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Editorial

2 A Reencarnação 454

“Continuai, pois, meus ami-
gos, a grande obra de re-
generação iniciada sob tão 
felizes auspícios, e em breve 
colhereis os frutos da perse-
verança. Provai, sobretudo 
por vossa união e pela práti-
ca do bem, que o Espiritismo 
é a dádiva da paz e da con-
córdia entre os homens, e 
fazei que vendo-vos se possa 
dizer que seria desejável que 
todos fossem espíritas.”

Allan Kardec, Revista Espíri-

ta - Setembro de 1862 - Res-

posta ao convite dos espíri-

tas de Lyon e de Bordeaux.

A imortalidade dos seres inteligentes da cria-

ção, os filhos de Deus que todos somos, estabe-

lece entre as criaturas humanas e especialmente 

entre os seareiros espíritas vínculos de fraterni-

dade e solidariedade, constituindo compromis-

sos que se delineiam no correr dos séculos para a 

edificação - à luz do Evangelho de Jesus - da gran-

de família universal.

Muitos vieram e muitos virão ao orbe terre-

no, sob o governo amoroso do Cristo, para que 

as nossas consciências despertem para a Lei de 

Deus e sejamos capazes de vivenciar de forma 

cada vez mais intensa e coerente a verdadeira 

caridade. Assim, superaremos naturalmente as 

fronteiras e conflitos, partindo da premissa da fi-

liação divina para a convivência em bases justas 

e pacíficas.

E justamente nesta senda secular da obra da 

regeneração é que o Codificador destaca, no tre-

cho em epígrafe dedicado aos espíritas de Lyon 
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e Bordeaux, que colheremos os frutos da perse-

verança desde que saibamos provar por nossa 

união e pela prática do bem que o Espiritismo é 

a dádiva da paz e da concórdia. Diz mais Kardec: 

compromete-nos ao ideal de que, vendo-nos, to-

dos desejem ser espíritas e conviver como convi-

vemos.

Nesta perspectiva do ideal ainda não habita-

do, sabemos todos dos desafios que ainda se in-

terpõem à meta de um Movimento Espírita orga-

nizado, maduro e fiel a Jesus e Kardec, fazendo-se 

necessário que saibamos entabular os planos e as 

ações prioritárias para que não tarde o socorro 

do céu às criaturas ainda envoltas nos pântanos 

do materialismo.

Os planos de trabalho para o Movimento Es-

pírita Brasileiro surgem, portanto, como constru-

ções feitas a muitas mãos e corações reunidos a 

partir de todos os recantos da Pátria do Evange-

lho no seio da organização federativa – no Con-

selho Federativo Nacional da Federação Espírita 

Brasileira.

A habitualidade do planejamento e da ava-

liação constante de nossas diretrizes, objetivos e 

ações já perpassou os planos nacionais quinque-

nais de 2007-2012, 2013-2017 e ora estamos im-

plementando o plano 2018-2022. Tudo para que 

logremos alinhar recursos e esforços, disciplinar 

os impulsos individuais e fazer convergir os talen-

tos depositados por Deus em nossas mãos.

O admirável líder de unificação Guillon Ribei-

ro, que presidiu a Federação Espírita Brasileira e 

foi tradutor das obras básicas de Allan Kardec, le-

ga-nos, mesmo após a sua desencarnação, lições 

de notável clareza em torno da necessidade de 

agirmos coletivamente e com planos seguros:

“...é preciso servir com pla-
nejamento, ordem e amor; é 
necessário planejar o serviço 
com disciplina de pesquisa e 
ternura; é mais urgente disci-
plinar os impulsos no campo 
do serviço com Jesus, porque 
devoção ao Mestre é unidade 
na tarefa, e onde todos fazem 
o que querem, quase sempre 
ninguém faz o que deve.”

Reformador, mensagem psi-

cografada pelo médium Jú-

lio Cézar Grandi Ribeiro, em 

agosto De 1976, p.229/330

A FERGS, portanto, tem o dever de contribuir 

para os planos nacionais e de alinhar-se a eles 

para que cada centro espírita e cada trabalhador 

espírita de nosso Estado ponham-se a salvo dos 

impulsos solitários, das carreiras solo, do desper-

dício de recursos em ações não prioritárias ou 

das degenerações da Doutrina Espírita decorren-

tes do personalismo e do isolamento.

Esta edição da revista A Reencarnação dedi-

ca-se a que cada um de nós, reencarnados para 

conhecer e vivenciar o Espiritismo, conheçamos 

a atuação do Movimento Espírita em favor da hu-

manidade e encontremos o nosso lugar na fileira 

de amor e de trabalho que a misericórdia de Deus 

nos permite integrar.

Que Jesus é conosco todos sabemos e senti-

mos; é chegado o tempo de que nós sejamos com 

Ele para que o Aprisco Divino acolha-nos como 

um só rebanho, conduzidos por um só pastor.

Gabriel Nogueira Salum
Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul



DIRETRIZ 1
DIVULGAÇÃO DA
DOUTRINA ESPÍRITA
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O Espiritismo:
Com todos, por todos e para todos

Daniela Conforti Rodrigues* e Taís Crisiani da Luz**
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Na trajetória do Cristianismo, encontramos momentos significativos de recomen-
dações do Mestre Jesus para a divulgação da Boa Nova entre os homens. Num primeiro 
momento, orientou os discípulos para que “Não tomeis o caminho dos gentios e não 
entreis em cidades dos samaritanos. Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da Casa 
de Israel” (Mt 10:5-6), a fim de preparar o terreno entre os judeus que já aceitavam a 
unicidade de Deus e esperavam o Messias, bem como já estavam preparados pela Lei 
de Moisés para ouvir a Sua mensagem. Entre os gentios, os pagãos da época, faltava 
essa base e tudo estava por fazer. Antes da ascensão, porém, o convite do Mestre Amo-
roso foi para exortar os corações dos apóstolos: “Ide e evangelizai a todas as gentes”. 
(Jesus - Mc 16:15)

O desafio imenso enfrentado a partir daí pelos propagadores do Cristianismo Primi-
tivo foi buscar a todos (o que incluiu os gentios) para levar o consolo e o esclarecimen-
to. Paulo é chamado de apóstolo dos gentios porque não se limitou a divulgar a men-
sagem do Evangelho de Jesus às populações de Israel, mas buscou também esclarecer 
aos pagãos, aos gregos e aos romanos.

Hoje, os gentios representam muito mais uma coletividade de ideias materialistas, 
fundada em princípios de imediatismo, consumismo e liquidez nas relações. Eis porque 
agora o Espiritismo, ao nos trazer o Cristianismo Redivivo, nos conclama: “Ide, pois, e 
levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão pro- 
vas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires 
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do trabalho, desta expiação terrena, que encon-
trareis fervor e fé. [...] Arme-se a vossa falange 
de decisão e coragem! Mãos à obra! o arado está 
pronto; a terra espera; é preciso que trabalheis.” 
Erasto.1

Enquanto trabalhadores da última hora que 
somos, assumimos um compromisso pessoal 
com Jesus: irmos ao encontro de nossos irmãos e 
evangelizarmos a todos, levando, indistintamen-
te, o acolhimento, o esclarecimento, o consolo  
e a orientação, necessários ao nosso aprimora- 
mento moral e à transformação social.

Bezerra de Menezes corrobora com este en-
tendimento - Revista Reformador, de dezembro 
de 1975 -, ao recomendar “o amor de Jesus sobre 
todos e a verdade de Kardec para todos”, o que 
nos instiga a alguns questionamentos:

• Como aprimorar o trabalho de atendimento 
a todos que acorrem ao Centro Espírita, res-

peitando as particularidades e limitações de 
cada indivíduo, sem prejuízo na transmissão 
dos postulados da Doutrina?

• Como lidar com as diferenças, deficiências e 
evangelizar o Espírito imortal que habita um 
corpo físico com necessidades tão particula-
res?

• Estamos conseguindo atender à diversidade 
de forma efetiva em nossos Centros Espíritas?

A partir da informação de que, na condição 
de encarnados, os sentidos do corpo físico po-
dem limitar a manifestação do Espírito em maior 
ou menor grau2, precisamos pensar em como 
estamos transmitindo e vivenciando as lições do 
Cristo com todos os nossos irmãos, independen-
temente das características físicas, psicológicas, 
sociais, culturais, intelectuais e espirituais que 
possam apresentar.

