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Conselho Deliberativo
e Diretoria Executiva

Curitiba, 06 de janeiro de 2017

O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva do
Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis
(CEEFA), no uso de suas atribuições elaboraram
desde o ano de 2015 um documento com objetivo de
estabelecer princípios e nortear ações em níveis
pessoais (íntimo do ser), das relações inter pessoais e
ambientais (cultura, sociedade e meio ambiente) e
institucionais (organização e representação face às
esferas municipal, estadual e federal).

Este documento é uma orientação ao CEEFA para o
horizonte de tempo de 2017 a 2025, e um convite a
todos os seus colaboradores para o envide dos
melhores esforços na consecução dos objetivos de
curto, médio e longo prazo.

Os conteúdos aqui apresentados representam uma
síntese de diversas reuniões, palestras, estudos,
reflexões , d inâmicas e v ivênc ias entre os
conselheiros e lideranças do CEEFA desde o ano de
2015, espelhando a visão e os anseios da Casa e de
seus colaboradores.

Conselheiros
(Gestão 2015 - 2017)

Sra. Angela Deliga;
Sr. Ari Francisco;
Sr. Carlos Alberto Nauiack;
Sr. César Volkof;
Sr. Dalmir Grando;
Sra. Elisiane Oda;
Sr. Gabriel Cardoso;

Sra. Gilka M. C. Feres;
Sr. Jorge de Ávila;

Sra. Nara Sabatella Adam;
Sr. Nélio Mauro

Aguirre de Castro;
Sr. Roberto Sabatella Adam;

Sr. Ronald Spitzner.

ORIENTAÇÃO PARA 2025
Desenvolvimento, balizado por:

• Qualidade;
• Sustentabilidade (doutrinária e suporte humano, físico e financeiro);

• Crescimento.JEITO DE SER
O CEEFA é uma instituição organizada,
dinâmica e zelosa nas suas atividades,
com ênfase na divulgação doutrinária
pelo estudo, que solicita de seus
colaboradores comprometimento e o
exercício da caridade, da simplicidade e
da solidariedade.
No CEEFA buscamos:
• P r o m o v e r c o n t i n u a m e n t e o
desenvolvimento dos nossos colaboradores;
•Viver o espírito de família;
•Acolher com alegria e fraternidade quem
nos busca;
•Cultivar a união e a harmonia.

VISÃO DE FUTURO
Distinguir-se como referência perante as pessoas e o Movimento Espírita do Paraná,

pelo dinamismo, fidelidade doutrinária e excelência de suas atividades.

PRINCÍPIOS
• Fidelidade à Doutrina Espírita segundo a
codificação de Allan Kardec;
• Excelência nas atividades desenvolvidas,
com permanente qualificação dos
colaboradores e da infraestrutura física;
• Esforço contínuo para o desenvolvimento
das virtudes  morais das pessoas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Resultados

1- Incrementar a formação de colaboradores no CEEFA;
2- Incrementar e qualificar as iniciativas de Divulgação da Doutrina Espírita;
3- Garantir a sustentabilidade doutrinária, de suporte físico e humano e financeira (glossário de

sustentabilidade);

4- Manter apropriada atividade de assistência social espírita ( ).glossário: apropriada

Identidade
5- Estimular as oportunidades de vivência dos valores doutrinários aos trabalhadores e

frequentadores do CEEFA;
6- Fortalecer a identidade do CEEFA com o Movimento Espírita e a Sociedade.

Processos
7- Aperfeiçoar os processos administrativos e de divulgação da Doutrina Espírita (glossário:

divulgação);
8- Incrementar e melhorar o processo de comunicação interna e externa.
9- Desenvolver e implementar sistema eficiente de avaliação de atividades.

Pessoas
10- Qualificar e desenvolver constantemente os trabalhadores do CEEFA;
11- Aperfeiçoar as relações interpessoais dos trabalhadores do CEEFA, zelando pela harmonia e

sentimento de pertença;
12- Incrementar o envolvimento dos jovens nas atividades do CEEFA formar colaboradores e

desenvolver lideranças).
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MISSÃO
Despertar consciências
pelo conhecimento e
vivência da verdade

consoladora do
Espiritismo.


