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“Um centro Espírita é uma escola onde 
podemos aprender e ensinar, plantar o bem e 

recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e 
aperfeiçoar os outro na senda eterna”. 

“O Centro Espírita”- Reformador, jan. 1951-Emmanuel 
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17ª. Aula- FASES DE UMA REUNIÃO 
 

RECEPÇÃO 
É a primeira fase da reunião e deve receber a maior atenção por parte 

do dirigente, pois, o primeiro sorriso e a atenção individual é fator agregante 
e fraternal.  

Aquele que chega pela primeira vez no centro espírita geralmente tem 
uma série de dúvidas a respeito do funcionamento da casa. Muitas vezes 
nem sabe o que irá encontrar ali, haja visto a grande confusão que há na 
sociedade sobre o que é e o que não é Espiritismo.  

É necessário que a pessoa responsável pela recepção tenha total 
conhecimento das atividades da casa e que se mantenha simpática em todos 
os momentos. Precisamos lembrar que a recepção é o primeiro contato do 
visitante com o centro espírita. E quase sempre é a primeira impressão que 
cativará ou afastará o público do grupo. 

 
ABERTURA 

Tudo que começa bem acaba bem. Sendo a abertura de uma reunião a 
parte de sustentação do trabalho, ela merece especial dedicação por parte do 
dirigente que deverá chamar a atenção dos presentes convidando-os a se 
disporem favoravelmente para a prece inicial. 
 

PREPARAÇÃO DE AMBIENTE 
 Normalmente adentramos à Casa Espírita com pensamentos ligados 

aos nossos afazeres cotidianos, profissionais e até com pensamentos 
desajustados por imprevistos ocorridos no percurso da condução ou com 
transeuntes havendo, portanto, a necessidade de reequilíbrio, o que se 
consegue ao ler uma página edificante capaz de nos conduzir à vibrações de 
perdão, compreensão e humildade. 

Ela nos conduz: `a leitura, a explanação, a melhoria das nossas 
vibrações, formando no ambiente uma vibração homogênea, numa só 
intenção. Com certeza nos ajudará na prece inicial que se seguirá à 
preparação de ambiente. 
 

Podemos fazer a preparação de ambiente, conforme o tipo de reunião: 
Associada ao tema a ser desenvolvido pelo expositor; ou aplicada às 
necessidades de aprimoramento moral e evangélico do grupo. 
 

Faz-se a leitura de mensagens curtas como aquelas contidas nos livros: 
Sinal Verde, Pão Nosso, Vinha de Luz, Conduta Espírita, trechos do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, etc., que podem ser seguidos por breves 
comentários que servirão de introdução ao trabalho. 

http://www.espirito.org.br/portal/palestras/geap/oqueeo.html
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PRECE INICIAL 
Lembrando que os espíritos nos ensinam que “a forma não é nada, o 

pensamento é tudo” o dirigente deverá ouvir e sentir a prece, para que no 
casa dela ter sido confusa, retome amoravelmente e com poucas palavras o 
padrão vibratório do ambiente, que deve permanecer elevado para a fase 
seguinte. 

 

DESENVOLVIMENTO 
É a reunião propriamente dita Esta fase caracteriza a reunião. Se for de 

Assistência Espiritual, é nela que se fará a assistência específica aos 
encarnados e ou desencarnados, através dos passes, palestras, etc. Nas 
reuniões de estudo, por exemplo, é quando se desenvolverá o esquema 
previamente planejado pelo expositor. 
 

VIBRAÇÕES 
É a fase em que doamos nossas energias de amor, através de um 

roteiro capaz de envolver as necessidades generalizadamente. 
 

PALAVRA DO PLANO ESPIRITUAL 
Esta fase é usada nas reuniões públicas, após a exposição do expositor, 

nas reuniões de desenvolvimento mediúnico e de aprimoramento  
mediúnico. 

Pode-se escalar o médium antecipadamente para receber a comunição, 
ou, se houver médiuns em condições, simplesmente dar-se-á um tempo para 
manifestação do Plano Espiritual. 
 

PRECE FINAL 
É a fase em que iremos voltar nossos corações e nossos pensamentos à 

Deus, em agradecimento pela assistência recebida, pelo aprendizado,  pelas 
concessões e oportunidades de trabalho. 
 

ENCERRAMENTO 
Logo após a prece final, cabe ao Dirigente em rápidas palavras encerrar 

a reunião agradecendo a presença dos participantes e visitas, convidando-os 
para as próximas reuniões. ´ 

É  importante que o Dirigente sinta a vibração e a harmonia provocada 
por ocasião da Prece Final, para que saiba reequilibrar, caso tenha havido 
deficiência ou outras intervenções vibratórias. 
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O elemento humano que compõe uma reunião pode ser caracterizado: 
 
DIRIGENTE- é o que coordena a reunião, devendo ter uma visão geral de 
todo o trabalho e suas fases, que inclua tanto o planejamento e execução com 
a distribuição das tarefas, como a percepção dos efeitos que a reunião se 
dispõe promoverem. Deve sempre estar atento à reunião, não pode se 
concentrar e nem dar passividade a espíritos necessitados ou mentores.  
Deverá atender a todos os participantes em geral e em especial aos tarefeiros 
que irão responsabilizar-se pelas diversas fases da reunião, a fim de que os 
objetivos sejam alcançados. 
 
TAREFEIROS- os tarefeiros devem conhecer suas tarefas, seus objetivos e 
como executá-la. Atender à responsabilidade com amor e dedicação. 
 
FREQUENTADOR- a principio não tem obrigações nem deveres para com a 
reunião, até que estejam bem esclarecidos e equilibrados. 
 
Bibliografia- Reunião de Orientação aos dirigentes de Sessões Espíritas- 
FEESP. 
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18ª. Aula - SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

"Então responder-lhe-ão os justos: Senhor quando foi que te vimos 
com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? - Quando 
foi que te vimos sem teto e te hospedamos; ou despido e te vestimos? - E 
quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? -O Rei lhes 
responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um 
destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes." (Mateus, 
25:37 a 40.)  

Com base neste programa traçado por Jesus aos seus seguidores, todo 
Centro Espírita deverá realizar serviço assistencial espírita, assegurando 
suas características beneficentes, preventiva e promocional, conjugando a 
ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva 
concomitantemente com o atendimento às necessidades de evangelização. 

 
          Ao  Centro Espírita caberá prestar serviços dessa natureza, sem 
prejuízo das atividades que lhe são prioritárias, ou sejam, as de caráter 
doutrinário. 

RECOMENDAÇÕES 

a. O Serviço Assistencial Espírita das entidades deverá ser realizado 
integradamente, com orientação doutrinária e assistência espiritual, 
sem imposições, de modo que possa constituir-se em um dos meios 
para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da 
Doutrina Espírita; 

b. Devem ser integrados à luz da Doutrina Espírita, métodos e técnicas 
modernas, tanto nas atividades de assistência social quanto nas de 
ação social; 

c. As entidades espíritas, de uma mesma localidade, antes de instituírem 
obras assistenciais, precisam levantar as necessidades do meio, 
incorporando as experiências já realizadas e promovendo a 
imprescindível avaliação de suas próprias possibilidades, 
relativamente aos projetos em vista; 

d. As entidades espíritas mantenedoras de obras assistenciais devem 
procurar ligar-se a programas mais amplos de assistência, de modo a 
integrar-se a um sistema de ação comum, capaz de, a seu nível, melhor 
responder aos problemas sociais; 

e. Os Centros Espíritas poderão manter obras de assistência social, sem 
prejuízo de sua finalidade essencial. As obras de maior porte poderão 
ser desmembradas do Centro, constituindo-se entidade com 
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personalidade jurídica própria, sem perda de seu caráter espírita, 
filiada ou não ao Centro Espírita de origem; 

f. O serviço assistencial espírita obedecerá a cuidadoso planejamento, 
atendendo, inclusive, para os aspectos de recursos humanos e 
financeiros, sobretudo quando envolva despesas permanentes, como 
no caso de abrigo, creche, hospital e outros, a fim de evitar deficiente 
atendimento ou mesmo paralisação por falta de recursos. Recorde-se 
que a caridade, segundo o Apóstolo Paulo, não é temerária, nem age 
com precipitação; 

g. As entidades espíritas, prestadoras de serviço assistencial, devem 
recrutar selecionar, treinar ou integrar o voluntário, com vista ao seu 
melhor desempenho na Instituição. Não esquecer que é preferível fazer 
pouco, mas de boa qualidade, a se abalançar a maiores realizações 
dentro da improvisação e da imprevidência. 

h. Os Centros Espíritas novos e de pequeno porte optarão por um serviço 
assistencial espírita ocasional, sem criar compromissos financeiros 
para o futuro, crescendo segura e gradativamente em suas formas de 
atuação, segundo os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

i. A obra assistencial espírita caracteriza-se pela simplicidade, abrindo 
mão de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem o 
supérfluo ou o luxo. "O conforto excessivo humilha as criaturas menos 
afortunadas” (CE); 

j. As obras assistenciais espíritas devem ser organizadas e dirigidas 
exclusivamente por companheiros que se eximam de perceber 
ordenados, laborando apenas com finalidade cristã, gratuitamente. "O 
trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas 
obras;   

k. O serviço da obra assistencial espírita não se ocupará de várias funções 
simultâneas nos campos do serviço assistencial e doutrinário, para não 
se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo, ainda, 
que um pedido de demissão em tarefa espírita, quase sempre, equivale 
à ausência lamentável. "O afastamento do dever é deserção"(CE); 

l. Os movimentos doutrinários em geral e os de serviço assistencial 
espírita, em particular, envolvendo a aceitação de donativos e 
contribuições, devem apresentar, periodicamente, relatórios 
estatísticos e financeiros, demonstrativo das atividades desenvolvidas, 
como satisfação justa e necessária aos cooperadores; 

m. As entidades espíritas rejeitarão ou evitarão a colaboração financeira, 
em espécie ou em serviços, que desnature, a qualquer título, o caráter 
espírita da obra ou da realização; 

n. As entidades espíritas, na execução de suas atividades e manutenção 
dos seus trabalhos, selecionarão com rigoroso critério os meios de 
consecução dos recursos financeiros, evitando tômbolas, rifas, 
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quermesses, bailes beneficentes ou outros meios desaconselháveis ante 
a Doutrina Espírita; 

o. As entidades espíritas estimularão a conversão em meios de socorro ou 
utilidades para os menos felizes, das relíquias, presentes, joias e 
lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de 
que os valores materiais sem proveito, mantidos em nomes daqueles 
que já partiram, representam para eles, amargo peso na consciência. 
"Posse inútil, grilhão metal"(CE). Igual procedimento deve ser adotado 
com relação a excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem 
uso e reservas financeiras que devem estar em movimento nos serviços 
assistenciais. "Não há bens produtivos em regime de estagnação"(CE); 

p. As palavras “Espíritas” ou "Espiritismo" jamais deverão ser separadas 
do nome da Instituição; 

q. No capítulo de assistência social e espiritual ao necessitado que 
recorrem ao serviço assistencial espírita, as entidades espíritas levarão 
em consideração: 

1-A importância de bem conhecer a realidade socioeconômica e 
espiritual da pessoa necessitada, para melhor atendê-la, com 
vistas à sua proporção social e libertação espiritual; 

2-Que esse conhecimento é alcançado através de coletas de 
dados, mediante entrevistas no domicílio e na Instituição, 
devendo o espírito de fraternidade e o respeito à dignidade da 
pessoa em situação de necessidade presidir às suas relações; 

3-Que as visitas fraternas, quanto possível, sejam realizadas por 
duas ou três pessoas, evitando-se quaisquer constrangimentos 
advindos da falta de sobriedade no traje ou porte de joias ou 
ornamentos por parte dos visitadores; 

4-Que o registro dos dados coletados não se faça permanente ao 
visitado, configurando um caráter de sindicância ostensiva, salvo 
nos momentos reconhecidamente indispensáveis à melhor 
compreensão dos problemas e encaminhamento das soluções; 

5-Que a assistência a ser mobilizada em favor do recorrente, 
salvo em situações de reconhecida necessidade imediata, seja 
precedida do estudo da sua realidade, de forma a assegurá-la 
objetiva e promocional; 

6-Que todo o processo de ajuda acionado pela Instituição 
Espírita deve supor a participação efetiva do beneficiário da 
ação, segundo os potenciais de que disponha. Recomenda-se: 
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a-  Observar a pontualidade e a assiduidade em todos os 
trabalhos do Centro Espírita. 

b-  Solicitar aos participantes que chegam mais cedo às reuniões, 
que evitem, nas conversações, temas contrários à dignidade 
do trabalho: 

c- -O Centro Espírita, mantenedor de serviços assistencial a 
necessitados e enfermos, inclusive com receituário e 
distribuição de medicamentos, deverá ter, como responsável 
por ele, médico habilitado, em pleno exercício da medicina; 

d- Afixar no quadro de avisos do Centro Espírita as informações 
de todas as atividades, para conhecimento geral; 

e- Não permitir o uso do fumo nas dependências do Centro 
Espírita. 

 

Bibliografia- Serviço Assistencial Espírita- USE-  

                     O Centro Espírita- FEB 
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19ª. Aula - METODOLOGIA DO SERVIÇO ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

Estudando a literatura espírita vamos encontrar alguns 
aconselhamentos, no sentido de que a ação assistencial deve ocorrer: 

 Estabelecendo uma relação de troca "dc um ser para com o outro ser", 
sendo este o verdadeiro sentido da caridade, que liga o benfeitor ao 
beneficiário, sem humilhação e de diferentes maneiras: afetiva, 
material (no sentido da benemerência), moral (pelo exemplo de 
conduta) e espiritual; 

 Buscando aliviar primeiro; 
 Indo ao encontro das misérias ocultas, daquilo que levou o ser humano 

à situação de desequilíbrio (a ação é de proporcionar ao assistido que 
redescubra potencialidades adormecidas para que supere suas 
próprias dificuldades); 

 Sem cobrança. 

A Metodologia do serviço Assistência Espírita é claramente encontrada 
na Parábola do Bom Samaritano, como podemos ver a seguir: 

 “Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: 
Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? - Respondeu-lhe Jesus: 
Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás 
o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas 
forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. - Disse-lhe 
Jesus:  

Respondeste muito bem; faze isso e viverás. 
Mas, o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem 

é o meu próximo? - Jesus, tomando a palavra, lhe diz: 
Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões,  
que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o 
semimorto. - Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo 
mesmo caminho, o viu e passou adiante. - Um levita, que também veio 
àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. - Mas, um 
samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e 
tendo-o visto, foi tocado de compaixão. - Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo  
e vinho nas feridas e as pensou; depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a 
uma hospedaria e cuidou dele. - No dia seguinte tirou dois denários e os deu  
ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo o que 
despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. 

Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em 
podedos ladrões?- O doutor respondeu: 

 Aquele que usou de misericórdia para com ele. - Então, vai, diz Jesus, 
e faze o mesmo. ”( Lucas, Cap. X, vv. 25 a 37). 
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– O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XV, item 2.  
 