Estudo, divulgação e

prática da Doutrina Espírita

“A humanidade cumpriu, até nossos dias, incon-
testáveis progressos, os homens, por sua inteli-
gência, chegaram a resultados que não tinham 
jamais atingido, com respeito às ciências, ar-
tes e bem-estar material; resta-lhes ainda um 
imenso progresso a realizar: é de fazer reinar 
entre eles a caridade, a fraternidade e a solida-
riedade, para assegurar o bem-estar moral.”3

 

Sabedores que cada Espírito possui características peculiares à sua 
trajetória, construídas no decorrer das encarnações, entendemos que 
cada um assimila as lições do Evangelho conforme o seu momento evo-
lutivo, levando-se em conta diversos fatores que podem influenciar neste 
aprendizado.



Nessa perspectiva, é interessante observar-
mos a evolução moral do Espírito e, portanto, 
suas características de entendimento e vivência 
da Boa Nova. Em O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, “A Lei de Amor”, encontramos que “no 
seu ponto de partida, o homem só tem instintos; 
mais avançado e corrompido, só tem sensações; 
mais instruído e purificado, tem sentimentos; e o 
amor é o requinte do sentimento.”4

Quando Jesus nos concita a retirarmos a 
candeia debaixo do alqueire e colocá-la sobre o 
candeeiro (Mt, 5:15), remete-nos ao altruísmo 
de espargir a luz do Evangelho Redivivo em to-
dos os corações, de modo que o conhecimento 
da Verdade clareie a mudança de pensamentos, 
sentimentos, palavras e atitudes, para que alcan-
cemos o amor a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a nós mesmos.

Assim, o estudo da Doutrina Espírita é fun-
damental para a disseminação das ideias espiri-
tistas, investindo na aquisição do conhecimento 
doutrinário por parte daqueles que já se dispõem 
a adentrar a um Centro Espírita e simpatizam com 
a mensagem do Consolador, como o solo já pre-
parado para a semeadura da boa semente.

“Essas lições nos fazem compreen-
der a urgência do bom trabalho de 
estudo e divulgação da mensagem 
no interior do nosso Movimento 
Espírita, consolidando em primei-
ro lugar a formação doutrinária 
(através das reuniões de estudo e 
de preparação de recursos huma-
nos, dentre outros meios) daqueles 
que irão mais adiante “espalhar” 
abundantemente o Cristianismo 
Redivivo, de modo correto para 
que o público em geral tenha aces-
so à mensagem consoladora e es-
clarecedora da Doutrina Espírita.”5

Por ser uma Doutrina eminentemente educa-
tiva, o Espiritismo propõe uma mudança de con-
duta na aquisição do conhecimento que liberta. 
Respeitando os tempos internos de cada indiví-
duo, sua caminhada, necessidades, experiências 
e sentimentos, não impõe nenhuma conduta ou 
dogma. Antes sim, esclarece e consola acolhen-
do e incluindo o Ser naquilo que ele apresenta 
enquanto possibilidades de crescimento e apren-
dizado, iluminando sua consciência para que se 
reconheça responsável por suas escolhas e ações. 
Esse olhar único e sensível é o referencial que 
deve nortear os nossos esforços na tarefa de pro-
pagação do Espiritismo, pois reconhecer que to-
dos somos singulares em nossas necessidades de 
evolução é perceber que, embora a mensagem 
consoladora seja única, cada indivíduo a percebe 
de acordo com a sua caminhada evolutiva.

Ao tomar contato com as luzes esclarecedo-
ras da mensagem espírita, já não nos é mais possí-
vel empreender a caminhada da mesma maneira. 
A prática dos postulados do Evangelho Redivivo 
é o que nos conclama, enfim, a divulgar o Espiri-
tismo com a nossa própria vida, sendo a conduta 
de cada um de nós “carta do Cristo” como nos diz 
Paulo (II Cor, 3:3).  
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 1
Projeto Acessibilidade da

Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Objetivo geral: 

Desenvolver no Movimento Espírita uma cul-
tura inclusiva que viabilize a transformação das 
posturas individuais e institucionais para a adap-
tação física e metodológica em nossas institui-
ções, que propicie a divulgação e a prática do Es-
piritismo para todas as pessoas com deficiência. 

Objetivos específicos:

Promover a adequação física da sede da 
FERGS e estimular as demais instituições espíri-
tas a procederem no sentido de desenvolverem 
ações em suas sedes para o mesmo fim. 

Justificativa:

Itens do Plano de Trabalho para o Movimen-
to Espírita Brasileiro (CFN - 2018-2022), contem-
plados no projeto: 

1 - A difusão da doutrina espírita; 2 - A pre-
servação da unidade de princípios da Doutrina 
Espírita; 3 - A comunicação social espírita; 4 - A 
adequação dos Centros Espíritas para o atendi-
mento de suas finalidades; 6 - A união dos espí-
ritas e a unificação do movimento espírita; 7 - A 
capacitação do trabalhador espírita; 8 - Promo-
ção do livro espírita como elemento essencial ao 
cumprimento da missão do Espiritismo; 9 - A par-
ticipação na sociedade.

Federação Espírita do RS 9



Metodologia:

• Identificação das necessidades físicas e atitu-
dinais da FERGS (sede, diretoria executiva e 
seus colaboradores - voluntários e funcioná-
rios -, conselho fiscal).

• Formação da Equipe de Trabalho.

• Estudo das necessidades específicas de aces-
sibilidade nas casas espíritas, conforme a de-
manda identificada no Relatório Anual Unifi-
cado. 

• Realização de campanhas de esclarecimento 
no Movimento Espírita sobre o que é Acessi-
bilidade. 

• Realização de ampla difusão do tema à luz do 
Espiritismo - artigos, periódicos, vídeos, livro, 
folders, etc.

Ações sugeridas:

• Realizar um mapeamento da inclusão e aces-
sibilidade nas casas espíritas do Rio Grande 
do Sul, através de questionário no Relatório 
Anual Unificado.

• Realizar vistoria diagnóstica da sede da FERGS 
com profissional voluntário especializado, 
para adequação física da Instituição.

• Realizar campanhas para captação de recur-
sos financeiros/materiais que visam a ade-
quar e disponibilizar o acesso a todos, indis-
tintamente, em todas as dependências da 
FERGS, assim como aquisição e produção de 
materiais de divulgação e orientação sobre 
acessibilidade no movimento espírita.

• Em parceria com o Programa Conte Mais, dar 
continuidade à Oficina de Contação de Histó-
rias Inclusiva, apresentando - aos contadores 
de história e aos evangelizadores - recursos de 
comunicação alternativa, tecnologia assistiva, 
assim como possibilidades de adaptações de 
materiais e atividades para pessoas com defi-
ciências.

• Captar colaboradores qualificados com vistas 
a disponibilizar, nos vídeos institucionais da 
FERGS e vídeos do canal do sócio contribuin-
te, tradução audiovisual acessível - audiodes-
crição, legendagem e libras -, contemplando o 
acesso ao material também ao público cego, 
com baixa visão, surdo e com baixa audição.

• Promover oficinas de acessibilidade no Cen-
tro Espírita, propiciando aos trabalhadores de 
todas as áreas sugestões de adequação física, 
informacional e atitudinal, tanto nas depen-
dências da FERGS quanto nos órgãos de unifi-
cação, conforme solicitação prévia e disponi-
bilidade de voluntários para a tarefa.

• Realizar cursos de formação em libras para os 
trabalhadores do movimento espírita gaúcho, 
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em parceria com instituições habilitadas, vi-
sando facilitar o acesso e a comunicação com 
as pessoas surdas na Casa Espírita.

• Gravar em vídeo, com legendagem e tradução 
em libras, as obras básicas da Doutrina Espíri-
ta, iniciando pela obra O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, por ser um livro pouco lido pe-
los surdos, em função das metáforas.

• Campanha de orientação e divulgação do 
Evangelho no Lar para os surdos.

• Divulgar o glossário de termos espíritas em 
libras, favorecendo a unificação e utilização 
comum a todos os surdos do Brasil.

• Utilizar no site da FERGS o aplicativo “Hand 
Talk”, tornando-o, assim, um site acessível.

• Em parceria com a Assessoria de Arte, filmar 
a encenação das parábolas de Jesus, para um 
melhor entendimento das parábolas pelos 
surdos e a quem mais interessar possa.

• Produzir, em áudio, livros da Editora Francis-
co Spinelli, contemplando o público cego e de 
baixa visão, disponibilizando maior variedade 
de obras, contribuindo, assim, para esclareci-
mento, consolo e divulgação do livro espírita.

Referências bibliográficas:

1 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo. FEB, 2013. Cap. 20, item. 4.

2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 
372ª. FEB, 2013.

3 KARDEC, Allan. A Gênese. FEB: Capítulo XVIII. 
Item 6. FEB, 2013.

4 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, capítulo XI, item 8. FEB, 2013.

