; Cristiane ressaltou o pré-lançamento do livro “A Semente da Esperança”, que se realizará
104. no CEERJ no dia 07 de dezembro. Ângela – Diretora da área de Ações Estratégicas, pontuou as
105. novas atividades que serão implementadas para o ano de 2020, como segue: Programa na Rádio
106. Rio de Janeiro – Gestão na Casas Espírita. Um programa semanal de 25 minutos, que será
107. apresentado pelo Mauro Medeiros do 17º CEU; A “Oficina da Memória” que terá continuidade no
108. próximo ano; Homenagem as IEA centenárias, a ser realizada no dia 18 de abril d e 2020; e o
109. festival literário, com a presença dos autores das obras selecionadas, a ser realizado no dia 14 de
110. dezembro de 2019, às 15:00hs, nas dependências do CEERJ. Finalizado momento das falas dos
111. CEU e das propostas para 2020, Darcy convidou Álvaro Chrispino para trazer suas reflexões
112. sobre o livro “Sobre Ovelhas e Lobos, os desafios do Movimento Espírita”. Alvaro discorreu sobre
113. os desafios e as dificuldades do movimento espírita e a part icipação dos espíritas nesse processo.
114. Ao final, Darcy ressaltou que o CEERJ está empenhado em corrigir a visão de alguns
115. companheiros que ainda não aceitaram o processo de unificação do movimento espírita, como
116. se apresenta nos dias atuais. Darcy facultou a palavra para a representante da Rádio Rio de
117. Janeiro, Sra. Vânia Barbosa, que manifestou a total disponibilidade da rádio para com o CEERJ e as
118. IEA,numa proposta de fortalecimento dessa parceria; solicitou que as IEA que desejarem divulgar
119. seus eventos pela rádio, que as encaminhem com uma semana de antecedência, para que possam
120. entrar nas programações da rádio, deixando consignado os seguintes canais para contato:
121. e-mail informativoespirita@radioriodejaneiro.am.br; o celular (21) 96668-6077; e Watszap
122. (21) 98486-7633. Darcy, agradeceu a presença de todos, convidando o irmão Adnilson Luis
123. (16º CEU) para proferir a prece de encerramento, dandopor encerrado o encontro do CEEU. Não
124. havendo mais nada a relatar, dou por encerrada a referida ata.
Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2019.

Darcy Neves Moreira
Coordenadora da Reunião

Mauro Medeiros Santos
Secretário da Reunião
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