A parábola do Bom Samaritano oferece pontos significativos para uma 
análise com vistas à metodologia de ação que deve ser adotada no Serviço de  
Assistência  à luz da Doutrina Espírita:  
 
1 - ”Um homem (…)” - Iniciando a parábola, Jesus designa o ser que será 
alvo do atendimento como sendo apenas “um homem”, sem se referir à sua 
condição econômica, social, política ou profissional, ou mesmo à sua raça, 
religião, povo, crença ou nacionalidade.  
 
2 - “(…) caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de 
ferimentos. e se foram, deixando-o semimorto.” – O homem, que antes 
deveria estar bem, transformou-se, em decorrência desse fato, em um ser 
humano em “estado de necessidade”: carecendo de apoio, socorro, ajuda e 
colaboração de outros seres, já que não tinha condições de, por conta 
própria, superar os seus impedimentos.  
 
3 - “(…) um sacerdote, viu e passou adiante.” - O sacerdote, que se diz 
representar Deus e fazer sua vontade, ignorou o “caído” e não atendeu às 
suas necessidades.  
 
4 - “Um levita, (…) tendo-o observado, passou igualmente adiante.” - O 
intelectual da época, o homem que lia e que conhecia as leis de Deus, 
também foi omisso no atendimento ao necessitado.  
 
5 - “(…) um samaritano (…) tendo-o visto, foi tocado de compaixão.” - O 
samaritano, na época, era considerado um “homem de má vida”, uma vez 
que não tinha o hábito de frequentar o Templo e não se importava com as 
formalidades das práticas religiosas. Mas demonstrou possuir bons 
sentimentos, pois “foi tocado de compaixão” ao encontrar o necessitado.  
 
6 - “Aproximou-se dele, (…) eu te pagarei quando regressar.” – 
Impulsionado pelo sentimento de solidariedade, o samaritano atendeu ao 
caído, assistindo-o em suas necessidades mais imediatas e amparando-o nas 
etapas seguintes do seu restabelecimento, promovendo a sua recuperação 
humana e social, até voltar ao “estado de normalidade”, ou seja, ao estado 
em que tivesse condições de suprir, ele próprio, as suas necessidades físicas, 
morais e espirituais, inclusive de integração social.  
 
7 - Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder  
dos ladrões? - “O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para 
com ele.” - O próprio doutor da lei reconheceu que foi o samaritano, que, 
usando de misericórdia, agiu como o próximo junto ao homem ferido pelos 



Grupo de Estudos André Luiz – Centro Espírita Paulo e Estevão 

Estudo Sistematizado do Tarefeiro Espírita Página 12 
 

ladrões. Cabe observar que, para fazer esse atendimento junto ao caído, 
naquele momento, durante o seu “estado de necessidade”, o samaritano 
renunciou ao seu tempo, à sua comodidade e ao seu dinheiro e colocou em 
risco a sua própria segurança, ou seja, superou os impedimentos e 
obstáculos que comumente se apresentam, mas cumpriu, plenamente, o seu 
dever moral para com o seu semelhante, expresso na lei de amor que emana 
de Deus.  
 
8 - “Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo.” - A proposta de Jesus, no sentido 
de termos nas ações do Bom Samaritano, passo a passo, o exemplo a ser 
seguido por todos aqueles que pretendam viver dentro dos princípios que 
norteiam a lei maior que emana do Criador e que orienta o relacionamento 
dos homens em todo o universo, constitui a base da Metodologia de Ação do  
Serviço de Assistência Espírita, que pode ser desdobrada em várias etapas, 
como segue:  
 
1ª) - Observar - (Tendo-o visto) - Observar a realidade encontrada e 
procurar compreender a sua complexidade, analisando a melhor forma de 
atender ao necessitado. Observar, aqui, tem, também, um sentido mais 
profundo. É estar disponível para o outro, e se expressa no sentimento 
solidário que se dedica ao próximo nas circunstâncias em que ele se 
encontra.  
 
2ª) - Aproximar-se. – Ir ao encontro do outro, conforme assevera Vicente de 
Paulo (“O Livro dos Espíritos”, Questão 888) ao destacar a caridade dentro 
de uma visão mais abrangente, rompendo com a concepção tradicional que a 
reduzia apenas à esmola. É um movimento em direção ao próximo, não 
apenas no sentido físico, mas, acima de tudo, fraternal, procurando 
compreendê-lo de forma integral para poder atendê-lo em suas necessidades 
gerais, tais como, morais, espirituais, físicas, econômicas, sociais e 
psicológicas. É o processo de envolvimento solidário de um Ser com outro  
Ser.  
 
3ª) - Utilizar os recursos necessários à assistência imediata. – Utilizar os 
recursos que se têm à mão e os que possam reunir para o atendimento às 
necessidades daquele momento. Prestar os primeiros socorros com os 
recursos simples “do vinho e do óleo” e “pensar as feridas” com os recursos, 
também, da solidariedade sincera. Assistir o próximo em suas necessidades 
imediatas e seguir adiante no atendimento às demais necessidades.  
 
4ª) - Acompanhar: - É dar prosseguimento ao trabalho de reerguimento, 
adotando as providências e procedimentos necessários ao processo de 
recuperação individual e social do assistido. O Bom Samaritano tomou o  
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“caído” nos próprios braços, colocou-o no seu cavalo e o levou a uma 
hospedaria, dando sequencia a tarefa de atendimento ao necessitado, 
promovendo o seu reequilíbrio.  
 
5ª) - Tornar-se responsável pelo outro. – “(…) tudo o que despenderes a 
mais, eu vos restituirei no meu regresso”, disso Bom Samaritano, 
confirmando o seu compromisso de pleno atendimento às necessidades do 
homem que foi ferido pelos ladrões. O Bom Samaritano faz-se companheiro 
existencial do “caído”, ajudando-o para que se reerga à altura de sua 
dignidade de Ser – filho de Deus, e caminhe, tornando-se, também, e com 
base na própria experiência vivida, companheiro existencial de outro 
“caído”, aprimorando os seus próprios sentimentos em favor de um outro ser 
que poderá estar “em estado de necessidade”.  
 

Os Espíritos Superiores, através de São Vicente de Paulo, nos alertam:  
 

Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo 
devotamento ao próximo; somente nos arroubos da caridade encontra ela 
ventura e consolação. Sede bons!  Amparai os vossos irmãos, deixai de lado a 
horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho 
da felicidade eterna. (...).” - O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XIII,  
item 12.  
 

Esta metodologia de ação do Serviço de Assistência Espírita desdobra-
se conforme observa Cheverus no Capítulo XVI, item 11, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo: “Não repilas o que se queixa, com receio de que te 
engane; vai às origens do mal. Alivia primeiro; em seguida, informa-te, e vê 
se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que 
a tua esmola.”  
 

Naturalmente, nesta análise da Parábola do Bom Samaritano, estão 
sendo destacados alguns itens de deverão ensejarem estudos cada vez mais 
amplos e aprofundados sobre o assunto, propiciando uma compreensão cada 
vez mais consciente e completa dos princípios que norteiam a Metodologia 
do Serviço de Assistência Espírita. 

Em resumo: 

1. Atitude de observação; 
2. Atitude de afeto; 
3. Atitude de 'ir ao encontro', nivelar-se; 
4. Atitude de disponibilizar recursos (dentre os que se dispõe); 
5. Atitude de 'erguê-lo' (despertar valores adormecidos); 
6. Atitude de acompanhamento; 
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7. Atitude de tomar-se responsável por ele (num determinado período 
tempo); 

8. Atitude de garantir uma atenção continuada (mesmo na ausência); 
9. Atitude de desvelo, articulando o atendimento futuro com outros 

parceiros. 

A assistência social encontra-se muito bem clarificada pelo espírito de 
Joanna de Angelis': 

"..é indispensável mergulhar a meditação nas causas do sofrimento humano 
e, utilizando os ensinos espíritas, visitar a intimidade das mentes jazendo luz 
íntima..." 

"Não pretendemos colocar à margem as tarefas ponderáveis da moderna 
filantropia, da considerada assistência sociais. Desejamos apenas realçar o 
valor que vai sendo desconsiderado, de situar em primeiro plano o 
Espiritismo que objetiva a estruturação moral do homem nas lídimas bases 
evangélicas: e estas são essencialmente as da reforma interior com as 
consequentes manifestações do amor ao próximo como a si mesmo." 

"...ao lado da assistência material que possamos doar, a assistência moral e 
espiritual deve ter primazia."  

 
"Quando te encontrares com a moderna metodologia da assistência social 
nunca te esqueça de, depois dela, converteres o coração, junto ao sofredor, 
em dois braços abertos à semelhança de Jesus, guardando a postura de 
quem deseja, no próprio seio, agasalhar a dor." 

 
 
Bibliografia- Manual do SAPSE, FEB 
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20ª. Aula - FORMAÇÃO DO TAREFEIRO- COMO SE APRENDE  
 
 

Para melhor transmitirmos se torna necessário conhecer as noções de 
como se processa a aprendizagem, sendo que aprender significa adquirir um 
comportamento novo ou modificar os já adquiridos. 
O que é aprender? 
Aprender é adquirir uma forma de conduta ou modificar uma conduta 
anterior. O que equivale a nossa reforma íntima. 
 

Por isto se torna tão  importante que se dê mais valor ao processo de 
aprendizagem individual e se melhore o nosso conhecimento quanto as 
técnicas de ensino. 
 

Alguns pensam que o aprendizado se dá apenas com a leitura ou 
através de preleções. Isto são partes de uma aprendizagem, pois ela 
verdadeiramente acontece quando existe a “modificação de conduta com 
substituição de atos negativos por atos cada vez mais positivos” 
Para isto existem três princípios fundamentais: 
 

1- É preciso que a pessoa sinta necessidade de adquirir conhecimento – 
Instrução que não é desejada é educacionalmente negativa. 

2- Que aprenda a fazer as coisas, fazendo também – nossas experiências 
são a base de nossos pensamentos. 

3- Parta do conhecido para o desconhecido. 
 
 

O Espiritismo como Doutrina atual e dinâmica exige de nós o máximo 
esforço para aprendermos seus ensinamentos a fim de que possamos 
colaborar também na difusão do Evangelho e de seus postulados. 
Aprendemos para ensinar. Para isto lembremos o que é necessário: 
 

 Especificar os alvos que devem ser atingidos; 
 Mostrar os meios de alcançar estes objetivos; 

 Incentivar no sentido de se libertar das dificuldades através de 
conhecimentos adquiridos; 

 Motivar o aprendiz de forma que seu interesse seja ativo; 

 Num curso não podemos nos condicionar às conveniências de quem 
orienta, mas às necessidades de quem recebe as orientações; 

 Em geral as lições não sistematizadas, ocorrem sempre num momento 
de grande necessidade para quem esta recebendo; 
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 Quando a pessoa que esta recebendo orientações não mostra atitudes 
favoráveis à recepção, terá um aproveitamento de aprendizagem 
mínimo; 

 A frequência às aulas ou reuniões esta intimamente ligada à formação 
de hábitos novos. A eliminação de um hábito se dá pela substituição. 

 
Se quisermos que as pessoas que estão mais intimamente ligadas 

conosco se modifiquem, é necessário darmos o exemplo. 
 

Isto permite que aprendamos mais devido ao esforço que iremos fazer 
no sentido de nos melhorarmos. Deduzimos daí que a experiência é básica 
para todo o processo de aprendizagem. Tudo o que ouvimos, cheiramos, 
vemos, sentimos ou degustamos só se torna útil quando utilizarmos os 
elementos de nossas experiências anteriores para darem sentido as novas 
impressões.  

A aprendizagem resultará da habilidade em perceber novas relações e 
novos sentidos em nossas experiências, a fim de guiarmos nossas ações 
futuras à luz desta compreensão. 
 

Aprender exige realização e o bom professor deve esforçar-se para que 
o aluno faça (pratique) aquilo que esta aprendendo.  
O aluno entenderá o que lhe dissermos até o ponto em que o seu cabedal de 
experiências dê significação às palavras que usamos. 
 

Para sermos compreendidos por alguém, devemos falar praticamente a 
língua dele. 
Empregar palavras que ele compreenda. Qualquer outra linguagem seria tão 
sem efeito como se estivéssemos falando uma língua estrangeira. 
Falar das coisas que ele já conhece bem. 
 

Comparações, exemplos e contraste, não terão valor algum se não 
tiverem pontos de contato com a experiência de quem esta aprendendo. 
Quanto mais simples e comum for a referencia, tanto mais facilmente se 
transmitira a ideia do que queremos. 
Ex.”É tão delicado como um relógio”, “misture e espalhe do mesmo jeito que 
espalhamos manteiga no pão”. 
 

Observemos que: 
 

“Os meios mais comuns de se transmitir informações é mostrando e 
explicando, esquecendo-nos de que falar é apenas uma das partes do 
aprendizado. A aprendizagem surge da participação. As coisas que são vistas 
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deixam impressões mais fortes do que as simplesmente ouvidas. Por isto se 
aconselha cartazes, mapas, modelos, diagramas...” 
 

A duração de uma aula ou reunião esta sujeita à: 
 

- O nível mental e maturidade dos alunos. Todos devem tirar o proveito 
necessário de cada ensinamento sem que haja cansaço ou desinteresse. 
- A complexidade do assunto. Quando a lição consta apenas de noções 
teóricas com poucas oportunidades para demonstrações praticas, a preleção 
pode ser mais desenvolvida. 
- A capacidade do aluno em se manter interessado e atento. Ex.: Numa 
reunião de assistência espiritual a preleção é de mais ou menos 15 minutos, 
enquanto que nas aulas é de 40 a 50 minutos. 
O professor deve ser especifico em tudo o que diz. Para sermos bem 
compreendidos, devemos evitar divagações e a falta de clareza em nossas 
explicações. Devemos aproveitar as duvidas e erros dos alunos para ajuda-
los no aprendizado. A dúvida de um, em geral, é também a da maioria. 
 
 Bibliografia- Reuniões de orientação a dirigentes de casas Espíritas- Feesp. 
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21ª. Aula – REENCARNAÇÃO E DESIGUALDADES 

Como política preventiva, que significa simplesmente atacar o mal 
ainda na raiz, antes que seja tarde, o programa espírita sempre se esforçou 
no trabalho de assistência e educação, visando à modificação do ambiente 
moral e social, até mesmo nos recantos mais sórdidos. Prevenir, portanto, 
para que a pobreza aviltada não chegue a uma convulsão incontida. 

Se, é óbvio que não podemos tratar somente do corpo, mas também, 
principalmente, do espírito, é óbvio ao mesmo tempo que não devemos 
relaxar os deveres em relação às necessidades do corpo. Se o espírito precisa 
de instrumento humano para a comunicação de seus dons, logicamente um 
corpo doente, abatido pela deficiência alimentar ou depauperado pelo 
esgotamento, não pode ser bom veículo por causa do desmantelo orgânico. 