5 PEREIRA, Sandra Borba. Reflexões Pedagógicas 
à Luz do Evangelho. 1ª Ed. Pág. 54. FEP, Curitiba: 
2014.

6 XAVIER, Francisco Cândido, pelo Espírito Emma-
nuel. Paulo e Estêvão. FEB.

7 FRANCO, Divaldo Pereira. Sementeira da Fra-
ternidade. Por Diversos Espíritos. Salvador: LEAL, 
1979.
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DIRETRIZ 2
PRESERVAÇÃO
DA UNIDADE E
UNIVERSALIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA
DOUTRINA ESPÍRITA 
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Formação de Multiplicadores:
Uma ferramenta para preservar a unidade

doutrinária e a universalidade do ensino espírita
Vinícius Lima Lousada*

* Educador, palestrante e escritor espírita, coordenador do Setor de Formação de Lideranças Espíritas (Área de Unificação - FERGS), colabo-
rador do Centro Espírita Léon Denis (Porto Alegre) e Hospital Espírita de Porto Alegre. e-mail: prof.viniciuslousada@gmail.com. 
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“No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E, vendo 
de longe uma figueira com folhas, foi {ver} se encontraria 
algo nela; dirigindo-se a ela nada encontrou senão folhas, 
pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nun-
ca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouvi-
ram {isso}.” (Mc 11:11-14)1

1. A parábola da figueira estéril como
metáfora pertinente

A doutrina de Jesus, segundo as anotações de Allan Kardec, além de 
ser o componente ético-moral do Espiritismo, constitui-se em um repo-
sitório de ensinos que se configuram na expressão mais pura da Lei Divi-
na2, logo, quem quiser compreender a Lei de Deus para aplicar-se ao seu 
entendimento e vivência pessoal, desde a perspectiva da Doutrina dos 
Espíritos, deve se propor a estudar, meditar e viver o Evangelho de Jesus.

Aqui, a parábola enseja uma reflexão que nos parece pertinente ao mo-
mento em que vivemos de pórtico ante à Transição Planetária para um mun-
do de Regeneração. A transição, tão alertada pela Espiritualidade Superior, 
desde as obras de Kardec, com a contribuição contemporânea de médiuns 

1 Novo Testamento. trad. Haroldo Dutra Dias. FEB. Edição do Kindle. (Locais do Kindle 9177-9181).
2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: FEB. Questão 625.
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sérios e alinhados aos propósitos morais e educati-
vos do Espiritismo, está em curso e nos exige, para 
o futuro, atitudes concernentes com à Regenera-
ção que está nos propósitos de Deus para conosco, 
de acordo com a Lei do Progresso, uma das leis mo-
rais reveladas desde O Livro dos Espíritos. 

A figueira seca representa companheiros 
não vigilantes da seara espírita que se dedicam 
a produzir somente conforme suas próprias con-
veniências, com personalismo, busca de prepon-
derância pessoal sobre outros ou, ainda, ânsia 
por qualquer forma de recompensa, sem espíri-
to de testemunho cristão, ou seja, sem atitude 
de renúncia. Estes caminham por conta própria, 
não se esforçam em laborar em equipe, e nem 
observam as diretrizes de trabalho definidas em 
coletividade. Crem-se auto-suficientes e olvidam 
o alerta de Paulo ao sobrinho de Barnabé: “Não 
te esqueças de que a marcha para o Cristo é fei-
ta igualmente por fileiras. Todos devemos che-
gar bem; entretanto, os que se desgarram têm 
de chegar bem por conta própria.”3 Desse modo, 
esses incautos apresenta-se como “líderes” au-
todeclarados, militantes de causa própria, desa-
linhados da organização federativa que, em seus 
ascendentes espirituais, “é o programa ideal da 
doutrina no Brasil.”4

Igualmente, ainda podemos ter em vista, 
junto à metáfora da figueira estéril, aqueles com-
panheiros que vislumbram o enorme campo de 
trabalho pela frente, dotados de diversos talen-
tos, conhecimentos, habilidades que adornam 
sua personalidade como as folhas da figueira, 
contudo, nada entregam de si em benefício aos 
seus irmãos de caminhada, seja para a difusão do 
Consolador, seja para fortalecer o movimento es-
pírita, desde seu raio de ação, no atendimento da 
missão do Espiritismo. 

3 XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. 45.ed. Pelo Espírito 
Emmanuel. Brasília: FEB, 2016, p. 310.
4 XAVIER, Francisco Cândido. Brasil, coração do mundo, pátria do 
evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos. 34. ed. Brasília: 
FEB, 2013, p. 175.

Embora cada um dê conta de si mesmo, 
trazemos esses apontamentos para que apren-
damos com os equívocos que a insensatez tem 
semeado. Até porque, conforme nos ensina O 
Evangelho segundo o Espiritismo: “que se veja o 
mal, quando ele existe. Seria mesmo inconvenien-
te ver em toda parte somente o bem, pois essa 
ilusão prejudicaria o progresso. (...)”5 E, por nós, 
não nos imaginemos isentos de trilharmos cami-
nhos que nos afastam dos melhores propósitos, 
nem tampouco imunes à obsessão que pode nos 
envolver em forças paralisantes no campo das 
realizações enriquecedoras, até porque na Terra 
ninguém é infalível. Aprendamos com nossos er-
ros, retificando rumos, e com os dos outros, Espí-
ritos em luta como todos nós.

Aliás, o trabalho e estudo em equipe permi-
tem a devolutiva das análises de terceiros sobre 
a nossa conduta, trabalho ou resultados de nos-
sas ações no grupo. Já a criatura que se basta a 
si mesma perde esse retorno que a riqueza da 
diversidade da convivência em grupo promove. 
Lembra Emmanuel que “(...) na organização es-
pírita, o espírita é chamado a colaborar na har-
monia comum, silenciando melindres e apagando 
ressentimentos, estimulando o bem e esquecen-
do omissões no terreno da exigência individual.”6

Nesse sentido, é deveras oportuno recordar 
que Kardec, ao estudar o tema da figueira esté-
ril, com referência à passagem do Evangelho de 
Mateus, a compreende nestes termos: “A figueira 
que secou é o símbolo dos que apenas aparentam 
propensão para o bem, mas que, em realidade, 
nada de bom produzem; dos oradores que mais 
brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem 
superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvi-
dos, sem que, entretanto, revelem, quando pers-
crutadas, algo de substancial para os corações. 
É de perguntar-se que proveito tiraram delas os 

5 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Brasilia: 
FEB. Cap. X, item 20.
6 XAVIER; F. Cândido; VIEIRA, Waldo. Estude e viva. Pelos Espíritos 
André Luiz e Emmanuel. FEB. 14. ed. Brasília: FEB, 2016, p. 158.
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que as escutaram.” E ainda informa, referindo-
-se aos indivíduos que porventura se apresentem 
como figueiras secas: “(...) que todos os homens 
deliberadamente inúteis, por não terem posto em 
ação os recursos que traziam consigo, serão tra-
tados como a figueira que secou.”7

2. Para que a figueira dê frutos

Sem sombra de dúvidas, o lócus de formação 
inicial do trabalhador espírita são os grupos de 
estudos sistematizados da Doutrina Espírita em 
nossas casas - Campanha Permanente no Movi-
mento Espírita Brasileiro, desde a Federação Es-
pírita Brasileira há 35 anos. No grupo de estudos 
aprendemos no diálogo, na interação que alia 
diretividade e intencionalidade pedagógica do 
facilitador, com o protagonismo no processo de 
aprendizagem por parte de seus participantes.

Todavia, como a capacitação do trabalhador 
espírita vem sendo uma das diretrizes do movi-
mento espírita brasileiro (atual diretriz 7)8, agora 
aliada a formação de lideranças, no Rio Grande 
do Sul, essa diretriz se consubstancia através de 
uma ferramenta que tem se mostrado eficaz para 
a formação continuada dos trabalhadores espí-
ritas, trata-se do PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES DAS ÁREAS FEDERATIVAS9, 
em vigor desde 2016, quando fora aprovado pelo 
Conselho Federativo Estadual.

O programa permite que 420 casas espíritas, 
sem falar das que ainda não são adesas, sejam 
beneficiadas periodicamente em nosso estado, 
conforme o Plano de Atividades Federativas, me-
diante a aplicação de centenas de oficinas sobre 
as temáticas das áreas levadas a efeito por mul-
tiplicadores devidamente treinados pela Casa 
do Espírita Gaúcho (FERGS). É um programa que 

7 O Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. XIX, item 9.
8 Vide: http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2018/03/
Plano_de_Trabalho_para_Movimento_Espirita_Brasileiro.pdf. 
9 Para saber mais do programa visite a página: http://docs.wixsta-
tic.com/ugd/cfd73a_911dbbd6118543bdb7f1bdb263eca4aa.pdf. 

acaba por disseminar as diretrizes de ação do 
movimento espírita brasileiro, mantendo a con-
vergência de atuação, preservando as liberdades 
responsáveis, e a unidade doutrinária de princí-
pios, tendo em vista estarem as áreas federati-
vas embasadas na Codificação Kardequiana, no 
Evangelho de Jesus e nos saberes pertinentes 
aos aspectos operacionais da Casa Espírita, con-
solidados no consenso da grande família espírita 
brasileira ínsita na rede federativa nacional e re-
presentada no CFN.

