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ORGANOGRAMA DO MOVIMENTO ESPÍRITA



[...]“Unir, para nós, deve ser aprimorar,
crescer, iluminar.”
[...]“Em seguida, a união frutificará, em
nossos círculos de trabalho qual espiga
substanciosa que premia a sementeira.”

(Emmanuel – “Doutrina e vida”, recebida por Francisco C.
Xavier)



A finalidade da Doutrina Espírita é despertar na 
Humanidade as forças do bem, completar a 

obra de Jesus, regenerando os homens, 
ligando o mundo visível ao invisível, preparar a 

Terra para o advento da verdadeira era de 
fraternidade. 

VALENTE, Aurélio A. Sessões práticas e doutrinárias do Espiritismo:
organização de grupos, métodos de trabalho. 8ª ed. Rio de Janeiro: FEB,
2002.

O Facilitador e o planejamento dos 
Encontros de  Estudo do Espiritismo 



Oficinas 2016 - 2017

•Dinâmicas para Grupos de Estudo
•Metodologias para o Estudo das Obras 
Básicas
•A Metodologia Kardequiana e o Ensino e 
Aprendizagem de Adultos



“Na Escola da Alma”

[...]“Levantam-se educandários em toda a Terra. 
Estabelecimentos para a instrução primária, 

universidades para o ensino superior. Ao lado, 
porém, das instituições que visam à 

especialização profissional e científica, na 
atualidade, encontramos no templo espírita a 

escola da alma, ensinando a viver”.



[...]“O estudo é trabalho do Espírito para 
empreender a apreciação ou análise de 

certa matéria ou assunto especial, 
adquirindo conhecimento. 

Estuda a Doutrina Espírita e estuda-te.” 
(Cap.12)



Quem é o facilitador/monitor/coordenador 
do estudo da doutrina espírita?

“É [...] muito mais que um 
facilitador/monitor/coordenador – é um companheiro, o 
amigo, o conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo à 
aula (encontro), aquele que impregna os conteúdos da 

lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. 
Não é um mero transmissor de informações. Os 

conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da 
sua fé e do seu ideal.“ (Cap. 11 - Grifo – nosso)



O que é necessário para ser um Facilitador do 
estudo do Espiritismo? 

•Ter Jesus como guia  e modelo;

•Convicção espírita;

•Gostar de ensinar;

•Auxiliar no processo de construção do conhecimento 
da Doutrina Espírita;

•O exemplo.



Pré-requisitos:

•Comprometimento
•Metodologia
•Dialogicidade
•Autocrítica

•Saber pesquisar
•Saber escutar

•Ética

•Consciência do 
inacabamento
•Entusiasmo
•Paciência

•Humildade
•Empatia

•Amorosidade
•Bom senso



FACILITADOR: PREPARAÇÃO CONSTANTE

Estudo em grupo e individual:
•Lendo, Pesquisando;
•Anotando, fazendo resumos;
•Ouvindo (meditando);
•Participando de eventos / cursos.
•Trabalhando, praticando.



O Facilitador organiza sua atividade:

•No planejamento, na execução e avaliação das atividades
das quais participa.
•Na aprendizagem que requer uma metodologia
participativa, uma linguagem direta e experiências
concretas.
•Em Estabelecer conexões entre os conhecimentos
adquiridos e suas experiências.
•Na auto avaliação, para que ele próprio julgue o seu
processo, tornando-o cada vez mais apto a se autodirigir.
•Através da motivação, onde se liga às expectativas de
melhorias, no conhecimento social e na busca do
crescimento pessoal.



Vivência de Grupo

•O que é planejar?

•Por que planejar?

•Como planejar?



Planejar

Planejar é organizar ações.

Todo estudo sério deve ter objetivos precisos e

bem definidos, do contrário, tomará rumos

diversos e sem aproveitamento. A improvisação

causa insegurança no grupo e provoca descrédito

do facilitador.
(Orientação ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – FEB  2014)



Hora do Intervalo !!!!!!!!!!!



Paris, 01 de janeiro de 1858

1857
31 de março de 1869

O Espiritismo em Sua Expressão Mais
Simples

O Principiante Espírita

Viagem Espírita de 1862

1861

1868

1865

1864

1890
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Allan Kardec
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Elaboração de um roteiro de estudo
PLANO PARA ENCONTRO DE ESTUDO 

TEMA:

OBJETIVOS:

IDENTIFICAR AS IDEIAS 
CENTRAIS DO TEMA A SER 
ESTUDADO

METODOLOGIA -
DESENVOLVIMENTO RECURSOS



Planejamento do encontro de estudo

Organização dos grupos de estudo

Elaborar o programa de estudo baseado nas obras de

Allan Kardec.(Poderão ser utilizado os Roteiros da FEB - um

programa mais compacto, cujos assuntos, estão distribuídos

objetivamente em dois níveis de aprendizado. (Fundamental I e II, e

Complementar).

Selecionar Técnicas e Recursos

Avaliação do trabalho



Técnicas e Recursos Didáticos
•São procedimentos estruturados para dirigir e auxiliar o
estudo.

•Representam maneiras particulares de organizar o ensino, a
fim de provocar a atividade do participante, no processo de
aprendizagem.
•Devem conduzir o participante a:

analisar

pesquisar

correlacionar

sintetizar

conceituar
concluir

refletir



PREPARAÇÃO DOS ENCONTROS
PLANEJAMENTO:

•Conhecimento prévio (aprofundamento) dos
temas;
•Definir o objetivo do encontro;
•Identificar as ideias centrais do tema a ser
estudado;
•Pensar na dinâmica / metodologia (condução) do
estudo;
•Pensar nos recursos (adequados a realidade).



Planejamento e flexibilidade 
na aplicação

Levar em conta as contribuições dos 
participantes

Possibilitar que o integrante  compreenda e 
participe ativamente do seu processo de 

aprendizagem

Estabelecer ambiente e 
relações que facilitem 

autoestima

Promover canais de 
comunicação

Potencializar a 
autonomia ao 
participante

Avaliá-los conforme suas 
capacidades e seus 

esforços e incentivar a 
auto avaliação de suas 

competências

Como fazer Ações interativas que propiciem o 
aprendizado:



“Na Escola da Alma”

[...]Justo, assim, que as instituições espíritas,
revivendo agora o Cristianismo puro, sustentem
estudos sistemáticos, destinados a clarear o
pensamento religioso e traçar diretrizes à vida
espiritual.
Efetivamente, não alcançaremos a libertação
verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no
reino do espírito.



E forçoso será observar que o conhecimento
é um tipo de aquisição que exige de nós
caridade para conosco, porque, se é possível
sanar as deficiências do corpo pelas
doações da beneficência, como sejam o
alimento ao faminto e o remédio ao doente,
a luz do espírito não se transmite nem por
imposição, nem por osmose.



Quem aspire a entesourar os valores da
própria emancipação íntima, à frente
do Universo e da Vida, deve e precisa
estudar.



Bibliografia



MATERIAL DE APOIO

•FEB

•FEBTV - YOUTUBE

•FERGS

•FEP

•KARDECPEDIA

•YOUTUBE GO



Site da FERGS

•Material da área disponível.
•Endereço da área no site.
•Convite para o Encontro dos 35 anos 



Site da FERGS