E já se sabe que há repercussão recíproca entre o orgânico e o psíquico. 
Mas a Doutrina adverte, a certa altura, que às vezes uma pessoa pode nascer 
em "posição difícil e embaraçosa, precisamente para ser obrigada a procurar 
vencer as dificuldades, nunca, porém, deve deixar a vida correr à revelia, o 
que seria mais preguiça do que virtude." (O Evangelho Segundo o 
Espiritismo - cap. V, nº 26). Este ponto, sem dúvida alguma, sugere reflexão 
sobre o problema das desigualdades sociais à luz da reencarnação. 

Seja, porém, como for, a despeito dos "altos e baixos" dos 
compromissos reencarnatórios na vida social, não nos compete fazer 
julgamento, mas temos o dever de trabalhar pela melhoria do homem. E com 
fazê-lo sem ir ao encontro dos focos de revolta e decadência? Disse muito 
bem o Dr. João Pompílio de Almeida Filho: 

"Devemos ir ao encontro dos necessitados, para dar-lhes o que precisam 
moral e materialmente, antes que eles venham até nós arrancar o que lhes 
falta, e destruir as riquezas, que são nossas, mas exigem emprego inteligente, 
com distribuição de parte em favor dos que têm fome, sofrem frio, vivem 
envilecidos nos vícios, constituindo verdadeiro peso-morto à margem da 
sociedade". Tese oficial - 1° Congresso Espírita do Rio Grande do Sul-1945. 

Realmente. Tais palavras estão inteiramente abonadas pela Doutrina 
Espírita. A esmola é uma doença da sociedade. Ainda não temos uma 
consciência de solidariedade capaz de suprir as falhas no rastro da pobreza 
extrema e da invalidez relegada. 

Mas a palavra esmola não teria mais razão de ser, dentro de uma 
organização social mais espiritualizada ou mais aproximada do Evangelho. 
Em vez de esmola, diríamos acertadamente dever. Se é verdade que os males 
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sociais, em grande parte, têm relação com o nosso passado e, por isso, 
também é verdade que cabe à criatura humana fazer a sua parte, a fim de 
que ninguém seja privado pelo menos do essencial à subsistência nos flancos 
mais ínfimos da sociedade. 

Melhoramento social engloba estabilidade e libertação do medo, mas 
não significa que todos tenham de ser ricos ou venham a possuir automóvel 
como requinte de bem-estar; mas todos têm o mesmo direito a uma 
condição de vida condizente com a dignidade humana, por mais frisante que 
seja a desigualdade dos níveis sociais. 

O Espiritismo não propõe a eliminação total das desigualdades, 
notadamente no estágio evolutivo em que nos encontramos, pois a sociedade 
é toda diversificada, com ricos e pobres, inteligentes e parvos, 
empreendedores e preguiçosos, progressistas e retrógrados, homens de bem 
e homens trapaceiros, por exemplo. Sem pensarmos, porém, na utopia de 
um mundo sem falhas e disparidades, como se fosse um paraíso terrestre, 
podemos e devemos, contudo, dar o quinhão que a Doutrina Espírita nos 
atribui, porque temos a nossa parte de responsabilidade no conjunto: 

“Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente: 
embrutece-se”. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na Justiça deve 
prover à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. 

“Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a 
vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns". (O Livro dos Espíritos-
Parte 3a, Cap. XI). 

Como se vê, a Doutrina Espírita não absorve a ideia de fatalismo como 
explicação genérica dos desacertos sociais, nem a tese da reencarnação 
levariam a tanto. 

O fatalismo social seria a condenação de pessoas ou grupos a uma vida 
de privações indefinidamente, como se fossem todos marcados pela 
adversidade inarredável. Não. Nesta ordem de considerações o que a 
Doutrina afirma nada tem de radical: os males deste mundo são de duas 
ordens, isto é, os que têm vínculos com o passado, por causa de atos 
praticados noutra existência, e os que resultam de erros e abusos cometidos 
no presente. Nem tudo, portanto, se deve lançar na conta do passado. 

A incapacidade ou a falta de escrúpulos na gestão administrativa, a 
negligência na vida pessoal e os desperdícios são responsáveis por muitas 
crises na sociedade. O cotidiano das ocorrências bem o demonstra. São fatos 
da presente existência. A interpretação unilateral seria muito inconveniente, 
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pois os problemas exigem, antes de tudo, análise conjuntural. Dois fatores 
são indiscutivelmente relevantes neste passo: a educação e a reforma moral. 

Na confluência dos problemas com que nos defrontamos, de um lado e 
do outro, não seria lógico pôr de lado a interferência de "situações cármicas". 
Há criaturas humanas sujeitas ao determinismo de uma existência difícil ou 
penosa em razão do que fizeram antes, não se sabe onde ou em que época. 

Quem, suponhamos, explorou o suor alheio, quem abusou da riqueza 
ou da autoridade como verdadeiro tirano ou corruptor, certamente vai ter 
que lutar muito contra a humilhação, as aflições e os embaraços, ainda que 
trabalhe e estude com o maior afinco para subir pela inteligência e pela 
tenacidade. 

Por mais que insista na tentativa de afastar os empecilhos, fica sempre 
na planície social, em posição apagada, obrigado a executar serviços 
inferiores, segundo os valores convencionais do nosso mundo. 

Mais adiante se nos depara o varredor de rua, um homem que já fora 
lorde noutra época e, agora, volta à Terra para reeducar-se na humildade, 
pois impusera humilhação a muita gente quando estava na opulência. 

Semelhantemente, não seria um despropósito admitir que antigo e 
orgulhoso aristocrata, daqueles que fazia pouco caso das pessoas que 
estivessem abaixo de sua camada social, venha a reencarnar com uma prova 
que o coloque nas calçadas como engraxate, vivendo à margem das 
multidões nos grandes centros urbanos. Noutros tempos, tinha criados sobre 
os quais tripudiava com arrogância e desumanidade. 

O fato de engraxar sapato nada tem de deprimente para quem trabalha 
honestamente, tanto quanto a profissão de gari e outras profissões tidas 
como das mais modestas não aviltam as mãos honradas. 

Se a sociedade precisa de médico para os problemas de saúde pública, 
também precisa do gari, ao mesmo tempo, porque sem a limpeza da cidade e 
a remoção dos detritos e entulhos transmissores de vermes e alimentadores 
de mosquitos os planos sanitários ficam seriamente comprometidos. O 
cavalheiro elegante, habituado a vestir-se com apuro, não pode fazer "boa 
figura" em público se não tiver quem lhe engraxe os sapatos no momento 
necessário. E quem vai fazê-lo? 

O titular de um cargo importante? O funcionário de status mais 
elevado? Claro que não. É o engraxate, que se torna uma figura 
indispensável naquele momento. 
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Naturalmente é uma prova para o espírito que reencarna, como se diz, 
nas "classes baixas" da sociedade e não consegue projetar-se, porque tem 
débitos pesadíssimos de outras existências. O tipo inteligente ou espertalhão 
de outrora, muito afeito a espertezas com prejuízo de terceiros, depois de ter 
tantas e tantas vezes abusado da inteligência para fins inconfessáveis, sem 
jamais ter sido alcançado pela justiça terrena, não poderá reincorporar-se à 
mesma sociedade a que pertencera, mas agora reencarnado como servente 
ou trabalhador explorado, sempre em aperturas financeiras, lesado aqui, 
sacrificado ali? É uma contingência admissível no desenrolar do processo 
reencarnatório. 

É a lei de causa e efeito. 

 
          A justiça nunca deixa de vir, cedo ou tarde, segundo as nossas noções 
de tempo. A reencarnação está na vida social, não tenhamos dúvida. 
Consequentemente, não se exclui em tudo e por tudo a reencarnação como 
um dos dados de avaliação nos desajustes sociais, ainda que não seja 
razoável generalizar, o que daria motivo a conclusões muito rígidas. 

Se, de fato, há circunstâncias que se sobrepõem aos nossos desejos e 
meios de ação, porque decorrem de uma carga de responsabilidade 
individual ou coletiva de outras etapas da vida, há obstáculos e 
eventualidades que denunciam apenas a falta de vigilância ou a displicência 
nesta existência. E se o homem fosse conduzido pelo passado em todos os 
instantes não haveria mudança nem disposição do livre-arbítrio. 

A vida seria uma sucessão fatal de episódios predeterminados.  
Como corpo de ideias, baseado em fatos que comprovam a sobrevivência do 
espírito além do corpo e a sua comunicação com o nosso mundo, o 
Espiritismo também se interessa pelo ser humano na vida de conjunto, o que 
quer dizer: o homem na sociedade. 

Sem a vida social ninguém teria como se desenvolver e renovar-se, pois 
a penitência reclusa, distante dos problemas, ignorando o sofrimento de seu 
próximo, sem dar sequer um pouco de si, não faz nenhum santo. 

É na forja social realmente que adquirimos experiência e exercitamos 
as nossas possibilidades latentes, ora caindo, ora levantando, até que nos 
modifiquemos para melhor. Não sendo, portanto, fatalista, como já dissemos 
e fazemos questão de repetir, está bem claro que a Doutrina Espírita se 
preocupa com as desigualdades humanas, cujas causas devem ser atacadas 
para que se corrijam as injustiças. 
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Muitas chagas sociais já teriam sido extirpadas se houvesse mais 
sentimento de humanidade, mais respeito às razões éticas, tanto no plano do 
poder público quanto no plano particular. Há desigualdades que são o 
flagrante resultado do egoísmo, da ambição e, por fim, das incongruências 
de uma sociedade discriminativa na distribuição dos bens indispensáveis à 
vida humana. 

Uma sociedade em que a vivência real do Cristianismo ainda está 
reduzida a compartimentos limitados, porque o Cristo é apenas objeto de 
devoções formais, sem ação nas profundezas do coração, a não ser das 
pessoas abnegadas, cujo espírito de sacrifício vem contrabalançar o peso da 
indiferença ou da frieza dominante. 

Pois bem, é contra esse tipo de sociedade, ainda vigente, que 
invocamos os princípios espíritas, sem compromisso com ideologias e 
facções políticas. 

Não estamos defendendo a igualdade maciça ou mecânica, pois seria 
uma pretensão visionária. Como igualar os elementos de um aglomerado 
humano composto de criaturas desiguais? 

Sim, desiguais espiritualmente, desiguais no temperamento, na 
formação moral, tanto quanto desiguais intelectualmente, etnicamente, 
psiquicamente. Neste ponto, exatamente, a noção de igualdade, tão mal 
situada nas discussões doutrinárias ou políticas, tem dois sentidos muito 
naturais: somos iguais pela natureza e pela origem, porque somos criaturas 
de Deus e pertencemos à espécie humana, mas não somos iguais nas 
aptidões, no caráter, na educação, na cultura, nas decisões do livre-arbítrio. 

Teoricamente, "todos são iguais perante a lei". Seria, de fato, o ideal de 
uma sociedade bem equilibrada. Como seres humanos, todos têm o direito a 
uma vida normal, uma vez que todos têm aspirações, compromissos e 
deveres compatíveis com as necessidades biológicas e espirituais. 
Necessidades inerentes à natureza humana e, por isso mesmo, não se 
condicionam, pelas categorias sociais. 

No entanto, há muitos casos em que animais de estimação, como 
cavalos, cachorros e gatos são mais bem tratados do que as próprias crianças 
que ficam em volta desses animais. Que os animais sejam bem cuidados e 
defendidos, mas que não se despreze o ser humano. A proteção do reino 
animal é uma prova de adiantamento de uma civilização. 

É válido indiscutivelmente o conceito de igualdade na acepção de 
respeito aos direitos comuns, os direitos intrínsecos da pessoa humana em 
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qualquer nível social: preservação da integridade física, oportunidades para 
estudar e melhorar-se, liberdade de escolha de seus objetivos profissionais, 
intelectuais e religiosos. Igualdade, portanto, nos direitos essenciais. 

Nosso conceito de igualdade, porém, não vão ao irrealismo de 
imaginar uma sociedade em que todos tenham o mesmo "trem de vida", as 
mesmas regalias, as mesmas qualificações sociais. Na luta pela vida, sob a 
pressão das competições, sempre se defrontam capacidades diferentes, com 
interesses conflitantes. 

O emprego do livre arbítrio, por sua vez, está sujeito às variações 
circunstanciais nos empreendimentos e nos modos de proceder ou de julgar 
as coisas. Ao lado, por exemplo, dos que querem vencer e, por isso, estudam, 
trabalham, enfrentam todos os reveses, há muitos que não querem sair da 
comodidade, não se esforçam para mudar de posição, porque preferem ficar 
onde estão, cultivando a displicência como regra de vida. 

Ora, o indivíduo operoso e realizador, porque leva a vida a sério não se 
confunde com o preguiçoso, que se anula por si mesmo no grupo social. 

Figuremos de passagem o caso de dois irmãos, cujo pai tenha dado 
oportunidade ou chances, como se diz correntemente, tanto a este como 
àquele. O primeiro trabalhou, não esbanjou o tempo, preparou-se para 
ocupar lugares mais altos, enquanto o segundo deixou tudo correr à vontade, 
fazendo suas farras, abusando das energias da mocidade. 

Mais tarde, na "idade madura", quando as ilusões já estão desfeitas, 
um irmão está em boa situação, com estabilidade, mas o outro, 
completamente despreparado, desgastado pelas extravagâncias, está de 
mãos vazias, nulificado na planície social. De quem a culpa? ... 

Iguais na origem, no lar de onde saíram, mas visivelmente desiguais 
na  organização/ temperamental, na vontade, nas inclinações. 

A sociedade, em suma, é um somatório das desigualdades individuais. 
Seria então irrealizável a igualdade em termos absolutos. A reencarnação 
não invalida totalmente o livre-arbítrio. Justamente por isso, se estamos 
encarando a questão à luz do pensamento espírita, precisamos ter uma visão 
mais elástica. 

De um lado, há quem afirme, por exemplo, que as desigualdades são 
problemas sociais e, portanto, "nada têm a ver com a reencarnação"; do 
outro lado, com o mesmo acento categórico, afirma-se que as desigualdades 
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sociais são "consequências de nosso passado", e, assim, seria inútil qualquer 
tentativa de modificação. 

Então, a única solução é "deixar como está". São entendimentos 
contrários à verdadeira índole da Doutrina Espírita, de um lado e do outro. 
Nossa posição há de ser a do meio termo, nunca das definições 
intransigentes diante da realidade social. 

Há, de fato, situações que inferiorizam o indivíduo socialmente, 
durante uma reencarnação ou mais, por causa da rede expiatória de 
envolvimentos que o acompanham do passado. Se não cabem no vocabulário 
espírita as palavras "azar", "má sorte", "capricho do destino" e outras, de uso 
comum, naturalmente há uma razão para que certos casos perdurem na 
sociedade, a despeito de todo o empenho que se faça para afastá-los ou 
atenuá-los. 

Se a razão determinante do sofrimento ou das dificuldades não está 
nesta existência, teremos de encontrá-la no passado, sob a ação da lei moral 
de "causa e efeito", não pelo que os pais fizeram, mas pelo que o próprio 
culpado fez, não importa se neste ou noutro século. 