Trata-se de um programa pensado com e para 
a rede federativa que tem por objetivos específi-
cos: intensificar o processo de descentralização 
do treinamento de trabalhadores voluntários es-
píritas, preservando a unidade de princípios; con-
ferir eficácia e eficiência aos treinamentos com o 
atendimento ágil aos centros espíritas; fomentar 
a União dos espíritas e a Unificação do Movimen-
to Espírita; subsidiar e apoiar os Núcleos de Trei-
namento e Estudo. 

Observe o leitor que as políticas institucio-
nais de nossa federativa guardam especial trans-
versalidade, pois o referido programa interage 
especialmente com as áreas de estudos doutriná-
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rios e demais áreas federativas, e se vincula com 
a escuta ativa das necessidades das Casas Espí-
ritas do RS na edificação do Plano de Atividades 
Federativas (PAF).

O PAF é instituído anualmente, desde as de-
mandas das unidades de nossa rede, auscultadas 
pelas Uniões Municipais Espíritas e os Conselhos 
Regionais Espíritas, e alcança aplicação mediante 
outra ferramenta que permite a ação coletiva e a 
coesão do Movimento Espírita na esfera munici-
pal, regional e inter-regional na difusão dos prin-
cípios da Doutrina, como a recebemos das mãos 
de Kardec. Estamos falando dos Núcleos de Trei-
namentos de Estudo (NTEs) demandados para 
a qualificação do trabalhador espírita e de suas 
lideranças, consoante as necessidades das Casas 
Espíritas e que agregam trabalhadores espíritas 
que buscam se qualificar.

O programa também descentraliza a ação 
federativa, mediante a participação que engen-
dra de multiplicadores das mais diversas partes 
do Estado do Rio Grande do Sul, indicados pelas 
suas lideranças regionais. Um trabalho voluntário 
a mais que estas almas valorosas realizam, sob os 
auspícios de nossa federativa, em prol da forma-

ção da mentalidade cristã a partir da contribuição 
filosófica, científica e ético-moral ou religiosa do 
Espiritismo. São os adeptos esclarecidos, treina-
dos como multiplicadores que são capazes não 
somente de preservar a unidade doutrinária em 
coesa disseminação orientativa à rede federativa, 
como também mobilizar esforços pela manuten-
ção da universalidade do Ensino Espírita, preve-
nindo-se a formação de escolas paralelas que dis-
seminem cisão em nosso meio.

Assim, caros irmãos de ideal, qualifiquemo-
-nos sempre para melhor servir, tendo em vista 
a descrição de Bezerra de Menezes à Yvonne do 
Amaral Pereira: “(...) as grandes tarefas que a to-
dos nós, encarnados e desencarnados, o Conso-
lador confia: reeducar almas frágeis, da Terra e 
do Invisível, enxugar lágrimas, da aflição, acender 
corações, entristecidos pelas amarguras desespe-
radoras, a divina lâmpada da Esperança, nortear 
os passos do caminheiro da Vida ainda vacilante, 
e elevar a criatura, finalmente, para a glória da 
harmonização consigo mesma e com as leis do 
seu Criador, para o triunfo da vida imortal.”10

10 PEREIRA, Yvonne do Amaral. Devassando o Invisível. 3. ed. Rio 
de Janeiro: FEB, 2010, p. 180. 
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 2

Programa de Multiplicadores
das Áreas Federativas

Objetivo geral:

Estabelecer um programa de formação de multiplicadores no Movimento Espírita. 

Objetivos específicos: 

• Intensificar o processo de descentralização do treinamento de trabalhadores 
voluntários espíritas, preservando a unidade de princípios. 

• Conferir eficácia e eficiência aos treinamentos com o atendimento ágil aos 
Centros Espíritas. 

• Fomentar a união dos espíritas e a unificação do Movimento Espírita. 

• Subsidiar e apoiar os Núcleos de Treinamento e Estudo. 
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Público alvo:

Trabalhadores espíritas, com potencialidades 
para o desenvolvimento de um conhecimento, 
habilidades e atitudes para atender às atividades 
necessárias a um facilitador de oficinas e treina-
mentos.

Competências desejáveis para 
indicação de multiplicador:

Competência: “Conjunto de conhecimentos, 
habilidades, comportamentos e aptidões que 
possibilitam maior probabilidade de obtenção de 
êxito na execução de determinadas atividades.”

Ter conhecimento aprofundado dos princí-
pios da Doutrina Espírita; 

Estar vinculado a Centro Espírita como traba-
lhador, inserido em grupos de estudo permanen-
temente ou Evangelização de Juventude; 

Ter disponibilidade para ministrar treinamen-
to na região de onde provém e, eventualmente, 
em outra região; 

Ter espírito de aprendiz: 

Ter disposição para aprofundar e disseminar 
os princípios de unificação; 

Desenvolver e nutrir convivência fraterna 
com os órgãos de unificação e os Centros Espíri-
tas de sua localidade e região; 

Ter ou estar disposto a desenvolver habilida-
des, em treinamento ministrado pela área, para 
realizar oficinas. 

Manter-se em permanente treinamento jun-
to à área federativa a qual está vinculada. 

Ter disposição para a realização de trabalho 
harmonioso e produtivo em equipe, e demons-
trar condições para dialogar, administrar conflitos 
e aproveitar ideias dos participantes. 

Renunciar a ações de natureza pessoal, privi-
legiando atividades que favoreçam o Movimento 
Espírita. 

Estrutura do treinamento: 

O treinamento compor-se-á de módulos que 
abordarão: 

I - Conteúdos institucionais e de unificação: histó-
rico, estrutura e funcionamento da instituição 
FERGS e princípios de unificação. 

II - Conteúdo específico de cada área federativa 
(princípios e operacionalidade) 

III - Competências do multiplicador: 

Metodologia: 

O Treinamento será ministrado: 

No que se refere a facilitação para a aquisi-
ção de conhecimento: 

Na modalidade presencial e ensino à distân-
cia.

No que se refere a facilitar a aquisição de habi-
lidades: 

Nos módulos de treinamento serão inseridos 
momentos de aprendizado sobre a condução de 
oficinas de treinamento, constantes do Docu-
mento Orientação aos Facilitadores de Oficinas 
de Treinamento e Estudo.
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No que se refere a facilitação para o desperta-
meNto de atitudes: 

Em todos os treinamentos presenciais ou a 
distância serão previstos momentos de reflexão 
e imersão para sedimentar a importância da ta-
refa, bem como da necessidade de fortalecer o 
desenvolvimento das virtudes e a educação dos 
sentimentos. 

Também haverá o módulo específico versan-
do sobre a competência do multiplicador. 

Todos os módulos serão ministrados anual-
mente, com as atualizações necessárias e a ava-
liação da necessidade de cada grupo de multipli-
cadores.

Ações: 

1. eNcoNtros preseNciais: 
a) Um encontro presencial inicial com ativi-

dade sensibilizadora para o exercício da tarefa e 
uma orientação geral sobre o módulo I; 

b) Um encontro presencial para encerramen-
to do módulo I e apresentação e orientação geral 
sobre o módulo II; 

c) Um encontro presencial ao final do módu-
lo II, com avaliação do módulo II e apresentação 
e orientação quanto ao módulo III; 

d) Um encontro presencial ao final do módu-
lo III para avaliação final da condição de inserção 
na tarefa ou sobre o desempenho para a conti-
nuidade. 

Os encontros presenciais poderão ser em 
Porto Alegre ou em qualquer região do estado, 
desde que definidos pelas lideranças de unifica-
ção em consenso com a Diretoria Executiva e/ou 
as áreas federativas. 

