COORDENADORIA DE ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2019
REUNIÕES PÚBLICAS
O CEPT atualmente tem 9 (nove) reuniões públicas semanais, abarcando todos os dias
da semana, totalizando 468 reuniões no ano, com palestra e passe:
DIA/HORA
Domingo: 10h
Segunda-feira: 17h
Segunda-feira: 20h
Terça-Feira: 20h
Quarta-feira: 9h
Quarta-feira: 19h15
Quinta-feira: 20
Sexta-Feira: 20h
Sábado: 18h

DIRIGENTE
Suséli Verdeli Dias
Maria Inez de Oliveira
Sérgio Rossi
Ricardo Baraviera*
Nádia Janino
Cel. Rodrigues
Paulo
Eduardo Carvalho
Dirigente: Mônica Teixeira
Média

Público*
50
10
30
30
15
55
30
25
30
30

Passistas*
5
2
10
9
2
10
8
8
13
8

* estimativa do Dirigente
** Afastou-se temporariamente no primeiro semestre de 2020, encontrando-se a direção
com Gilmar

A média de público é de 30 pessoas, sendo esta também a moda. As reuniões de
domingo (no horário da Evangelização) e quarta à noite tem maior público, e as reuniões
diurnas de segunda e quarta tem o menor público.
Há alguns anos a Casa optou por ter reuniões diárias, no mesmo horário ou próximo, à
exceção dos finais de semana. Desse modo, a pessoa que sente a necessidade da
palestra e passe sabe que, a qualquer dia, e naquele horário, terá no CEPT.
Sem prejuízo da necessidade de buscar atrair mais pessoas às reuniões, tal opção dilui
o público, de modo que as reuniões têm frequência muito aquém do que o espaço
proporciona, mas nos parece a melhor escolha.
A presença de palestrantes mais conhecidos aumenta muito o público no dia.
As palestras foram proferidas por mais de 160 palestrantes distintos, da própria casa ou
de diversas instituições espíritas.
Os dirigentes já foram orientados, sem caráter vinculativo, a eleger um roteiro
sequencial para as palestras. Contudo, a questão sempre merece reavaliação, já que a
liberdade do tema ao palestrante tem o caráter benéfico de fazer com que ele trabalhe
um assunto com o qual tem maior afinidade.
No segundo semestre de 2019, a Associação Médico Espírita – Planalto iniciou
atividades pública aos sábados, 9h. Por se tratar de grupo independente, produziu
relatório próprio, não sendo considerado nas informações acima. De todo modo, foi
informado um público entre 15 a 25 pessoas por encontro.
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA - ESDE
O ESDE teve 5 fases em funcionamento no primeiro semestre de 2019, e todas as seis
no segundo semestre.

A inexistência de uma das fases em 2019 se deve ao fato de que uma turma, em face
do início com poucos alunos, e saídas ao longo do curso, ficou muito pequena, tendose optado por promover um curso nas férias, juntando-se à outra turma.
Como a praxe, foram abertas duas novas fases iniciais, uma no primeiro semestre, e
outra no segundo.
Concluíram o curso em 2019 8 (oito) pessoas, sendo que o número total de alunos por
semestre foi de 70.
Verifica-se grande evasão e grande número de pessoas que faz a inscrição mas não
aparece, o que precisa ainda ser estudado.
Os facilitadores promovem aulas de reposição com o intuito de resgatar alunos que tem
pouca presença em um semestre.
Pretende-se concentrar o ESDE em três dias, a princípio domingo, segunda e terça,
deixando outros dias para outros cursos.
OUTROS CURSOS
Pretende-se utilizar o grupo do ESDE para abertura de outros cursos. Contudo, o
número de dirigentes sofre grande flutuação, de modo que ainda temos uma limitação
para destacar pessoas desse grupo para outras atividades do departamento.
PROJETO CANDEIA
O Projeto Candeia vista estimular a toda a Casa a estudar uma mesma obra a cada
semestre, acrescentando conteúdo e uniformizando as vibrações, além de promover
uma confraternização no encontro de culminância:
PRIMEIRO SEMESTRE
Obra: O Homem integral - Médium Divaldo Franco, espírito Joanna de Angelis
Facilitador: Flávio Fonseca
SEGUNDO SEMESTRE
Obra: O que é o Espiritismo?, de Allan Kardec
Facilitador: Renata Andrade e Arismar Leon
Brasília, 9 de maio de 2020.
Ricardo Baraviera
Coordenador de Assuntos Doutrinários