Daí, porém, não se segue que todas as injustiças da Terra, efeitos da 
maldade, do engodo e do orgulho, por exemplo, sejam projeções do passado 
e, por isso, irremediáveis. Não. Até certo ponto, as deficiências sociais 
podem ser retificadas pelas atitudes reparadoras, pela luta contra o mal e 
pelas reações da parte mais sadia da sociedade. 

E sempre houve, felizmente, em todos os grupos humanos, os 
elementos que não se contaminam, ainda que sejam obrigados a transitar 
pelas mesmas vielas por onde passam o ódio, a baixeza, o vício e a hipocrisia 
bem enroupada. 

Os desafios são uma contingência desse estado de coisas, mas nem 
todas as ocorrências são fatais. A reparação das brechas que se abrem no 
organismo social exige a reforma periódica de suas estruturas. É um 
fenômeno inevitável, sem o que a sociedade não se adaptaria às mudanças 
impostas pelas necessidades. 

Mas as reformas estruturais não eliminam a relevância da reforma 
moral, é ponto em que insistimos. São instâncias concomitantes. 

A reforma de uma estrutura política, administrativa, religiosa ou 
educacional, por exemplo, pode ser muito inteligente, como boa base de 
sustentação, mas o funcionamento vai depender do homem. E se o homem 
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não estiver preparado para conviver com os novos mecanismos, não apenas 
do ponto de vista intelectual ou técnico, mas também do ponto de vista 
moral, a melhor estrutura possível corre o risco da poluição, apesar das boas 
aparências. (...). 

Que poderíamos esperar de uma casa muito bem traçada, muito bonita 
por fora, mas construída com material de péssima qualidade, sem alicerce 
seguro? 

Então, embora as reformas de estruturas sejam necessárias, o 
equilíbrio social não dispensa a reforma moral de alto a baixo. Não se 
reformam costumes por leis ou pela força. Por mais bem intencionada e 
cuidadosa que seja uma lei, não está isenta de acomodações e distorções 
quando o homem quer usá-la em benefício de seus caprichos ou de 
conveniências ocultas. 

A lei por si só não reforma a sociedade, pois os resíduos da imoralidade 
e das artimanhas sempre subsistem enquanto o homem, por sua vez, 
também não se modifica interiormente. Dentro dessa concepção, que está na 
ordem geral das ideias que até aqui explanamos, naturalmente nos 
defrontamos com o problema da propriedade. 

Como já recordamos, o Espiritismo nos põe diante de uma concepção 
igualitária quanto aos direitos essenciais da criatura humana. Mas também 
estabelece a distinção entre a propriedade privada e a propriedade destinada 
ao uso geral. 

Não usa terminologia jurídica nem muito menos formulações técnicas, 
mas divide, claramente, em termos técnicos, o bem comum, a que todos têm 
direito, e a fortuna de uso particular. Reconhecemos, por isso mesmo, a 
legitimidade da propriedade privada, obtida à custa do trabalho honesto, 
sem prejuízo de ninguém, como ensina a Doutrina. 

E porventura não tem o direito de usufruir o resultado de seu esforço 
todo aquele que trabalha e sabe perseverar e economizar para conseguir um 
padrão de vida melhor? É lógico e humano. Isto não implica aceitar ou 
defender a transformação de recursos ou bens de uso geral em propriedade 
particular, para o enriquecimento de uns poucos em desfavor de muitos. 

É o que significa, sem tirar nem pôr, a monopolização de um 
patrimônio coletivo. A propriedade e o capital são, portanto, valores 
relativos. Se a Doutrina Espírita não é contra o capital em si, coerentemente 
não apóia a designação depreciativa do dinheiro como o "vil metal". 
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O homem é o responsável pelos efeitos do capital, pois o dinheiro é 
apenas um instrumento que tanto pode servir de peça decisiva de um 
sistema de corrupção e violência. 

O problema é com o ser humano, não é com o dinheiro, pois já 
sabemos muito bem que as melhores coisas deste mundo, quer 
materialmente, quer intelectualmente, podem ser usadas para o mal ou para 
o bem, na medida em que o livre-arbítrio pende para um lado ou para outro. 
É o que aprendemos na Doutrina Espírita: 

"Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a 
possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus 
interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, 
teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação 
nenhuma, ideia que repugna a razão". (O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
cap. XVI).  

 
          Coincidentemente - apesar da grande distância no tempo e nas 
circunstâncias - o presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, chefe 
de uma nação capitalista, dizia isto: 

"Os capitalistas vorazes serão devorados pelo fogo que eles atearam... O 
capital é essencial; razoáveis compensações ao capital são essenciais; porém 
o mau uso dos poderes do capital ou a egoística supervisão de seu emprego 
precisa ter fim, ou o sistema capitalista se destruirá pelos seus próprios 
abusos". 

Roosevelt estava então fomentando a política do New Deal, um plano 
econômico realmente revolucionário. Roosevelt defendia até veementemente 
a propriedade privada, mas ressalvou logo que a propriedade "não pode ser 
sujeita à manipulação desumana dos jogadores profissionais da bolsa ou dos 
conselhos de administração". O sentido humano da propriedade, em suma. 
São ideias que se encontram com as ideias espíritas: 

"O que por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima 
propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade 
que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado como o de 
trabalhar e viver". (O Livro dos Espíritos - capítulo XI, parte 3a, nº 882). 

Outra coincidência relevante, sobretudo pelo espaço de tempo (90 anos) 
entre o pensamento espírita e o pensamento de um economista 
contemporâneo, o que demonstra, mais uma vez, as antecipações da 
Doutrina Espírita em relação a problemas de nosso tempo: 
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1947. H. Hansen: "Numa fase de industrialização e urbanização, o 
indivíduo não pode ordenar a sua vida isoladamente. Só conseguirá 
resolver os complexos problemas hodiernos mediante esforço conjugado e a 
ação cooperativa dos seus semelhantes". 

1857. O Livro dos Espíritos: "O homem tem que progredir. Isolado não lhe é 
isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contacto 
com os outros homens. No isolamento ele se embrutece e estiola". 

No fundo, o que resulta de suas conceituações de origens tão diferentes 
é um apelo de ordem ética, porque contrário ao egoísmo, mas identificado 
com o espírito de solidariedade, que continua a ser uma força social das mais 
ponderáveis. "Uma sociedade que se baseia na lei e na justiça de Deus - diz a 
Doutrina Espírita - deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele 
humilhação". 

É o caso da esmola, que humilha e não resolve os problemas. Mas o 
assunto provoca reflexões no campo socioeconômico, o que será objeto de 
próximo capítulo. 

 

Bibliografia-"O Espiritismo e os Problemas Humanos".  Deolindo Amorim. 
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22ª. Aula - CARIDADE IV 
 

Fazer o bem sem ostentação 
 

1 – Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, 
com o fim de serdes vistos por eles; de outra sorte não tereis a recompensa 
da mão de vosso Pai, que está nos Céus. Quando, pois, dás a esmola, não 
faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas 
sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens; em verdade vos digo 
que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não 
saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita; para que a tua esmola 
fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. (Mateus, 
VI: 1-4). 

2 – E depois que Jesus desceu do monte, foi muita a gente do povo que 
o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava dizendo: Se tu queres, 
Senhor bem me pode limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: 
Pois eu quero; fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse 
Jesus: Vê, não o digas a alguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faze a 
oferta que ordenou Moisés*, para lhes servir de testemunho a eles. (Mateus, 
VIII: 1-4). 

3 – Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão 
que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande 
superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é 
necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida 
futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para 
renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de 
Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova 
que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele 
mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura.. Se ele 
diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. 

Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o 
beneficiado o proclame sobre os telhados; que darão uma grande soma à luz 
do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda! Foi por isso que Jesus 
disse: “Os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa”. 
Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na Terra, pelo bem que faz, já 
se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada; só lhe resta a receber a 
punição do seu orgulho. 

Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que 
caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a 
modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois 
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há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber que o 
fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo! Se os benfeitores orgulhosos 
são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles 
também já receberam as suas recompensas na Terra. Foram vistos; estão 
satisfeitos de terem sido vistos; é tudo quanto terão. 

Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre 
o beneficiado, que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de 
reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos 
sacrifícios que suportou por ele? Oh, para esse, não há nem mesmo a 
recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir 
bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As 
lágrimas que estanca, em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao 
céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe 
aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda 
alterada que perdeu o valor. 

O benefício sem ostentação tem duplo mérito: além da caridade 
material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do 
beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e 
salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, 
mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que 
é prestado, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em 
humilhar a alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e 
habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades 
de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado 
pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põe o 
beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o 
humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor 
inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido 
àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: Que a 
mão esquerda não saiba o que faz a direita. 

Os Infortúnios Ocultos 
 

 Nas grades calamidades, a caridade se agita, e veem-se generosos 
impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há 
milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, de pessoas 
que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios 
discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem 
esperar que venham pedir assistência. 

 
Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples mas bem 

cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra 
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numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta 
é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada: lá vive uma 
mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria 
brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas 
dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, 
que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados 
não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital, e 
durante esse tempo à mãe não pode suprir as necessidades. 

Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome; 
irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite 
para os pequenos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe 
os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum 
consolo e tranquiliza-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma 
carruagem a espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos 
protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem 
pelas opiniões, porque, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de 
Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: Comecei bem o meu dia. Qual é o 
seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que 
não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E, à noite, um concerto de 
bênçãos se eleva por ela ao Criador: católicos, judeus, protestantes, todos a 
bendizem. 

Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu 
luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como 
se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a 
mãe lhe diz: “Que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego 
alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, 
quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando 
formos visitar os doentes, ajudar-me as a cuidar deles, pois dar-lhes 
cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais 
simples: aprende a fazer costuras úteis, e assim confeccionarás roupinhas 
para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma”. É assim 
que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha das virtudes 
ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? 

Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o 
exige; mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra 
aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma 
circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas, para lhe 
oferecer trabalhos manuais. “Silêncio! — diz-lhe ela. Não contes a ninguém!” 
Assim falava Jesus. 

Bibliografia- Evangelho Segundo o Espíritsmo 
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23ª. Aula - PAO E LUZ 
  
          Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca 
de Deus - disse Jesus. Essa palavra é a luz, é a verdade. 
          A luz é para o Espírito, o que o pão é para o corpo. O homem, em sua 
expressão real, não se confina exclusivamente na carne e no sangue: 
o homem é uma alma encarnada. Se, pois, o pão é indispensável à vida 
corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual, considerando que esta é a 
vida real que sobre aquela reflete. Dai o ser a mais importante, a que requer 
mais atenção e cuidados. Cumpre, portanto, que o homem não porfie e lute 
somente pelo pão que nutre o corpo perecível, mas também, e 
principalmente, pela aquisição da luz que alimenta e dá crescimento ao 
Espírito imortal. O homem sendo, como ficou dito, uma entidade composta 
de alma e corpo, não pode, por isso, atender aos reclamos da vida, 
mantendo-se adstrito ao problema do pão. 
          Pelo pão, no entanto, todos porfiam e batem-se com denodo e 
tenacidade. Pela luz, porém, não fazem o mesmo. Quem carece de pão, 
protesta desde logo e põe-se em atividade, lançando mão de todos os meios e 
processos, lícitos ou ilícitos, para adquiri-lo. Aqueles que se acham na 
escuridão, nela permanecem, á míngua de luz, agitando-se no meio 
da confusão e da incompreensão dos problemas que o afetam. A luz não lhes 
interessa como o pão interessa ao faminto; por isso, este, quando não pode 
exigir, pede e implora o pão, enquanto que aquele menospreza e desdenha a 
luz cujo valor desconhece. O faminto sabe e sente que lhe falta o pão. O 
ignorante presume que tem luz e, por isso, não a deseja e nem a procura. O  
faminto esta certo e convencido de que sem o pão não pode viver, ao passo 
que o ignaro não concebe o papel que a luz representa na trama da vida 
eterna do Espírito. 
          A fome do pão para a boca produz efeitos imediatos, que o faminto 
busca logo remediar ou prevenir. As funestas e desastrosas consequências da 
ignorância da verdade são complexas, e, por vezes, remotas, de modo que as 
suas vitimas não estabelecem nenhuma relação entre a causa e seus efeitos. 
          Não e necessário advertir o faminto que ele necessita de pão. No 
entanto, é mister muito esforço, paciência, engenho e arte para convencer 
o ignorante de que ele tem necessidade de luz. Qualquer pode distribuir pão. 
Poucos, porém, estão em condições de espalhar e difundir a luz. O pão é 
ardentemente desejado pelo faminto, enquanto que o inciente rejeita e 
repele a luz oferecida. 
          O Despenseiro das divinas claridades assim se pronunciou a propósito 
deste assunto: "Aquele que não crê em mim já esta condenado e a 
condenação é esta: a luz foi-lhes ofertada e eles a recusaram." 
          Ora quem rejeita a luz esta realmente, condenado a permanecer em 
trevas, suportando os reveses e acidentes que decorrem dessa situação. 
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          Se o ignorante sentisse fome de luz, como o faminto sente fome de pão, 
já não haveria consciências embotadas e corações insensíveis ao bem; 
o mundo já seria luminoso. Mas, são tão raros os que percebem e confessam 
achar-se sob o império dessa espécie de fome, que Jesus os classificou como 
aos humildes, no número dos venturosos, dignos da graça divina dizendo: 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No 
entanto se são muitos os que carecem de pão, maior, muito maior é ainda 
o número dos que perecem à míngua de luz, visto como, nesta rubrica, pode-
se computar quase a humanidade inteira conforme atestam o confusionismo 
e o estado caótico em que mundo de nossos dias se debate. 
          A propósito de tão magno assunto, vamos rememorar aqui, as 
seguintes estrofes do imortal vate lusitano, Guerra Junqueiro: 
          - Acendem-se na rua, à noite, os candeeiros; 
          Coloca-se um gendarme à porta dos banqueiros; 
          A polícia fareja os becos e as vielas; 
          Dobram-se as precauções, dobram-se as sentinelas; 
          E apesar disto tudo há feras pela rua; 
          O vicio não acaba o roubo continua, 
          E é cada vez maior a criminalidade. 
          Pois bem; iluminai por dentro a sociedade: 
          Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola; 
          Uni o amor ao berço e uni o berço à escola. 
          Acendei uma luz em cada coração. 
          Tal é o remédio apontado pelo grande pensador, para debelar o crime e 
moralizar a sociedade. Realmente, não existe outra panaceia capaz de 
conjurar os vetustos e renitentes males sociais, senão essa. Tudo o mais são 
paliativos, são recursos efêmeros cujo efeito consiste em adiar as crises da 
enfermidade moral de que padecem os homens. E, assim, de delonga em 
delonga, de adiamento em adiamento, as doenças do Espírito se radicam e se 
agravam zombando do curandeirismo irracional e inócuo, contra elas 
aplicado. 
          Dentre os graves estados mórbidos que nos ameaçam esta a guerra, 
esse avejão sinistro, devorador de vidas humanas, devastador impenitente 
dos campos e cidades, anarquizador por excelência da ordem e do ritmo vital 
de povos e nações. 
         O que se tem feito ate aqui para extinguir de vez a guerra, tornando-a 
impraticável? 
          De prático e eficiente, nada. 
          Diviniza-se a paz, porem, somente nos lábios, nas frases literárias, nos 
discursos políticos mais ou menos demagógicos. 
          A Guerra, como  também a Paz, resultam das consequências, 
inelutáveis e fatais da condição em que se acham estruturadas as 
organizações político-sociais do nosso mundo. Enquanto estas forem 
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iníquas, prevalecendo a força contra o direito, e a impostura contra a 
verdade, haverá inevitavelmente guerras e convulsões sangrentas. 
          A paz custa certo preço. Sem o pagarmos, jamais a teremos. E, sabeis 
qual e o seu preço? 
          Eu vo-lo digo sem receio de contestação. Eu, pobre pária, vos afirmo, 
desafiando a contradita de todos os magnatas da Política - de ontem, de hoje 
e de amanhã: o preço da paz é a justiça, aquela Justiça, porém, da qual disse 
o Mestre de Nazaré aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for superior a 
dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Sem ela, nunca 
sairemos das garras aduncas e ferozes, das guerras periódicas desencadeadas 
em determinadas regiões do planeta, evoluindo para as grandes 
conflagrações, como as que tivemos ultimamente. 
          