2. Na modalidade de eNsiNo a distâNcia 
Serão acompanhados pela direção da área a 

qual está vinculado o multiplicador e poderão ser: 

a) Ministrado em vídeos gravados com ante-
cedência pela Área de Comunicação Social; 

b) Em reuniões pelo Hangout, Skype, onde os 
temas serão abordados em tópicos, instrumentos 
através dos quais os participantes (multiplicado-
res) possam elaborar os seus questionamentos, 
apresentarem sugestões e interagirem com os 
facilitadores; 

3. produção de materiais 
• Material de apoio, pela respectiva área, cons-

tante de textos, bibliografia e atividades para 
reflexão, referente aos módulos específicos, 
bem como a orientação aos participantes do 
programa; 

• Elaboração dos módulos de conteúdo geral 
pela Presidência e Vice-Presidências; 

• Material de divulgação e abordagem atrativa 
para o público-alvo, estimulando-o a aderir ao 
programa; 

• Realização de seminários regionais ou inter-
-regionais das áreas federativas; 

• Estabelecimento de ações de inserção na ta-
refa e acompanhamento dos multiplicadores.
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Avaliação: 

meios de Verificação: 
Para inserção na tarefa: 

1. Avaliação presencial no encontro ao final de 
cada módulo, realizada pela área; 

2. Relatório de presenças aos encontros presen-
ciais e EAD, a cargo da área; 

3. Materiais para reflexão, encaminhados pelas 
áreas e retornados pelos multiplicadores. 

Para avaliar o desempenho dos multiplicado-
res na tarefa: 

1. Avaliações dos participantes dos eventos mi-
nistrados (encaminhará a área a qual estão 
vinculados); 

2. Questionário simples para resposta pelos 
Presidentes de União e Presidentes de CREs, 
preenchidos anualmente. Aquele que tiver 
elementos para avaliação preencherão for-
mulário, encaminhando para a Diretoria com 
cópia para a outra liderança de unificação 
(União ou CRE); 

3. Avaliação anual feita pela área. 

iNdicadores para iNserção Na tarefa: 
1. Domínio do conteúdo na apresentação do en-

contro presencial. Clareza quanto à diretriz da 
instituição e/ou da área. 

2. Ter, no mínimo, 80% de presenças incluindo 
treinamento à distância. 

3. Integração e conhecimento do Movimento 
Espírita da sua região de atuação. 

4. 80% de materiais retornados com as aborda-
gens corretas 

iNdicadores de desempeNho dos multiplicadores 
Na tarefa: 
1. Desempenho entre bom e muito bom acima 

de 70%; 

2. Avaliação positiva dos Presidentes de União e 
CREs; 

3. Desempenho entre bom e muito bom na or-
dem de 70%. 

comuNicação do projeto: 
Para o planejamento, execução e avaliação 

das ações, será desenvolvido pela área de comu-
nicação social espírita, um plano de comunica-
ção para o programa com identidade visual a ser 
aposta nos documentos, apresentações, meios 
de comunicação, informativos, fluxo de corres-
pondência pelo e-mail, postagem de material em 
site ou blog, videoteca e transmissão on-line. 

registro das atiVidades: 
Caberá à secretaria da Vice-Presidência dou-

trinária a organização virtual de todos os arqui-
vos que ensejarão uma publicação com os con-
teúdos dos módulos, apresentações em ppt ou 
prezi, avaliações e demais materiais produzidos 
em apoio ao programa de formação. 

Programa aprovado na reunião da diretoria 
executiva do mês de junho de 2016. 

Aprovado pelo Conselho Federativo Estadual 
de 30 de julho de 2016. 

DIRETRIZ 
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TRANSVERSALIDADE
DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA 
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A Fé Comunicativa
Como e porque se dá a
transversalidade da Comunicação
Social Espírita no Movimento Espírita

Fernanda Kavaliunas* e Guilherme Del Valle**
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“O que Jesus chamava pregar 
aos simples ‘o Evangelho do 
Reino dos Céus’, era pôr ao al-
cance de todos o conhecimen-
to da imortalidade e do Pai 
comum, do Pai cuja voz se faz 
ouvir na serenidade da cons-
ciência e na paz do coração”. 
(DENIS, Léon. Cristianismo e 
Espiritismo. Cap. 2)

A comunicação social é uma ciência fun-
damental para conservação da vida e para 
convivência em sociedade. Sem a interação 
entre os seres da Criação não haveria progres-
so individual e coletivo, nos âmbitos material 
e espiritual. Sendo assim, refletiremos neste 
artigo sobre o que é, como e por quê se dá a 
transversalidade da comunicação social espí-
rita no trabalho do Movimento Espírita. 

Comunicar é tornar comum. É informar e 
se fazer compreendido. Pode ocorrer de for-
ma direta (presencial) ou indireta (a distância). 

Para ampliar o entendimento do seu fun-
cionamento faz-se necessário refletirmos so-
bre a linguagem, que é o sistema pelo qual os 
seres humanos expressam seus sentimentos 
e suas ideias e pode se dar de três formas 
principais: 

a) Verbal (inclui a fala e a escrita); 

b) Não verbal (gestos, imagens, tom de 
voz, símbolos, expressões corporais, etc.); 

c) Mista (trabalha as duas formas anterio-
res. Ex.: livros infantis ilustrados, histórias em 
quadrinhos, etc.). 

Para que haja a comunicação é necessá-
ria a interação entre dois seres inteligentes. 
O processo de comunicação se dá através de 
um processo linear ou circular que se inicia na 
fonte e termina no destinatário, observando 

o contexto onde está inserido aquele que emite 
a mensagem (emissor) e o que a decodifica (re-
ceptor). 

Reflitamos sobre o conceito dos elementos 
da comunicação e suas as funções a seguir:

a) Contexto: Está relacionado a fatores de espaço 
e de tempo onde o emissor e receptor estão 
envolvidos. Se for mensagem escrita, o con-
texto se refere ao “mundo textual da mensa-
gem”, levando em conta o ambiente linguísti-
co e social.

b) Fonte: É a origem (produtor) da informação.

c) Emissor: É aquele que emite a mensagem. Ou 
seja, é aquele que vai codificar as informações 
em sinais para que o receptor (destinatário) 
possa decodificá-la, interpretá-la. 

d) Mensagem: Conteúdo das informações a ser 
transmitidas.

e) Código: É a linguagem utilizada (fala, escrita, 
sinais, etc.). É importante que o emissor ava-
lie se o receptor tem conhecimento da lingua-
gem que será a mensagem.

f) Receptor: É o destinatário. Aquele que recebe-
rá a mensagem. Geralmente, após o contato 
com a informação ele se torna um emissor, 
pois demonstrará o impacto do conteúdo, 
pela sua expressão física e/ou pelo retorno 
(“resposta”) da mensagem ao emissor, carac-
terizando-se como o feedback. 

Importante lembrar que em muitos casos há 
diversos receptores no envio de uma mensa-
gem. Exemplo: facilitador num grupo de estu-
dos; líderes conduzindo suas equipes; Espírito 
comunicante nas reuniões mediúnicas; expo-
sitor doutrinário com o público presente ou 
através da internet, etc.

g) Feedback: É o retorno que o receptor (destina-
tário) dá a mensagem do emissor.
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h) Ruído: É tudo que distorce a mensagem fazen-
do que ela não seja compreendida em com-
pletude pelo receptor. Podem ser questões 
físicas, culturais, psicológicas, cognitivas ou 
obsessivas.

Há inúmeras teorias sobre os processos de 
comunicação. Utilizamos a mais comum para 
conduzir nosso pensamento sem pretender es-
gotar as possibilidades. 

Depois de nos afinizarmos com os elemen-
tos principais da comunicação, temos de avançar 
mais um passo e conectá-los à realidade do Mo-
vimento Espírita.

Afinal, existe “comunicação social espírita”? 

Gabriel Salum responde:

“Comunicação social espírita ocor-
re quando o ato de comunicar se 
faz iluminado pelos princípios da 
Doutrina Espírita. Quando adje-
tivamos algum conceito com ‘es-
pírita’, ao final, muda tudo. [...] É 
uma comunicação voltada para o 
cumprimento da missão do Espiri-
tismo, ou seja, destruir o materia-
lismo”. 

O escopo das nossas reflexões propõe am-
pliar o espectro das relações interpessoais, abran-
gendo o Centro Espírita e os Órgãos de unificação 
como um todo. É a chamada comunicação organi-
zacional, também conhecida como comunicação 
institucional, à qual a transversalidade se aplica, 
que objetiva conservar e divulgar a imagem da 
instituição fortalecendo a apresentação da mis-
são, visão e valores - bem como criar canais com 
os diferentes públicos (internos e externos) com 
base nas diretrizes evangélico-doutrinárias. 

Atualmente, no mundo empresarial, houve a 
inserção de mais um conceito dentro da comu-

nicação organizacional. É conhecida como co-
municação multidisciplinar, muito semelhante ao 
que chamamos no movimento espírita de trans-
versalidade da comunicação. Envolve atividade 
de relações públicas, publicidade e propaganda, 
promoções, pesquisas, marketing e jornalismo. 
Apesar de essas terminologias não serem mui-
to utilizadas no meio espírita, observamos que, 
mesmo sem conhecer os aspectos técnicos, as 
instituições espiritistas promovem ações que se 
enquadram em todas elas: eventos institucio-
nais, divulgação das atividades do Centro Espírita 
e dos órgãos de unificação, promoção de livros, 
divulgação de palestras, eventos externos, bole-
tim informativo interno, envolvimento nas redes 
sociais, cobertura de eventos, etc. Todas essas 
ações, entre diversas outras realizadas nas orga-
nizações espíritas, contemplam a chamada Co-
municação institucional ou Comunicação Organi-
zacional.

Podemos afirmar que todas as áreas e seto-
res do Centro Espírita procuram estabelecer uma 
comunicação clara e eficaz entre si, visando ao 
bom andamento das atividades da instituição. 
Para isso, é necessário manter os colaboradores 
atualizados, bem como interagir com o público-
-alvo de forma atraente e dinâmica.

Sendo assim, concluímos que a diretriz 3 do 
plano quinquenal (2018-2022) proposto pelo 
Conselho Federativo Nacional, da Federação Es-
pírita Brasileira, propõe essas reflexões. O abas-
tecimento do máximo de informações possíveis 
em todos os níveis do Movimento Espírita como 
auxílio para o desenvolvimento das atividades. E 
a comunicação externa mantendo o público bem 
informado sobre as atividades, notícias, princí-
pios doutrinários, entre outras, na formação da 
mentalidade cristã e na implantação do Reino do 
Céus no mundo e nos corações. 
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 3

Assessoria de Comunicação Social Espírita
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A Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
criou uma Assessoria de Comunicação Social a 
fim de que a operacionalização das ações de co-
municação estejam sob a ótica e a coordenação 
de um profissional que tenha a visão integral das 
atividades federativas e a capacidade de executá-
-las com efetividade em tempo hábil.

Também fez-se imperioso profissionalizar 
esse segmento da instituição, considerando o 

crescimento da área de unificação, de relações 
institucionais e administrativa, bem como as de-
mandas sempre crescentes da área doutrinária.

A Assessoria de Comunicação ao ser criada, 
compartilhará com a Área de Comunicação Social 
uma gama de atribuições, ficando esta área dou-
trinária, doravante, mais dedicada ao trabalho de 
unificação e ao treinamento das equipes dos cen-
tros espíritas.

Estrutura de Comunicação Social Espírita da FERGS
No Regimento Interno a estruturação da 

ACSE está assim estabelecida:

Art. 112 - A Área de Comunicação Social Espírita 
tem por finalidade: 

I. Promover a Formação da Mentalidade Cristã, 
através do treinamento dos voluntários espíritas;

II. Divulgar as ações de Estudo e Prática do Espi-
ritismo;
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III. Promover a comunicação entre os agentes do 
Movimento Espírita.

IV. Promover a troca de informações para garan-
tir a unidade de pensamentos e propósitos no 
ideal da Unificação Espírita;

V. Promover a comunicação espírita consideran-
do as dimensões de utilidade, beleza e funda-
mentação;

VI. Divulgar as informações do Espiritismo e do 
Movimento Espírita em formato, estrutura e ca-
nais adequados aos públicos aos quais se desti-
nam.

Art. 113 - São atividades a serem desenvolvidas 
pela Área de Comunicação Social Espírita, na mo-
dalidade de programas e/ou projetos:

I. Cobrir e transmitir em áudio e vídeo os eventos 
do Movimento Espírita; 

II. Fomentar e orientar a implantação da área de 
comunicação social espírita no Centro Espírita e 
nos órgãos de Unificação; 

III. Elaborar e disponibilizar ao Movimento Espíri-
ta material para sensibilização e treinamento de 
voluntários para atuação na Área de Comunica-
ção Social Espírita no Centro Espírita e nos órgãos 
de Unificação; 

IV. Promover encontros de sensibilização e trei-
namento de voluntários para atuação na Área de 
Comunicação Social Espírita no Centro Espírita e 
nos órgãos de Unificação. 

Art. 114 - A Área de Comunicação Social Espírita 
trabalhará em harmonia com a Assessoria de Co-
municação Social Espírita, vinculada à Presidên-
cia da FERGS (art. 202).

CAPÍTULO VI

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL ESPÍRITA

Art. 202 - A Assessoria de Comunicação é um ór-
gão afeto à Presidência da FERGS, para atuar em 
harmonia com a Área de Comunicação Social Es-
pírita, e tem como atribuições:

I. A produção, gravação e veiculação de entrevis-
tas e programas de rádio e televisão; 

II. A elaboração e a disponibilização de entrevis-
tas, programas e material de áudio e vídeo para o 
Movimento Espírita; 

III. A utilização de espaços de divulgação e o rela-
cionamento com a mídia espírita e não espírita;

IV. O fomento e a operacionalização, em conjun-
to com a Área de Comunicação Social Espírita, 
das ações de Comunicação Social Espírita no Mo-
vimento Espírita e na sociedade; 

V. Promoção, divulgação e operacionalização de 
campanhas na área de comunicação social espí-
rita;

VI. Elaboração e a edição do jornal Diálogo Espí-
rita, além de outras publicações que venham a 
ser instituídas pela Área de Comunicação Social 
Espírita;

VII. Alimentação das mídias sociais;

VIII. Propor à Presidência da FERGS e à Área de 
Comunicação Social Espírita formas de sustenta-
bilidade para as atividades de assessoria.

Art. 203 - Para o desempenho destas atividades a 
Assessoria poderá contar com funcionários, esta-
giários nas áreas correlatas e voluntários, desde 
que aprovados na forma deste Regimento e do 
Estatuto da FERGS.

Art. 204 - A Assessoria poderá realizar serviços 
externos, sempre comunicados à Gerência de Re-
cursos Humanos e devidamente autorizado pelo 
vice-presidente administrativo.

Art. 205 - Integram a Assessoria de Comunicação 
Social Espírita:

I. O Assessor de Comunicação Social - funcionário 
contratado;

II. Os voluntários nas áreas de Marketing, Rela-
ções Públicas, Jornalismo, etc;

III. Estagiários nas áreas que se fizerem necessá-
rios.



DIRETRIZ 4
ADEQUAÇÃO DOS
CENTROS ESPÍRITAS
PARA O ATENDIMENTO
ÀS SUAS FINALIDADES 
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O Centro Espírita:
santuário de renovação mental na 

direção da vida superior

“Quando os homens forem bons, organizarão boas insti-
tuições, que serão duráveis, porque todos terão interes-
se em conservá-las.” (KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 
Rio de Janeiro: FEB. 2013). 

Gabriel Nogueira Salum* e Maria Elisabeth da Silva Barbieri**

* Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul

** Vice-presidente de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul
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A tarefa do Espiritismo - qual seja a de destruir o materialismo - reves-
te-se de complexidade e requer o esforço conjunto de todos os atores do 
cenário social onde se desdobram as ações educativas patrocinadas pelo 
Movimento Espírita.

O Centro Espírita é uma das agências educativas, por excelência, na 
promoção da educação integral do ser para a sua transformação moral. 
Nele a aquisição do conhecimento na contextualização na vivência vai 
propiciando à criatura edificar-se como homem de bem e, consequente-
mente, construir o mundo de regeneração, comprovando a assertiva do 
Codificador ao dizer que: “O progresso geral é a resultante de todos os 
progressos individuais; mas o progresso individual não consiste tão só no 
desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. 
Isto é apenas uma parte do progresso, que não conduz necessariamente 
ao bem, visto que há homens que usam mal do seu saber. O progresso 
consiste, sobretudo, no melhoramento moral.” (KARDEC, Allan. Obras Pós-
tumas. Rio de Janeiro: FEB. 2013). 
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Por esta razão as entidades federativas es-
taduais, por meio dos seus órgãos de unificação 
- Uniões, regiões, etc. -, devem estabelecer uma 
rede de atuação vigorosa e irrigada pelos princí-
pios doutrinários a fim de proporcionar aos Cen-
tros Espíritas os recursos e as ferramentas hábeis 
a tornar as suas atividades verdadeiramente edu-
cativas e que reflitam, pela postura dos seus di-
rigentes e trabalhadores, a nobreza dos valores 
que professam.

Há um trabalho incessante que deve ser em-
preendido pela organização federativa para ex-
purgar da seara espírita o misticismo, o persona-
lismo e a acomodação. 

Todas as organizações humanas têm como 
destinatário de suas ações o ser humano ao qual 
endereçam os seus serviços, seja qual for a área 
onde atuam. Na missão e nos valores das insti-
tuições espelha-se a sua essência, o que as torna 
distintas das demais. Nas instituições espíritas, a 
essência deve ser o Espiritismo, tal qual codifica-
do por Allan Kardec e vertido das hostes do Espí-
rito de Verdade.