         Passarão, sentenciou o Verbo Divino, os céus e a Terra, mas minhas 
palavras permanecerão. Sim, permanecerão por certo porque a Verdade é a 
mesma em todas as épocas da humanidade; e a verdade, acerca do velho e 
debatido problema da paz, e essa. Não existe outra. 
          Justiça, portanto, é também um gênero de pão imprescindível à vida 
espiritual. 
          E, como havemos de incutir as noções de justiça nos Espíritos aqui 
encarnados? 
          Respondo, também sem hesitar: pela Educação; será tão somente pela 
educação dos sentimentos, por isso que, o senso de justiça, como, alias, de 
todas as virtudes, nasce, cresce e frutifica no coração e não no cérebro. 
          Educar, formando o caráter, eis o problema máximo cuja solução o 
momento reclama angustiosamente. 
          Portanto, repetimos: Ou o Espiritismo enfrenta corajosamente a 
questão educacional, concentrando nela as suas energias, ou terá falhado 
aquela finalidade que o Alto lhe assinalou. 
  
Bibliografia- O Mestre na  Educação – Pedro de Camargo- Vinicius 
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24ª. Aula - CARACTERES E DEVERES DO COORDENADOR 
LIDER E LIDERANÇA 

 
          No passado, em um conjunto de tarefas, o Dirigente era aquele que 
ocupava uma posição de maior responsabilidade e destaque. 
 

Hoje, apesar dele também destacar-se perante suas atribuições, o 
Dirigente é aquele que se dispõe aplicar os talentos que lhe foram confiados 
sem se apoiar na posição que ocupa ou na sua autoridade ou prestigio. 
Apoia-se sim, na sua capacidade de exercer uma direção dinâmica que 
oferece oportunidade a todos para substituí-los quando se fizer necessário. 
 

Consideramos que não há regras definidas para caracterizarmos um 
bom dirigente, a não ser aquela que diz: “em todas as relações humanas, não 
existe substitutos para a sinceridade e para o respeito autêntico pelos 
outros”. 
 
O bom dirigente, no sentido atual, é aquele que: 
 

1- Tem menos tendência a agir como patrão. 
2- Não se coloca como “entendido” ou que sabe todas as respostas. 
3- Não age como dominador do grupo. 

 
É aquele que, com alguma vivência doutrinário-evangélica desenvolve: 
 

1- O senso de responsabilidade. 
2- A confiança na Assistência Espiritual. 
3- O desejo real de cooperar nas glebas da vinha do Senhor. 
4- A capacidade de exercer uma direção na qual o grupo se ligue ao 

Dirigente na vivência dos problemas e no esforço comum para superá-
los. 
 
O Dirigente dinâmico incentiva os companheiros de seu grupo a 

assumirem responsabilidades maiores, dando, porém toda a assistência, 
orientação e esclarecimento, a fim de não permitir introdução de ideias 
conflitantes com a Doutrina ou com as normas da casa. Este zelo impedirá 
que ocorram danos acarretados pela adoção de ideias ou planos capazes de 
provocar resultados negativos, os quais de antemão, o Dirigente pela 
experiência, já previa acontecer. 
 

Quanto mais distribuir-se as tarefas, mais eficiente será o trabalho em 
conjunto, pois, cada companheiro irá colocar a serviço de todo o seu talento 
e sua experiência em beneficio de um melhor entrosamento entre o grupo,  
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Dirigente e os objetivos da reunião. 
 

O Dirigente atual entenderá esse processo de desenvolvimento na Casa 
Espírita que inclui a arregimentação de colaboradores, procurando a melhor 
forma de ajudar o grupo a conquistar a maturidade ideal na execução de 
suas tarefas. 
 

O Líder 
 

Líder é toda pessoa que dirige um grupo social, sem que tenha que 
impor sua direção a qualquer membro do grupo. 
 

Pode ocorrer o caso em que o Dirigente não seja absolutamente, um 
líder, porque dirige sem a participação espontânea de todos, mas impõe, 
através dos mais diversos meios (força, artimanhas, etc.) sua posição. 
 

Ocorre o caso, também de pessoas que são virtualmente líderes, mas 
de fato, não são, porque não assume esta posição. 
 

Um líder pode ser um fator de estimulo para determinado grupo, como 
pode ser um fator de reação do grupo. 
 

A diferença fundamental entre um simples chefe e um líder, é que o 
primeiro se contenta com simples tarefas, enquanto o líder consegue dos 
membros do grupo não apenas entusiasmo na execução das tarefas, mas um 
clima de cooperação e interesse. 
 

Como ser um Líder 
 

É perfeitamente falsa a ideia de que para ser um líder basta apenas 
possuir títulos, sejam eles quais forem. 
 

Ninguém respeita ninguém, automaticamente, apenas porque o outro 
possui um diploma ou um  anel de doutor. 
 

Para se tiver autoridade sobre os outros, é preciso não apenas possuir 
qualidades particulares, mas termos aprendido a técnica de direção. 
 

Tipos de Líder 
 

Vamos rever lições já tomadas, a fim de tornar pelo raciocínio, mais 
compreendido o que seja uma liderança de grupo. Podemos classificar os 
lideres em três tipos principais: 
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1- Autocrata – é autoritário, o Manda-Chuva, impõe-se pela dominação. 
Tudo gira ao redor de sua “vontade suprema”. Raramente aceita 
opiniões do grupo e exige sempre que aceitem a suas restrições. 
 

Este líder é realmente negativo no ambiente de tarefas, principalmente             
doutrinárias. Todos nós gostamos de ser ouvidos e precisamos sentir que 
somos elementos de valor no funcionamento do grupo e só nos sentiremos 
bem onde nossa opinião for ouvida, mesmo que rejeitada. 
 

Por outro lado, este tipo de liderança destrói a possibilidade de     
desenvolvimento de novos lideres “(um dos grandes objetivos do trabalho 
em grupo)” e dá uma visão estrábica da realidade doutrinária, bem ao 
contrario, nos ensina e recomenda o uso da razão. Mata o espírito criativo, 
crítico (construtivo) e frustra a personalidade dos componentes do grupo de 
programações. 
 

2- Laissez-Faire – é aquele do “deixa como está para ver como fica”, sem 
duvida, mais desastroso que o anterior para a vida de um grupo de 
programações. Isto porque, omite-se simplesmente e muitas vezes, a 
pretexto de ser democrata, torna-se negligente ou conivente com as 
falhas oriundas dos demais componentes do grupo, que ainda e na 
maioria das vezes, não tem uma visão ampla das tarefas e de  sua 
repercussão. 
 

Dá aos seus liderados um exemplo de relaxamento e irresponsabilidade, 
que pode transferir-se para a personalidade de cada um, além da deturpação 
dos objetivos e da razão de ser do grupo a que pertence. 

 
É comum, já o dissemos, o líder desse tipo considerar-se democrata e 

por isso, permitir que todos mandem e que todos se neguem a se respeitar 
criando o caos, a desordem, a indisciplina e dando a oportunidade às trevas. 

 
O verdadeiro líder democrata leva o grupo a querer o que faz e não a 

fazer o que quer. 
 

3- Democrata – é o que leva o grupo a participar. É visto e considerado 
pelo grupo como “ um dos nossos”, sem no entanto deixar de ser 
considerado líder. 
 
Distribuem funções, aceita sugestões, troca ideias, analisa os prós e os 

contras com seus liderados, a fim de que os mesmos aprendam a analisar, 
sentir e viver os problemas, as dificuldades não só na execução de certas 
ideias às vezes avançadas para o momento presente ou inadequado para a 
espécie de tarefa: agem, enfim, de modo a que todos se sintam responsáveis 
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pelos êxitos ou fracassos da organização, o que, sem duvida, cria a 
solidariedade, harmonia e espírito de cooperação em grupo. 

 
Somente a liderança verdadeiramente democrática, pode preparar um 

elemento de um grupo a pensar e agir por si. 
 

Foi realizado um estudo sobre lideres, e com respeito aos lideres acima 
destacados, chegou-se às seguintes conclusões: 
 

1- Que a liderança democrática, pela qual o líder ajudou o grupo a se 
organizar e a tomar as decisões e a executar as suas tarefas, provou no 
fim conseguir os melhores resultados quanto às tarefas, relações de 
cooperação e progresso pessoal. 

2- Os grupos sob a liderança autoritária, nas quais o líder manteve uma 
direção e controle rígido, produzira sempre menos, registrando maior 
número de atritos e frustrações. 

3- Os grupos que conseguiram menos que todos, foram os controlados 
pelas lideranças “ laissez-faire”, nos quais o líder permaneceu inativo. 
 

 
Bibliografia- 
Reuniões de orientação à dirigentes de casas espíritas- Feesp 
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25ª. Aula - PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 
 

O planejamento é feito por todos nós, quando programamos as 
atividades que desenvolvemos a cada dia, de forma empírica em muitos 
casos. 
 

Se observarmos, verificaremos que dificilmente conseguimos executar 
todas as atividades programadas, devido à falta de previsão de tempo 
necessário para cada atividade, ou porque não as desenvolvemos numa 
sequencia lógica e por vezes sem o devido entrosamento de umas com as 
outras. 
 

É necessário que ao planejarmos as atividades na Casa Espírita, 
levemos em conta os itens a seguir: 

 Todo trabalho que se pretende iniciar ou aprimorar, deve ser útil aos 
que frequentam a Casa Espírita e não apenas interessante para nós. 

 É necessário estabelecer prioridades. 

 Quando criamos ou aprimoramos uma atividade, é necessário 
trabalharmos com eficiência e dedicação, para que não nos percamos 
mais tempo do que comporta a mesmo. 

 Não devemos esperar que as ideias afluam ao acaso mas sim devemos 
estar sempre em contato com livros e ou pessoas que possam nos 
auxiliar no aprimoramento das atividades. 

 Normalmente o aprimoramento é fruto de pequenos mas contínuos 
melhoramentos e não em função de ideias que revolucionam toda a 
estrutura existente. 

 Não nos prendermos a um item que mais nos agrade, mas sim olhar o 
planejamento no seu todo. 

 É necessário que se procure entender as várias atividades da casa, 
dando a devida atenção a cada responsável por tarefas. 

 No planejamento devem constar as datas de: festividades; reuniões, 
prazos para desenvolvimento das tarefas; 

 
Estes cuidados permitem que se tenha sempre uma visão de conjunto e 

não seja necessário improvisar, ao contrário, permite que se mantenha o 
entusiasmo e interesse constantes, pois com datas determinadas as pessoas 
estarão sempre atentas as etapas vencidas. 
 

Quando não se procede dessa forma, podemos facilmente cair em 
desequilíbrio e não atingirmos os resultados necessários, porque haverá 
acumulo de trabalho na fase final do prazo geral. 
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Para desenvolvermos o planejamento, devemos utilizar o método de 
quatro fases ou etapas, a saber: 
 

1- Investigar o caminho a seguir. 
Não é suficiente definir os problemas, mas é necessário que se 
identifique os rumos a seguir, como podemos ver: 
a- Se a região for muito pobre, a assistência social terá maior 

destaque; 
b- Se as pessoas sentem necessidade de assistência espiritual, a 

evangelização terá maior importância. 
 

         Em resumo, esta fase concentra-se naquilo que é desejado e na          
investigação, até determinar um meio especifico e, mormente 
compensador,  para chegarmos à solução de um problema. 

 
2- Estabelecer medidas 

É necessário estabelecer as medidas para superar as dificuldades a 
serem enfrentadas e não surgir mal entendidos. 
 
No estabelecimento das medidas, muitas vezes verificamos que as 
soluções apresentadas sem muita analise, nem sempre permanece. 
 
Nesta fase, determinamos os nomes dos responsáveis para cada uma 
das atividades. Uma boa serie de medidas dá a sensação de realização e 
estimula o interesse. Se for numericamente conhecido aquilo que se 
procura alcançar, remover-se-ão as incertezas e duvidas e, com isso, 
criar-se-á uma atitude dinâmica e positiva. 
 

3- Criar métodos 
Esta etapa é a conclusão das duas anteriores; é quando devemos 
resolver nossos problemas. 
Compreendemos e investigamos todas as áreas desconhecidas e 
incertas de um problema, através da subdivisão do mesmo. 
 

4- Melhorar a estrutura 
Nesta fase, fazemos a transição da prova para nós mesmo, de que é 
possível chegar a uma solução para o problema de elaboração de uma 
estrutura melhor a fim de podermos convencer outras pessoas quanto 
ao seu valor. Devemos imaginar a nós mesmos como sendo pessoas 
que eventualmente, irão usar nossos resultados. É a fase de 
detalhamento e revisão. 
 
O planejamento nem sempre tem sido visto com o devido cuidado na 
Casa Espírita. 
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No mundo comercial e industrial, os objetivos a serem atingidos são 

diferentes da Casa Espírita, uma vez que são estabelecidas certas normas, 
digo, metas que devem ser atingidas, muitas vezes sem levar em conta o 
fator humano que é simplesmente substituído por aqueles que preencham os 
requisitos exigidos para tal. 
 

Se na Casa Espírita não estabelecermos as metas a serem atingidas, 
sem a devida avaliação do potencial e disposição dos componentes do grupo, 
fatalmente não conseguiremos atingi-las. 
 

Quais os passos para obtermos melhores resultados no planejamento? 
 
1ª. Etapa – investigar a direção 

 Ter um grupo disposto a desenvolver um trabalho sério e consciente. 

 Iniciar as atividades com uma reunião semanal (evangélica) só 
passando para duas quando o grupo estiver em condições para tal. 

 Desenvolver reuniões descontraídas, onde devem ser verificados os 
interesses e as condições de cada um para desempenhar atividades na 
Casa Espírita. Devemos evitar a todo custo a centralização de 
atividades, pois isso inibe os que têm potencial para colaborar e ainda 
não iniciaram. Há necessidade das reuniões serem uteis aos 
frequentadores para serem validas. 

 Estimular a participação de todos nas reuniões evangélicas, de forma 
natural. 

 O dirigente deve autoanalisar-se constantemente e corrigir as falhas 
que venham a ser apontadas, através de estudo e aprendizado nas 
atividades de sua vida. Para um bom desempenho de suas atividades 
na direção da Casa Espírita, no planejamento, seu acompanhamento e 
replanejamento, o dirigente deve ter ou procurar adquirir: 
conhecimento de organização; capacidade de motivar as pessoas que o 
cercam; condição de manter o interesse do grupo pelas atividades na 
Casa Espírita. 
 

2ª. Etapa – estabelecer medidas 
       Nesta etapa devem ser providenciados  o planejamento e a execução 
de atividades administrativas e organizacionais, tais como: 

 Preparação de estatuto; 

 Procura de sede, caso a Casa Espírita não a tenha; 
 Placa; 

 Quadros de avisos; 
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 Desenvolvimento de reuniões, também descontraídas, onde os 
colaboradores poderão participar das definições de 
responsabilidades na Casa Espírita; 

 Se ainda não foi feita a organização jurídica da Casa Espírita, ela 
não deve passar para além dessa fase; 

 Desenvolver programa de estudo e ou cursos, baseando-se em 
trabalhos já existentes em casas credenciadas. 

 Atendimento aos requisitos legais.    
 

3ª. Etapa- criar métodos 
      Nesta etapa devem ser definidos os métodos de trabalho, baseados 
nas experiências dos participantes, obras já publicada em função das 
necessidades dos frequentadores e das atividades desenvolvidas pelo 
grupo. 
 
4ª. Etapa 
      Os dirigentes devem se habituar a se autoanalisarem, para 
preencherem as condições necessárias para a direção. 
 
Devem ser verificadas as atividades que a Casa Espírita desenvolve a 
observar: 

 Resultados obtidos; 

 Relacionamento entre os elementos do grupo; 

 Dificuldades existentes; 

 O que deixou de ser feito no plano anterior; 

 Potencial real dos grupos para desenvolver as atividades; 

 Necessidade dos habitantes da região. 
 

         Em função do potencial do grupo, devem ser estabelecidas as novas   
metas a serem atingidas. 

 
          Observação: 

 
      Se os dirigentes querem realmente dinamizar as atividades devem                     

levar em conta os seguintes itens: 
 Necessidade de melhorar o relacionamento humano na casa ( talvez o 

maior problema que observamos nas Casas Espírita); 

 É necessário que o dirigente aprenda a ouvir e permitir que as decisões 
tenham a participação do grupo. 

 Estimular os que ainda estão indecisos, através de convite ao trabalho, 
sem especificar que as atividades são difíceis e estão emperradas, mas 
sim pedindo a colaboração, sem mencionar quais as responsabilidades 
que estes terão de imediato, a aceitação da responsabilidade virá 
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automaticamente, na medida em que as pessoas se entusiasmarem  
com a atividade. 
 
É a fase em que as atividades serão desenvolvidas, ocasião em que se 
devem fazer as adaptações necessárias, para que as mesmas possam 
correr normalmente. 

 
Devemos reavaliar as atividades e fazer a devida correção. Esta 
reavaliação deve ser feita periodicamente, devendo os dirigentes estar 
atentos para as melhorias e correções necessárias. 

 
Bibliografia- 
Reuniões de orientação a dirigentes de casas espíritas- Feesp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo de Estudos André Luiz – Centro Espírita Paulo e Estevão 

Estudo Sistematizado do Tarefeiro Espírita Página 43 
 

26ª. Aula - CONTROLE DE SITUAÇÕES DIFICEIS 
 

A reunião torna-se incontrolável: 
 

1- O dirigente pode fazer uma pausa no que estiver dizendo. No silêncio 
subsequente, os membros turbulentos provavelmente se acalmarão. 

2- Use controle visual. Dirigindo seu olhar para os membros que estão 
fora de controle, o dirigente pode atrair a atenção para si e fazer com 
que eles voltem a se interessar pela reunião. 

3- Levante-se, se estiver sentado. A ação física de se levantar à mesa da 
reunião, chama a atenção para o dirigente. 

4- Use o quadro negro para resumir, para guiar a discussão, para ilustrar. 
Outros auxílios podem ser introduzidos, tais como: filmes, gráficos, 
folhas distribuídas. 

5- Dirija uma pergunta à pessoa que esta atrapalhando. 
6- Dirija uma pergunta ao membro mais velho ou mais influente, cuja 

posição seja de peso e possa trazer a reunião à ordem. 
7- Introduza uma nova fase do assunto. 
8- Com tato, mas energicamente chame o grupo à ordem. 
9- Se a desordem é extrema, apele para um intervalo. 

 
A reunião afasta-se de seu objetivo 

 
1- Usando perguntas diretas, pergunte esta discussão se relaciona com o 

problema a tratar. 
2- Gradualmente ligue a conversação afastada ao tópico principal. Moldar 

a contribuição do grupo é uma das tarefas mais importantes do 
dirigente. 

3- Introduzir novo material mais chegado ao tema central. 
4- Chame a  atenção do grupo com observações sobre o fato de que esta 

conversa é interessante, mas não é, exatamente, aquilo sobre o que se 
deve discutir. 

5- Resuma o que foi discutido até aqui. 
6- Use o tempo para fazer um inventário do desenvolvimento da reunião 

ou planejar a próxima etapa. 
7- Evite tais digressões com um planejamento cuidadoso da reunião 

anunciando o plano ao grupo e aderindo a ele. 

O grupo não fala 
 

1- Afasta-se ligeiramente do tópico principal e introduza alguns tópicos 
de interesse mais geral que possam então ser relacionados com o tema 
central. 
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2- Comece uma discussão ou estimule uma troca de pontos de vista, 
dirigindo uma pergunta a alguém que saiba como respondê-la 

3- “Use perguntas de respostas “sim” ou “não”, seguidas por uma 
pergunta “ por que?. 

4- Dirija uma pergunta geral ao grupo, preferentemente uma de natureza 
provocativa. 

5- Mostre por suas perguntas que você está alerta e interessado. 
6- Não use perguntas que possam antagonizar o grupo ou colocar um dos 

seus membros em posição desfavorável. 
7- Cometa um engano intencional que os membros possam criticar, ou 

tome temporariamente, uma posição positiva em um ponto de 
controvérsia. 

8- Relaxe o grupo, contando uma história ou anedota apropriada. 
 

O grupo recusa-se a aceitar as conclusões do Dirigente 
 

1- O dirigente talvez tenha que aquiescer com o grupo. 
2- Dirija a discussão de perto, de tal forma que a mesma conclusão se 

origine do grupo, sob diversos aspectos. 
3- Encoraje aqueles membros que concordam com o dirigente a tomar 

sua defesa e falar. 
4- Use a pergunta redirigida. Quando um membro antagoniza uma 

afirmativa do líder, faça que outro membro anule este antagonismo. 
5- Faça um levantamento das opiniões do grupo. 

 

Um membro do grupo opõe-se ao dirigente 
 

1- Permita que outros membros respondam às suas perguntas e objeções. 
2- Deixe o assunto interpelado pelo membro aparecer como uma 

afirmativa e, de acordo com o grupo, faça com que não seja aceita. 
3- Faça uma votação no grupo para mostrar que ele esta em minoria. 

 

Os membros do grupo discutem violentamente uns com os outros 
 

1- O líder controla a situação resumindo ou doutrinando, até que o grupo 
se acalme. 

2- O líder interrompe e faz uma pergunta. 
3- O líder pede à última pessoa que falou para repetir seu comentário. 
4- Se o argumento é relevante para a discussão, faça com que dois 

membros que se antagonizam interpretem suas posições respectivas. 
5- “Vamos escrever no quadro negro os pontos que os senhores 

concordam e os que discordam”. 
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Um ou mais membros do grupo são tímidos 
 

1- Procure descobrir porque é ele tão hostil. 
2- Evite sua participação, tanto quanto possível. 
3- Reajuste suas opiniões a fim de torná-las mais aceitáveis. 
4- Permita que o grupo “caia” sobre ele ( por exemplo), usando a 

pergunta “redistribuída”. 
5- Encoraje outros membros a mostrar concordância com as suas 

opiniões. 
6- Se possível, faça-o ver que está em minoria. 
7- Use uma pergunta “ reversível”. 

 

O assunto discutido está acima da jurisdição do grupo 
 

1- Mostre que ele esta acima da jurisdição do grupo e passe a outro 
assunto. 
 

Existem superiores hierárquicos presentes à reunião 
 

1- Trate-o como a qualquer outro membro do grupo. 
2- Não coloque os outros membros em uma posição que possam 

embaraça-los perante seu superior. 
3- Não permita que o superior se sente à parte e distanciado do grupo. 
4- Desencoraje a tomada de notas, pelo superior, durante a reunião. Os 

outros membros poderão julgar que ele esta registrando suas opiniões 
e acabam por representar ou por ficar em silêncio. 

 
O grupo desencorajado por motivos externos 

 
1- A introdução de bom humor ou de um comentário espirituoso pode 

afastá-los de suas ansiedades. 
2- Se eles persistem em introduzir suas queixas na reunião, deixe-os fazê-

lo até que, sentindo-se aliviados por tê-lo feito, estejam prontos a 
prosseguir com o assunto da reunião. 

3- Mostre os elementos positivos ou as possibilidades favoráveis destes 
acontecimentos “ externos”. 

4- Comece um movimento paralelo para cuidar destes acontecimentos ( 
por exemplo: um grupo de supervisores, durante uma reunião de 
treinamento, queixou-se de que eles não davam opinião durante a 
seleção de seus subordinados. Com o apoio dos Dirigentes da reunião, 
esta queixa foi estudada com o supervisor da fabrica e, com resultado, 
eles passaram a opinião na seleção). 
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27ª. Aula - CARIDADE V 
 

Fora da Caridade não há salvação 
 

«Meus filhos, na sentença: Fora da caridade não há salvação,estão 
encerrados os destinos dos homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à 
sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque os que a 
houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho 
celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, 
encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola 
santa, na fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles 
a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. (...).» 
– PAULO, o apóstolo. (Paris, 1860.) 
O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XV, item 10.  
 
 

O Espírita e a Caridade 
 

Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, 
quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom 
caminho? 
Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles 
ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem 
levem consolo; reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua 
abnegação, pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-eis, finalmente, pelo 
triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua Lei; os que 
seguem sua Lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória; mas Ele 
destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa Lei e fazem dela degrau para 
contentar sua vaidade e sua ambição. – “ERASTO, anjo da guarda do 
médium’ (Paris, 1863.) 
O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XX, item 4.  
 
 

 Caridade e beneficência 
 

«Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal que conduz a 
Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. 
Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho 
dizer-vos: Oh! Meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto 
tendes de fazer para secá-las todas! Em vão, procurei consolar algumas 
pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: 



Grupo de Estudos André Luiz – Centro Espírita Paulo e Estevão 

Estudo Sistematizado do Tarefeiro Espírita Página 48 
 

Coragem! há corações bons que velam por vós; não sereis abandonadas; 
paciência! Deus lá está; sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam 
ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto; eu lhes 
lia no semblante que seus corpos, tiranos do Espírito, tinham fome e que, se 
é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes 
reconfortavam os estômagos.  

Repetia-lhes: Coragem! Coragem! 
Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma 

criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-
me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, 
insuficiente alimentação. 

Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em 
consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e, 
envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, 
implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, 
eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda a parte, 
estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos 
e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: Há por aí 
desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e 
os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer; deixo aos vossos 
bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos 
traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: Sou a caridade e vos estendo as 
mãos pelos vossos irmãos que sofrem. 

Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande 
banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis! Vede quanto é bela, 
como está carregada de flores e de frutos! Ide, ide, colhei, apanhai todos os 
frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos 
ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a 
árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é 
inexaurível. 

Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os 
que se arrolam sob a minha bandeira. “Nada temais; eu vos conduzirei pelo 
caminho da salvação, porque sou – a Caridade.» – Cárita, martirizada em 
Roma. (Lião, 1861.) 
O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XIII, item 13. 
 

Beneficência coletiva: o pensamento de Kardec 
 

Deve a beneficência ficar individual e, neste caso, sua ação não será 
mais limitada do que se for coletiva? 

 A beneficência coletiva tem vantagens incontestáveis e, muito longe de 
censurá-la, nós a encorajamos.  
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Nada mais fácil do que a praticar em grupos, recolhendo por meio de 
cotizações regulares ou de donativos facultativos os elementos de um fundo 
de socorro. Mas então, agindo num círculo restrito, o controle das 
verdadeiras necessidades é fácil; o conhecimento que delas se pode ter 
permite uma distribuição mais justa e mais proveitosa.  

Com uma módica quantia, bem distribuída e dada de propósito, podem 
ser prestados mais serviços reais que com uma grande soma dada sem 
conhecimento de causa e, por assim dizer, ao acaso. É, pois, necessário se 
dar conta de certos detalhes, se não quiser gastar seus recursos sem proveito.        
Ora, compreende-se que tais cuidados seriam impossíveis se operasse em 
vasta escala. Aqui, nada de Dédalo administrativo, nada de pessoal 
burocrático.  

Algumas pessoas de boa vontade, e eis tudo.  
Não podemos senão encorajar com todas as forças a beneficência 

coletiva nos grupos espíritas.  
Nós a conhecemos em Paris, nas Províncias e no Estrangeiro, que são 

fundadas, senão exclusivamente, ao menos principalmente com esse 
objetivo, e cuja organização nada deixa a desejar. Lá, membros dedicados 
vão a domicílio inquirir dos sofrimentos e levar o que às vezes vale mais do 
que os socorros materiais: as consolações e o encorajamento. Honra a eles, 
porque bem merecem do Espiritismo! 

 “Que cada grupo assim haja em sua esfera de atividade e todos juntos 
realizarão maior soma de bens do que uma caixa central quatro vezes mais 
rica.» 
 
Bibliografia- Evangelho Segundo o Espiritismo 
Revista Espírita de julho/ 1866 
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28ª. Aula - ASSISTÊNCIA SOCIAL- DA ESMOLA À PROMOÇÃO INTEGRAL DO 
HOMEM 

 
A Assistência Social na Antiguidade e até o século XVIII e início do 

século XIX tinha o aspecto de doação apenas. É com São Vicente de Paulo, e 
depois com Frederico Ozanam, que começa a ser direcionada às 
necessidades reais do indivíduo. 

Hoje em dia, o enfoque é o da promoção do homem integral (corpo e 
espírito), elevando-se o ser humano pelo trabalho, a fim de auxiliá-lo na sua 
escalada evolutiva, sob as bênçãos da reencarnação. 
 

No cenário dos dias de Allan Kardec havia surgido um novo ator social 
construtivo nas relações sociais: o operário das fábricas, que não conseguia, 
com o salário obtido através do trabalho, atender às suas necessidades. Era o 
pobre do século XIX, diferente daquele do período medieval: um vadio que 
andava de cidade em cidade,pedindo esmola em situação de degradação 
moral. 