O Centro Espírita deve estar sempre se habi-
litando a promover o acolhimento, o consolo, o 
esclarecimento e a orientação de todas as cria-
turas. Diante do sofrimento que se avoluma na 
Terra, os líderes espíritas necessitam imprimir às 
suas ações um caráter de sustentabilidade, para 
que os núcleos do Evangelho mantenham-se em 
condições de atender às necessidades contem-
porâneas do ser humano. As atividades doutri-
nárias, assistenciais, administrativas e de unifica-
ção devem preservar a integridade da Doutrina 
Espírita, considerando, porém, nas metodologias 
aplicadas a Lei do Progresso.

Hoje não cabem mais instituições sem gru-
pos de estudos do Espiritismo sedimentados nas 
metodologias desenvolvidas e difundidas pelas 
equipes das federativas estaduais, conectadas às 
áreas do Conselho Federativo Nacional; alheias às 
ações de unificação que se destinam a qualificar 
os trabalhadores; com práticas administrativas 

que afrontam à legislação vigente; desenvolven-
do práticas doutrinárias impregnadas de modis-
mos e esquisitices de toda ordem; espaços físicos 
desorganizados e sem as mínimas condições de 
funcionamento, colocando em risco quem neles 
transita. O Movimento Espírita tem se estrutura-
do para apoiar os Centros Espíritas em seus es-
forços de adequação, a fim de que o qualificativo 
“espírita” seja efetivamente dignificado onde es-
tiver em uso. Urge, portanto, que o caminho se 
faça por ambos os polos da relação: federativa - 
Centro Espírita - federativa. 

Adequar significa ajustar, conciliar, harmoni-
zar. E para adequar o Centro Espírita aos princí-
pios da Doutrina Espírita, a necessidade primor-
dial é de que ela seja estudada e compreendida 
para então ser vivida, assim transformando-se, 
pela ação dos seus profitentes, em caridade le-
gítima.

As ações-atividades do Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022, 
realizadas pela federativa estadual têm o seu cer-
ne nas oficinas de treinamento dos trabalhadores 
espíritas, elaboradas após a escuta dos Centros 
Espíritas, quando se reúnem nas Uniões que os 
congregam, para que os líderes de unificação, 
auscultando as necessidades da rede, repassem à 
Diretoria Executiva - que trabalhará para dar res-
posta, de forma geral ou específica, a cada ponto 
da grande rede federativa. 

Anualmente a Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul constrói, juntamente com os Cen-
tros Espíritas do estado, um Plano de Atividades 
Federativas - PAF - que agrega mais de duas cen-
tenas de atividades de treinamento¹, realizadas 
em NTE², por mais de 140 multiplicadores forma-
dos para esse mister.

Todo o esforço realizado para a adequação 
do Centro Espírita à realização do seu trabalho re-
flete o que preconiza Emmanuel em sua alocução 
a seguir transcrita: 

Federação Espírita do RS 31



“O Centro de Espiritismo Evangé-
lico, por mais humilde, é sempre 
santuário de renovação mental na 
direção da Vida Superior. Nenhum 
de nós que serve, embora com a 
simples presença, a uma institui-
ção dessa natureza, deve esquecer 
a dignidade do encargo recebido e 
a elevação do sacerdócio que nos 
cabe. [...] Um Centro Espírita é uma 
escola onde podemos aprender e 
ensinar, plantar o bem e recolher 
as graças, aprimorar-nos e aper-
feiçoar os outros, na senda eterna. 
Quando se abrem as portas de um 
templo espírita cristão ou de um 
santuário doméstico, dedicado ao 
culto do Evangelho, uma luz divina 
acende-se nas trevas da ignorância 
humana e, através de raios benfa-
zejos desse astro de fraternidade 

e conhecimento, que brilha para 
o bem da comunidade, os homens 
que dele se avizinham, ainda que 
não desejem, caminham, sem per-
ceber, para a vida melhor.” - Emma-
nuel (XAVIER, Francisco Cândido. O 
Centro Espírita. Reformador, FEB, 
Jan. 1951. FEB).

A liderança servidora, a exemplo de Jesus, 
tem um propósito visionário e nobre de buscar 
um bem maior para a sua instituição, abdicando 
de visões pessoais e de posturas comodistas, para 
deixar a luz do Consolador Prometido por Jesus 
aclarar os rumos das suas equipes de trabalho no 
intuito de servir melhor aos necessitados.

A visão de futuro da gestão federativa é foca-
da na multiplicação de:

1. Centros Espíritas com atividades que edu-
quem integralmente o ser à luz do espiritismo;
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2. Equipes integradas por trabalhadores com 
comportamento cristão, dispostos a apren-
der, ensinar e compartilhar vivências sedi-
mentadas nos princípios espíritas;

3. Lideranças servidoras que inspirem entusias-
mo e confiança e vivenciem os valores evan-
gélicos, mantendo organizações bem admi-
nistradas material e espiritualmente.

No Rio Grande do Sul utilizamos exatamente 
essa rede de ação, porquanto ela foi composta 
com a participação de todos os nossos Centros 
Espíritas que quiseram interagir para a organiza-
ção do Plano, pois que ele foi compartilhado nos 
e-mails institucionais, estudado pelas equipes 
das áreas federativas, amplamente dialogado no 
âmbito do Conselho Federativo Estadual, veicu-
lado no portal da FERGS e construído através de 
um software especialmente desenvolvido para 
que os líderes de órgãos de unificação e a dire-
toria executiva da federativa colaborem indepen-
dentemente das distâncias físicas.

É importante reiterarmos que todas essas 
ações e todos esses processos voltam-se justa-
mente ao atendimento das finalidades do Centro 
Espírita, quais sejam, acolher, esclarecer, orientar 
e consolar e, para isto, é preciso que mantenha-
mos a integridade da Doutrina Espírita em seu trí-
plice aspecto, tal qual codificada por Allan Kardec 
e vertida pelos benfeitores da humanidade.

A participação das instituições no processo 
de formação permanente dos trabalhadores es-
píritas, intercambiando e atualizando metodolo-
gias de trabalho e estudando conjuntamente os 
princípios do Espiritismo, traduz com fidelidade 
a orientação cunhada por Kardec no capítulo ter-
ceiro de O Livro dos Médiuns: 

Não constitui ensino unicamente o que é 
dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da 
simples conversação. Ensina todo aquele que 
procura persuadir a outro, seja pelo processo das 
explicações, seja pelo das experiências.

Pela conversação e pela troca de experiências 
na convivência com as demais instituições, sob 
segura orientação federativa, o Centro Espírita 
irá precaver-se do isolamento, das interpretações 
doutrinárias particulares e esdrúxulas que - não 
raramente - mutilam as práticas espíritas e criam 
acessórios lamentáveis e esterilizadores.

Logo, todo e qualquer dirigente e trabalha-
dor espírita que nutra em si a vontade sincera de 
servir de forma útil e fiel há de observar a neces-
sidade da interação, do diálogo e da formação de 
consenso a orientar as práticas do Centro Espí-
rita, renunciando ao personalismo e à preguiça 
que nos tornam presas de influências espirituais 
infelizes e contaminam a água viva que há de des-
sedentar todos os filhos de Deus que buscam em 
uma instituição espírita o farol para as suas vidas.

Independentemente do tamanho e da com-
plexidade de cada instituição, mais relevante é a 
adequação doutrinária de suas atividades do que 
propriamente a sua estruturação em tais ou quais 
áreas organizacionais. A simplicidade e a coerên-
cia entre as práticas do Centro Espírita e os prin-
cípios da Codificação constituem via única para 
que a caridade seja praticada na difusão espírita. 

As atuações estranhas em torno do passe, a 
preponderância do fenômeno sobre a moral, os 
adereços e indumentárias descendem invariavel-
mente da ausência da interação das instituições 
do seio do trabalho federativo e infelizmente apri-
sionam trabalhadores e frequentadores em condi-
cionamentos atávicos, constituindo intermediários 
entre nós e Deus e distraindo a alma de si mesma 
na observação de esquisitices que frequentemen-
te nos aproximam do maravilhoso e do ridículo.