 
Do século passado aos dias de hoje, o processo das relações sociais 

construiu uma organização social que apresenta uma contradição. De um 
lado, o aumento, em países como o Brasil, dos segmentos dos que 
trabalham, mas que são pobres, isto é, não conseguem, com o que ganham, 
atender às suas necessidades básicas; de outro lado, a elaboração do conceito 
de cidadania, que significa ter direitos e deveres. 
 

Da Idade Média ao período atual, o homem – Espírito que reencarna – 
vem construindo através das relações sociais que engendra, em torno de sua 
ação no mundo, a sociedade desenhada por Vicente de Paulo. Da pobreza, 
como fenômeno natural e individual que se resolve com a esmola, para o 
entendimento da modernidade, que a coloca como exclusão social, que se 
supera com o resgate da cidadania, isto querendo dizer, garantia dos direitos 
sociais. 
 

Os 31.779.095 brasileiros ou 9,2 milhões de famílias reconhecidos pelo 
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômico e Social Aplicada – no mapa da 
fome, são excluídos sociais, que não têm garantidos seus direitos de acesso 
aos bens, serviços e benefícios da sociedade. Estes 32 milhões de miseráveis, 
em sua condição de cidadãos em situação temporária ou permanente de 
incapacidade social, estão entre os fracos – categoria expressa por Vicente de 
Paulo. 

 Em consequência, a sociedade deve estar de tal maneira organizada 
que lhes possa garantir o atendimento das necessidades básicas. 
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No Brasil, foi necessário um longo processo de construção social para 
que a assistência social pudesse, hoje, ser considerada dever do estado e 
direito do cidadão, conforme estabelece o artigo 203 da Constituição 
Federal. 
 

Este artigo está regulamentado pela Lei 8.742, que é exatamente a Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS – que define a assistência social 
como «Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas». 
 

É uma nova concepção da Assistência Social, superando a tradicional 
filantropia, que atravessou os séculos, no Brasil, em sua prática 
assistencialista, considerada por muitos como paternalista e ingênua. 
 

É importante registrar que as leis, a exemplo da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS – estão de acordo com O Livro dos Espíritos 
(pergunta 797): é fruto das forças das coisas e influência das pessoas do 
bem. 
 

A LOAS estabelece que os direitos sejam garantidos através de 
serviços, programas e projetos implementados nos municípios, propondo, 
para tanto, a criação de Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS. 
Os CMAS têm poderes deliberativos sobre a Política Municipal de 
Assistência Social em nome das organizações governamentais e não 
governamentais. 
 

Retornando a Vicente de Paulo, na questão 888-a de O Livro dos 
Espíritos, registramos: «Sede, portanto, caridosos, não somente dessa 
caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais aos que 
ousam pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas». 
 

O Espiritismo afirma a concepção de cidadania como está colocada, 
hoje, na sociedade ocidental, mas a amplia, conforme expressa a pergunta 
880 de O Livro dos Espíritos («O primeiro de todos os direitos naturais do 
homem é o de viver»), porque o homem é um Espírito que reencarna – e 
reencarna para progredir. Portanto, tudo o que lhe seja necessário para 
assegurar a existência corpórea é direito natural. Ainda que seja direito de 
usufruto, não de propriedade, no sentido restrito do termo. 
 

Em consequência, a caridade supera a concepção reducionista e  
tradicional de esmola (ajuda material) para se definir como «ir ao encontro 
do próximo». A caridade não está no que se dá, mas na relação que se 
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estabelece com o outro. Relação que seja um processo amoroso de 
envolvimento e desvelamento do Ser com outro Ser.  
 

O Centro Espírita, portanto, deve ser um espaço de convivência, em 
que a fraternidade não é apenas um ideal, mas um exercício de construção 
de relações. Mais do que uma casa prestadora de serviços (de alimentos, de 
roupas etc.), um espaço de convivência, onde o assistido, em sua condição 
de cidadão – sujeito de direitos – gosta de estar, sente-se bem de estar; onde 
seja recebido como é, com o seu jeito, com as suas características, com a sua 
forma de falar, e onde possa encontrar quem se disponha a conversar com 
ele de forma natural, de irmão para irmão, dando-lhe tempo para que 
caminhe do ponto em que se encontra, e, em se desvelando, vá permitindo 
acesso ao seu coração e acabe abrindo-se, também, para o coração do outro, 
à semelhança do Bom Samaritano da história evangélica. 
 

Deve-se compreender que o Serviço de Assistência e Promoção Social à 
luz da Doutrina Espírita visa à educação integral do ser humano. 
 

Todas as criaturas são passivas de educação, pois cada uma traz em si o 
germe da Divindade que possibilita a aprendizagem e, consequentemente, a 
evolução. Pestalozzi já dizia que «a educação é o desenvolvimento 
harmônico de todas as faculdades do indivíduo» 
 

O «amai-vos uns aos outros», do Evangelho de Jesus, orienta- -nos 
quanto à postura a adotar perante os semelhantes e, no caso, perante o ser 
em situação de carência econômico-social: fraternidade, simpatia e respeito, 
buscando ver nele um irmão em Cristo, para que ele se ligue também a nós 
pelos laços da fraternidade. Nesse inter- -relacionamento, em que cada um 
se coloca diante do outro como receptor e doador, inicia-se um processo de 
intercâmbio e, sobretudo, de auxílio e nutrimento no mais amplo sentido. É 
um processo eminentemente educativo, em que ambos dão e recebem 
informações e referenciais, suporte e vibrações de interesse e compreensão. 
 

O homem se transforma e adquire forças para se autorrealizar por 
meio da educação. Quando consegue sentir a amplitude do dever e a 
responsabilidade que tem como ser encarnado, filho de um Deus Generoso, 
Justo e Bom, passa a colaborar de forma consciente na Obra Divina, 
desenvolvendo a própria individualidade e o meio a que pertence.  
 

No trabalho assistencial espírita, o servidor precisa saber observar e 
interpretar o olhar, o gestual, o falar, o silenciar do outro, para somente 
então oferecer-lhe o apoio de que ele necessita na superação de seus 
problemas. Já não vivemos mais no tempo em que assistir era fazer pelo 
outro criando dependência.  
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Com as atuais técnicas de assistência, especialmente com a 

contribuição do Espiritismo, a prática da Assistência Social é de libertação 
por meio da educação, em que se sensibiliza o indivíduo a fim de que ele 
desperte para as suas responsabilidades e tome consciência de si mesmo e da 
vida da qual é beneficiário. Somente dessa forma poderá ele ir-se 
conduzindo no sentido de programar e facilitar a sua vida e a do grupo 
familiar onde está inserido. Por meio de técnicas educacionais bem 
direcionadas, ele e todos os seus familiares incluídos no programa 
assistencial vão compreendendo que cada ser desempenha um papel na 
família e que a presença de cada um ali é temporária, mas importante, tendo 
em vista a necessidade de evolução. 
 

O trabalho assistencial porque não só individual, mas direcionado a 
grupos, prioriza o contato com os outros, tornando-se esse processo 
educativo muito mais abrangente e frutífero. Reunidos em diversos grupos, 
conforme as circunstâncias (mães, pais, gestantes), e idades, (crianças, 
jovens, idosos), com programas bem direcionados, sua educação nesses 
grupos vai-se intensificando, principalmente no aspecto espiritual. Por meio 
do trabalho digno que liberta a criatura, vão se diluindo os fatores 
perturbadores responsáveis pelas causas da miséria social.  
 

 Constitui um trabalho de grande abrangência e precisa, portanto, ser 
delineado com conhecimentos baseados em estudos específicos nos campos 
material e espiritual. Vivendo num mundo de provas e expiações, 
compreendemos, pelo estudo do Espiritismo, as atribulações da existência 
humana, suas causas e consequências, a necessidade de progredir e a 
possibilidade de construir uma sociedade mais digna, combatendo nas suas 
bases todos os fatores sociais degenerativos. Prevendo-se, assim, a 
renovação da sociedade alicerçada em mais segurança e justiça, pode-se 
visualizar um mundo mais feliz, sem as amarguras do egoísmo.  
 

Neste contexto, a responsabilidade dos trabalhadores da assistência 
social é grande e podemos melhor compreendê-la analisando a questão 132 
de O Livro dos Espíritos , na qual o plano espiritual esclarece que «(...) visa 
ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições de suportar a 
parte que lhe toca na obra da criação”. (...) É assim que, concorrendo, para a 
obra geral, ele próprio se adianta». Dentro dessa ótica, os voluntários sociais 
necessitam se preparar pelo estudo da Doutrina Espírita, pela prática do 
bem, pelo seu autoconhecimento e conhecimento do outro, e por meio das 
ciências humanas, a fim de assumir o grande papel educativo a desempenhar 
junto à população socialmente carente. 
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 No desenvolvimento do trabalho assistencial, eles vão aprendendo, 
aprimorando-se no entendimento do ser humano e conquistando mais força 
e clareza para si mesmas – Espíritos em processo evolutivo –, auxiliando 
todos aqueles que os rodeiam e que esperam e confiam na sua atuação. 
Assim procedendo, estarão concorrendo para o seu crescimento e para o 
progresso geral da Humanidade. 
 

Todo conhecimento, tanto científico como moral, é sempre resultado 
da educação. Os ensinamentos do bem e da verdade, da justiça e do amor, 
são perduráveis. Seu desenvolvimento pode se evidenciar logo ou retardar, 
mas não desaparecerá após sua aquisição. Assim, pois, ambos os grupos: 
assistidos e assistentes, num trabalho alicerçado nos postulados espíritas, 
sob a luz dos ensinamentos de Jesus e de seus Emissários, vão se 
transformando e transformando a sociedade onde atuam, preparando um 
mundo melhor para o Terceiro Milênio. 
 
Bibliografia- Manual do SAPSE- FEB 
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29ª. Aula - O EXPOSITOR ESPÍRITA 
 

DEFINIÇÕES 
 
ORADOR – Aquele que tem o dom da palavra, que faz de uma palavra, ou 
uma frase um discurso. 
 
PROFESSOR – Aquele que ensina uma arte, uma ciência, uma língua, etc... 
 
EXPOSITOR – Aquele que expõe ou interpreta, esclarece um texto, uma 
teoria, uma doutrina. 
 
EXPOR – Tornar conhecido, revelar. 
 
EXPOSITOR ESPÍRITA – É o comunicador da doutrina, o divulgador de 
seus postulados. 
 

O QUE NECESSITA O EXPOSITOR ESPÍRITA. 
 
- Interesse pela doutrina; 
- Estudo e meditação; 
- Estar em constante tarefa (prática). 
 

COMO PREPARAR UMA EXPOSIÇÃO 
 
SABER 
 
- Data e local da exposição; 
- Tema a ser desenvolvido; 
- Fontes de consulta (básica) 
- Fontes de consulta (subsidiárias); 
- Tempo da exposição; 
- Tipo de reunião 
 
ESQUEMATIZAR 
 
- Preparar por escrito; 
- Fazer esquema para não se perder; 
- Encaixar ilustrações; 
- Ler várias vezes (inclusive em voz alta). 
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COMO USAR O TEMPO 
 
- Um quarto (1/4) para introdução; 
- Dois quartos (2/4) para o desenvolvimento; 
- Um quarto (1/4) para a conclusão. 
 
Vamos analisar cada item deste tópico. 
 
INTRODUÇÃO – Captar a atenção. 
 

a) Definições; 
b) Retrospectiva histórica; 
c) Trajetória histórica; 
d) Fato anterior; 
e) Conto ou historieta que tenha conexão com o assunto. 

 
Obs. - Passar da introdução para o desenvolvimento sem que o auditório 
perceba. 
 
DESENVOLVIMENTO – Assunto propriamente dito. 
 

a) Assunto propriamente dito; 
b) Divisão do tema e explicação de cada parte; 
c) Exemplos vivos comprovados ou hipotéticos para fixar o assunto; 
d) Se partirmos de um todo devemos restringi-lo para o particular; 
e) Se não houve definições, deve-se fazê-la agora. 
f) Divisão do tema e explicação de cada parte; 
g) Pontos principais; 
h) Ordenação lógica; 
i) Sustentação; 
j) Conteúdo mais doutrinário possível e, se for evangélico com exortações 

à prática, críticas salutares, comparações com vultos eminentes ou com 
os do Espiritismo, se for científico ou filosóficos, apelar para o 
raciocínio e a lógica com fatos concretos e irrefutáveis. 

 
Obs. - Passar do desenvolvimento para a conclusão sem que o auditório 
perceba. 
 
CONCLUSÃO - Recapitulação e afirmação. 
 

a) A importância do assunto; 
b) Influencia nos indivíduos e nos povos; 
c) Fixação do objetivo principal do tema. 
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NA EXPOSIÇÃO 
 
- O que menos deve preocupar o expositor é a quantidade de pessoas no 
auditório. Seja ele composto de 5 ou 5000 pessoas o trabalho é o mesmo. 
- Não adiantará um grande número de informações, o importante para o 
expositor é perceber que o que esta sendo passado esta sendo assimilado. 
 

ENSAIOS DE TRIBUNA 
 
 - O objetivo deste ensaio e mostrar ao expositor quão importante são sua 
postura (olhar, gestos, tom de voz) diante da plateia. 
 

a) OLHAR – É importante direcionar o olhar para cada participante, 
sintonizando-se individualmente com vibração de paz e amor. Assim 
receberemos da assistência a sustentação para o inicio e o fim da 
exposição. 

Obs.-Após o exercício, comentários da impressão obtida. 
 
b) MÍMICA - Todos pensarão em uma curta mensagem e tentarão passar 

para os participantes através da mímica. Atenção, pois os gestos devem 
acompanhar o raciocínio. Com este exercício, todos perceberão como 
gesticular naturalmente, sem exageros, ao mesmo tempo em que se 
desinibe. 

Obs. - Após o exercício, comentários sobre o entendimento da mímica. 
 

 
Nos intervalos, entre a ida e vinda da tribuna, perguntar se notou alguma 
falha. 
 

EXEMPLO DE COMO ESQUEMATIZAR UM TEMA 
 
 
TEMA - QUE VOS AMEIS UNS AOS OUTROS 
 
OBJETIVO - Enfocar a importância do amor, da dedicação e da renuncia 
pessoal, para o êxito da tarefa. 
 
INTRODUÇÃO - Citar por que e quando Jesus transmitiu esse ensinamento, 
para melhor situar os ouvintes. 
 
DESENVOLVIMENTO - Desenvolver o tema com base no objetivo acima, 
reforçando a idéia do trabalho em grupo na Seara do Mestre, abordando os 
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ensinamentos inseridos no “o Evangelho Segundo o Espiritismo” – cap. XI, 
itens 8 a 15. 
 
CONCLUSÃO – Concluir deixando uma mensagem de motivação para 
aplicação com otimismo desse ensinamento. 
 
FONTES DE CONSULTA-  
- O Novo Testamento – João Cap. 13 – vers. 31 a 35 
- O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XI, itens 8 a 15 
- Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel – item 179 – O Novo Mandamento 
- Fonte Viva – Emmanuel – item 15 – Fraternidade 
 
Bibliografia- Curso de Expositores- USE- São Vicente 
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30ª. Aula - TÉCNICAS GERAIS DE EXPOSIÇÃO 
 

a) Procurar o melhor ângulo da sala para que todos possam vê-lo e que 
você veja a todos. 

b) Quando estiver usando de algum apoio técnico não falar de costas para 
o publico. 

c) Postura de voz (modulação) 
d) Gestos (mímica) olhar 
e) Não colocar mãos nos bolsos ou apoiar-se. 
f) Não falar com camisas desabotoadas, roupas colantes, curtas, justas, 

bermudas, agasalhos, etc.(motivos óbvios) 
g) Falar com naturalidade. 
h) Governar as próprias emoções (azedumes, nervosismo). Lembre-se a 

palavra revela o equilíbrio. 
i) Calar qualquer propósito de destaque. 
j) Ajustar-se a inspiração superior. 
k) Não fugir ao assunto. 
l) Harmonizar a exposição com o auditório. 
m) Respeitar pessoas e instituições. 
n) Nunca estabeleça confronto que humilhe ou fira. 
o) O expositor é responsável pelas imagens plasmadas. 
p) Não traga assunto de difícil entendimento. 
q) Não usar vocábulos impróprios, expressões pejorativas ou gírias. 
r) Nunca dizer  “ eu acho”, tenha certeza do que fala. Lembre-se o estudo 

fornece o conhecimento. 
s) Usar esquema e não o livro, pois parecerá leitura. 
t) Cuidado com palavras repetitivas. Ex. né, então, etc... 
u) No esquema procurar usar de palavras chaves ou frases chave. Utilizar 

cores diferentes para destacar cada assunto. 
v) Não dê exposições de conhecimento. 
w) Superar o medo, ter sempre um sorriso nos lábios. 
x) O que menos deve preocupar o expositor é o auditório. Cinco ou cinco 

mil pessoas, o trabalho é sempre o mesmo. 
y) Não transformar a reunião em programa de auditório. 
 

 
 
DOTES INTERNOS – Talento, memória, imaginação, inspiração pertencem 
a inteligência; sensibilidade e emoção pertencem a vontade. 
 
DOTES EXTERNOS – Aparência, simpatia e voz. 
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É NECESSARIO SABER 
 
- Comparações, exemplos, contrastes não terão valor algum se não tiverem 
pontos de contato com a experiência de quem esta ouvindo. Ex: delicado 
como um relógio; misture e espalhe do mesmo jeito que espalhamos 
manteiga no pão. 
 
- A duração ou tempo esta sujeito ao nível de compreensão; maturidade; 
complexidade do assunto; capacidade de se manter interessado no assunto. 
 
- Aquele que expõe deve ser especifico em tudo o que diz, deve evitar as 
divagações, falta de clareza nas explicações. 
 
- Seja você mesmo. 
 
- Pronuncie bem as palavras. 
  
- Fale com boa intensidade. 
  
- Fale com boa velocidade. 
 
- Fale com emoção. 
 

MÉTODOS QUE PODEMOS USAR 
 
PRELEÇÃO 
 
- Método clássico, possibilita transmitir uma grande soma de conhecimentos 
na forma oral. 
- É preciso ter personalidade, entusiasmo e habilidade. 
- Devera ser feita numa sequencia lógica partindo do simples para o 
complexo. 
 
DINÂMICA DE GRUPO 
 
- Conceito atual de trabalho em equipe, com diversificação de tarefas, 
possibilita a conjugação de experiências e informações. 
- O expositor faz uma exposição inicial do assunto, distribui a todos um 
impresso onde estará escrito o que fazer; como proceder; etc... 
- Os participantes deverão anotar as respostas, recorrendo ao seu 
conhecimento e ao do grupo, ou a bibliografia fornecida pelo expositor. 
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- Exige concentração da atenção, leva o grupo a pensar em várias hipóteses, 
participar d discussão, desenvolve analises, exercita a imaginação e dá 
flexibilidade ao pensamento. 
 
ESTUDO DIRIGIDO 
 
- Propósito deste  método é acelerar a aprendizagem, facilita o trabalho em 
turmas grandes. 
- Estimula o poder de observação dos aprendizes, aumentando sua 
vivacidade, dando a eles base para se tornarem futuro expositores. 
- Divide-se a turma em pequenos grupos e cada grupo nomeia um monitor, 
que no final do estudo fará a exposição do tema estudado sob a supervisão 
do expositor. 
 
DEBATE ORIENTADO 
 
- Permite que o assunto já ensinado seja esclarecido através de perguntas 
especificas debatida pelos alunos sob a condução do expositor. 
- Devera ser mantido um debate equilibrado,  que o assunto não fuja do 
tema. 
 
TEMPESTADE MENTAL 
 
- O expositor lança um tema e pede que cada um do grupo dê a sua opinião, 
faça suas ponderações, indique soluções, etc... Com este material e com o 
domínio do tema proposto o expositor expõe o seu tema. 
 

MATERIAL DE APOIO 
 
CARTAZES 
 
- Deverá ser usado para mostrar etapas, fase e fatos. 
- Deve atrair  o olhar, despertar o interesse e comunicar sua mensagem. 
- Um bom cartaz deve atrair, dominar a atenção, ter cores vivas, ter um texto 
curto, porém compreensível. 
 
QUADRO NEGRO 
 
- Tradicional recurso utilizado a mais de 400 anos. 
- Deve estar localizado de tal forma que esteja bem visível por todos na sala. 
- Não haja reflexos de luz. 
- O quadro negro tem suas limitações, não deve ser usado m tempo integral 
- Utilizar giz de cores diferentes. 
- Ao terminar deixá-lo limpo, isto é apague-o 
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RETROPROJETOR 
 
- É usado para transparências. 
- As transparências devem ser coloridas, conter frases ou palavras chave, 
para facilitar a exposição. 
- Podemos usar fotos ou desenhos. 
- É um ótimo recurso para o expositor, mas deve ter o cuidado de não ser 
usado para simples leitura. 
 
HÁ TAMBÉM O PROJETOR DE SLIDES E O DATASHOW 
 
 

LEMBREMOS QUE DINAMIZAR É MOVIMENTAR, ATIVAR, 
EMPREENDER. 

Fatos que estão ligados à vontade, interesse, conhecimento e capacidade 
para aprimorar as atividades. 

 
 

É PRECISO APRENDER PARA ENSINAR 
Aquele que expõe deve ser especifico em tudo o que diz evitar divagações, 

evitar falta de clareza nas especificações. 
 

 

COMPROMISSOS 
 
“IDE POR TODO O MUNDO E PREGAI O EVANGELHO A TODAS AS 
CRIATURAS, ENSINANDO-AS A OBSERVAR TODAS AS COISAS QUE VOS 
TENHO MANDADO; E ESTAI CERTOS DE QUE EU ESTOU CONVOSCO 
TODOS OS DIAS, ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS”.  Disse Jesus. 
 

AUTOANÁLISE 
 

 Divulgamos o tema a ser exposto. 

 Preocupamos-nos com a aparência. 

 Controlamos nossas emoções. 

 Fomos influenciados pelas atitudes estranhas na reunião. 
 Sentimos a inspiração. 

 Usamos de palavras difíceis ou vocabulários impróprios. 

 Encontramos dificuldades para usar o esquema. 

 Observamos o tempo da exposição. 
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 Conhecíamos o assunto a ser exposto. 

 Utilizamos do olhar, dos gestos, procuramos o melhor lugar na sala. 

 Percebemos o interesse do público. 
 
Bibliografia- Curso de Expositores- USE- São Vicente 
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31ª. Aula – NÚCLEO ASSISTENCIAL PAULO E ESTEVÃO 
 

O Núcleo Assistencial Paulo e Estevão, nasceu da necessidade do 
CEPE, em desenvolver e ampliar a assistência social. 

 Auxiliar à comunidade, em suas necessidades, levando o conforto 
material e espiritual.  

Promover e desenvolver aos assistidos, bases solidas para enfrentar as 
dificuldades da vida com equilíbrio e serenidade, conforme orienta a moral 
cristã.  

Para suprir a necessidade de cada individuo, existem os grupos 
específicos para cada necessidade, alguns desses grupos desenvolviam as 
suas atividades por longa dadas, no CEPE  e após a construção do núcleo, 
juntaram- se aos demais grupos. O auxílio desinteressado, desprovido de 
vaidade e soberba, faz com que as atividades se desenvolvam, em clima de 
paz e companheirismo.  

A fé e a motivação veem da orientação de Jesus Cristo, quando diz: – 
“Amar o próximo como a si mesmo” e mensagem intitulada contida na lição  
“A caridade segundo São Paulo, Cap. XIV – item 6”, juntamente com as 
inspirações de diversos tarefeiros, que deixaram as sua pegadas luminosas, 
formando o caminho a ser seguido.  
 

GRUPOS: 
 
Glória Blanco 

 O grupo se reúne todos os sábados de cada mês, sempre das 09 às 
12hs. 

 Objetivo: fornecer auxílio material (cesta básica) aos assistidos 
cadastrados. 

 Atividades que estão ligadas ao grupo durante a entrega das cestas 
básicas no terceiro sábado: 
1. Palestra Evangélica cristã para adultos  
2. Evangelização para as crianças 
3. Almoço  

 No primeiro e segundo sábados são feitas visitas fraternas às famílias 
para acompanhamento. 

 Triagem: todos os quarto sábado de cada mês. 
 

Luzia Cruz Moreira 

  O grupo se reúne todas as terças e quartas-feiras, sempre das 14 às 
17hs.  

 Objetivo: Confecciona enxoval as gestantes e outras peças se 
necessário, além de kits de higiene. 
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 Atividades que está ligado ao grupo: 
1. Palestra técnica as gestantes  
2. Acompanhamento de pré-natal 
3. Vacinas e outros 

 
José de Freitas 

  O grupo se reúne todo último domingo do mês das 14 às 16hs. 

 Objetivo: Faz visita fraterna a enfermos e promove o Evangelho no lar. 
 

Auta de Souza 

 O grupo se reúne todos os primeiro e segundo domingo de cada mês, 
sempre das 09 às 11:30hs. 

 Objetivo :  Divulgar a Doutrina Espírita, entrega mensagens 
edificantes e arrecada alimentos, roupas, sapatos e outros gêneros não 
perecíveis estes destinados aos assistidos cadastrados e eventuais 
necessidades que nos visitam.    
 

Bazar I 

 Funciona todos os dias de segunda a sábado, das 9 as 17hs.  

 Endereço: Rua Capitão Antão de Moura – nº- 552 –  

 Telefone- 3468-3120 

 Separa, acondiciona e comercializa os utensílios doados. 
 
 Bazar II 

 Funciona todos os dias de segunda à sábado das 13 às  17hs,  

 Endereço: Rua Tiradentes nº- 52 – telefone 34678771 
 Separa, acondiciona e comercializa os utensílios doados. 

 
Informática 

 O grupo se reúne todas as terças-feiras das 19 as 22hs com curso para 
adultos e aos sábados das 09 às 12hs com curso para crianças e 
adolescentes. 

 Objetivo: Auxiliar os alunos a conhecer, utilizar e desenvolver os 
recursos necessários na utilização do computador.  

 
Reforço Escolar 

 O grupo se reúnem todos os dias de segunda a quinta-feira, das 
8 às 10h. 

 O alvo é o aluno regulamente matriculado e frequentando escola regular, 
cursando da primeira a quarta série do ensino fundamental. 

  As aulas são ministradas por professores habilitados. 
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Amor Exigente 

 O grupo se reúne todas às quartas- feiras das 20 às 22 horas, alguns 
princípios abordados: 

1. Desrespeito 
2. Problemas Familiares 
3. Violência 
4. Uso de álcool e outras drogas 
5. Comportamento Inadequado 

 
Elétrica e eletrônica 

 Funciona conforme disponibilidade do profissional (voluntário) 

 Objetivo 1: Capacitar os jovens, em uma profissão, afim de lança- ló ao 
mercado de trabalho, aumentando o auto estima e ensinando a buscar 
os recursos através do salário digno. 

 Objetivo 2: Consertar os equipamentos que chegam através de doações 
e após conserto são enviados ao bazar para serem vendidos. 

 
Artesanato 1-Rendendo–se a arte 

 O grupo se reúne todas as quartas – feiras da 14 as 17 horas. 

 Projeto da Casa Crescer e Brilhar – trabalha com adolescentes de 7 a 
18 anos. 

 O Projeto Rendendo-se à Arte é de cunho econômico e social, suas 
ações buscam capacitar mulheres da comunidade vulneráveis na 
cidade de São Vicente, para a organização e o fortalecimento da 
geração de renda na área do artesanato. 

 Objetivo: Fortalecer a capacidade de sustentação e as competências de 
organização, produtividade e participação das famílias como foco de 
empreendedorismo social. 

 
Artesanato 2-Transformando tudo em arte 

 Transformação da matéria prima em objetos uteis. O artesanato 
estimula a imaginação. 

 Trabalhando com diversos padrões formas e texturas diferentes, 
ajudam- nos a mudar nossa maneira habitual de pensar e nos leva a 
perguntar: 

 Acalma o sistema nervoso 

 A frequência cardíaca diminui  

 Desenvolver a amizade e trabalhar em grupo 

 Objetivo: artesanato pode ser entendido como oportunidade para a 
pessoa se expressar e descobrir as próprias aptidões, oportunidade de 
autoconhecimento e valorização das manifestações artísticas. 
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Salão de festa 

 Disponível para locação do espaço para eventos, bem como o 
aluguel de mesas e cadeiras. 

 Composto por dois vestiários, sendo um feminino e o outro 
masculino, cozinha ampla com dois ambientes. 

 Objetivo 1: Arrecadar recursos a serem destinados para o custeio 
das despesas e manutenção do prédio.. 

 Objetivo 2: Promover ao assistido que estão vinculado a casa e que 
estão fora do mercado de trabalho, “auxilio gratificação financeira” 
restaurando o auto estima e consequentemente a satisfação em 
poder ser útil.   

 
Colaboradores do NAPE 

 Objetivo: as doações recebidas são recursos financeiros para custear 
as diversas atividades que a instituição promove. 

 Vantagens do colaborador: Alem de estar inserido no auxilio aos 
necessitados, como colaborador, recebe desconto significativo no 
eventual aluguel do salão. 

 
Gestores: G6/2013 
Presidente: Carlos Alberto / tesoureiro 
Vice: Adilson Menezes / administrador 
Amor exigente: Sueli/Mendes   
Sala de elétrica e eletrônica: Reginaldo Mendes   
Assessor Jurídico: Juracy Cruz / 1 secretário  
Cursos informática e gestante: Alexandre Ribeiro 
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32ª. Aula – NOVOS COMPROMISSOS  
 

Nesta aula estaremos ouvindo todos os alunos que terminaram o ano, 
os que já estão trabalhando em algum departamento do Cepe, e os que ainda 
não se engajaram. 
 

O objetivo é trocar experiências, e nos fortalecer para novos 
compromissos na casa. 
 
 

Grupo de Estudos André Luiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