A diretriz ora estudada aponta-nos, portanto, 
as ações de união e de unificação como forma de 
preservar a higidez principiológica do Consolador, 
fomentando de maneira progressiva e fraterna - 
sem imposições, mas com reflexões - a qualifica-
ção das práticas do Centro Espírita e a educação 
integral da criatura humana, seguindo Jesus, para 
Deus.
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 4

Plano de Atividades Federativas
– PAF –

O plano de atividades federativas é uma ferramenta de planejamento, 
que demonstra uma cultura organizacional estabelecida no Movimento 
Espírita do Rio Grande do Sul, há mais de duas décadas, viabilizando um 
trabalho organizado para o treinamento de trabalhadores das inúmeras 
atividades desenvolvidas nos Centros Espíritas e nos órgãos de unificação. 
O PAF, como as demais metodologias de trabalho manejadas pela gestão 
federativa, tem sido aprimorado constantemente, desde as suas primeiras 
edições em tabelas preenchidas manualmente, passando pelas planilhas 
Excel transportadas para a agenda do Google, até o software desenvolvido 
pelo Departamento de Tecnologia de Informação, que dá condições de 
agendamento on-line, como especificaremos adiante.

Esse plano tem como objetivo geral promover a união dos espíritas e 
a unificação do Movimento Espírita, uma vez que a unidade fundamental 
dos princípios doutrinários somente será alcançada se estabelecermos a 
nossa adesão a uma base comum. 
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PLANO  DE ATIVIDADES FEDERATIVAS

DATA ATIVIDADE LOCAL
Como propõe Kardec:

“Sendo a unidade de princípios um dos pon-
tos essenciais, ela não pode existir naqueles que, 
não tendo estudado, não podem ter opinião for-
mada.”

(KARDEC, Allan. Revista Espírita. Rio de Ja-
neiro: FEB, 1861. Organização do Espiritismo, 
item 15). 

Objetivos específicos: 

a) Planejar de forma integrada as ações do Movi-
mento Espírita estadual; 

b) Propiciar o agendamento dos Centros Espíritas 
para viabilizarem a participação e a integra-
ção dos seus trabalhadores nas atividades do 
Movimento Espírita; 

c) Otimizar os recursos materiais e humanos no 
treinamento de trabalhadores e na divulga-
ção do Espiritismo, mediante o trabalho em 
Núcleos de Treinamento e Estudo - NTEs.

Metodologia:

O prazo de elaboração do PAF se inicia em 
julho e se encerra no último final de semana de 
novembro, quando é aprovado pelo Conselho Fe-
derativo Estadual - CFE, porém, mesmo após en-
cerrado o prazo as áreas federativas sempre aten-
dem às demandas dos Centros Espíritas confor-
me a agenda dos nossos multiplicadores permita.

O processo de estruturação do plano de ati-
vidades federativas - PAF tem as seguintes etapas 
de elaboração: 
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1. Reunião dos Presidentes de Uniões com os re-
presentantes das Casas adesas, sob sua com-
petência territorial, para levantamento das 
necessidades de treinamento;

2. Organização em NTE municipal, distrital ou in-
termunicipal das solicitações dos Centros Es-
píritas. Por exemplo, quando várias Casas ne-
cessitam da mesma atividade de treinamento, 
esta deverá ser agrupada em NTE municipal 
para avaliação, pela região, da possibilidade 
de ser feito o treinamento em NTE regional.

3. Preenchimento da solicitação, em software 
específico para tal fim que foi desenvolvido 
pelo Departamento de Tecnologia da Infor-
mação da FERGS, pelos Presidentes de Uniões 
no portal FERGS;

4. Visualização, pelo Presidente do CRE, do 
agendamento feito pelas Uniões integrantes 
da sua região;

5. Reunião dos Presidentes de CREs com os Pre-
sidentes das Uniões, onde será feita a ava-
liação de datas colidentes e da possibilidade 
de agregação das solicitações das Uniões em 
NTEs regionais;

6. Preenchimento do Presidente do Conselho 
Regional Espírita - CRE, em software específi-
co para tal fim que foi desenvolvido pelo De-
partamento de Tecnologia da Informação da 
FERGS, no portal FERGS;

7. Avaliação pela Diretoria Executiva;

8. Aprovação pelo Conselho Federativo Estadual 
e publicação no Portal www.fergs.org.br.

A Diretoria executiva tem a atribuição de 
agendar as datas que contemplam atividades 
em nível regional e inter-regional (reuniões in-
ter-regionais, encontros regionais e seminários), 
estadual, nacional, os Congressos Espíritas do 
Rio Grande do Sul, as reuniões sob a supervisão 
da Federação Espírita Brasileira, os eventos in-
ternacionais (a cargo do CEI - Conselho Espírita 

Internacional), evitando, sempre que possível, a 
superposição de datas.

Constam, também, no planejamento as da-
tas relativas a ações de unificação interestaduais 
(presenças da FERGS em congressos e encontros 
de outras federativas estaduais com vista ao for-
talecimento dos laços de trabalho e fraternidade 
para dar continuidade às ações iniciadas pelos ca-
ravaneiros e signatários do Pacto Áureo.)

O plano de atividades federativas fica dispo-
nibilizado na agenda Google, no site da federati-
va, para consulta livre por todas as pessoas que o 
acessarem.

Como propõe Joanna de Ângelis na mensa-
gem intitulada “Planejamento”;

“(...) A obra do bem em que te encontras em-
penhado não pode prescindir de planejamento.

(...) A improvisação é responsável por muitos 
danos.

Improvisar é recurso de emergência. Progra-
mar para agir é condição de equilíbrio. Nas ativi-
dades cristãs que a Doutrina Espírita desdobra o 
servidor é sempre convidado a um trabalho efi-
ciente, pois que a realização não deve ser tempo-
rária nem precipitada, mas de molde a atender 
com segurança.

(...) Planejar-agindo é servir-construindo.”¹

¹ FRANCO, Divaldo Pereira. Espírito e Vida. Pelo Es-
pírito Joanna de Ângelis. Salvador: LEAL. Cap. 38.
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NÚCLEOS DE TREINAMENTO E ESTUDOS - NTE

O NTE é uma decisão consciente de unir esforços e propósitos para o aprendizado 
e a formação de trabalhadores; é um espaço de convívio fraternal; é a forma de exe-
cução do PAF. 

Objetivo geral:

Promover a integração, a confraternização, o estudo e a qualificação dos trabalha-
dores voluntários espíritas para todas as atividades desenvolvidas nos Centros Espíri-
tas - de cunho doutrinário, assistencial, administrativo e/ou de unificação.

Objetivos específicos:

a) estimular a troca de saberes e experiências, na construção de laços fraternos, 
entre indivíduos e instituições; b) disseminar uma cultura de formação permanente, 
através dos grupos de trabalho, para qualificar um maior contingente de voluntários 
para o trabalho espírita; c) possibilitar a formação de multiplicadores, visando à pre-
servação da unidade de princípios da Doutrina Espírita e à disseminação das diretrizes 
federativas.

Previsão regimental: 

Art. 162 - O Núcleo de Treinamento e Estudos 
- NTE é o agente de estudo metódico das práticas 
espíritas e dos princípios da Doutrina Espírita, ali-
nhados com as tarefas do Centro Espírita, a ser 
desenvolvido no âmbito dos Conselhos Regionais 
ou das Uniões (UDEs, UMEs e UNIMEs), concor-
rendo para a preparação, qualificação e aprimo-
ramento do trabalhador espírita.

Filosofia: 

“Homem nenhum possui faculdades completas. 
Mediante a união social é que elas um as às outras 
se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e 
o progresso.” (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 
Rio de Janeiro: FEB. 2013. Questão 768).

“Não constitui ensino unicamente o que é 
dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da 
simples conversação. Ensina todo aquele que pro-
cura persuadir a outro, seja pelo processo das ex-
plicações, seja pelo das experiências.” (KARDEC, 
Allan. O Livro dos Médiuns. Rio de Janeiro: FEB. 
2013. Primeira parte - Noções preliminares - Ca-
pítulo III - Do método).
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Local de funcionamento: 

É uma reunião de trabalhadores da mesma 
inter-região, região ou União, que se instala a 
cada vez que houver um agendamento de treina-
mento e estudo no plano de atividades federati-
vas. Qualquer instituição que detenha condições 
de acolher a referida reunião poderá fazê-lo, ou, 
dependendo do número de participantes, realizá-
-la em local providenciado pelos administradores 
do núcleo.

Integrantes e responsabilidade:

admiNistradores: Presidentes de Conselhos 
Regionais e Presidentes de Uniões e Presidentes 
das Instituições Espíritas da região ou da União.

respoNsabilidade: Organização do Plano de 
Atividades Federativas em NTE. Indicação dos fa-
cilitadores. Divulgação ampla dos treinamentos. 
Priorização dos eventos de capacitação. Estímulo 
à participação. 

facilitadores: Multiplicadores que realizam 
treinamento permanente com a área federativa 
responsável pelo conteúdo ministrado. 

respoNsabilidade: Participação efetiva nos 
treinamentos, ministrados pelas áreas federati-
vas; priorização de agenda.

participaNtes dos treiNameNtos: Todos os tra-
balhadores espíritas ou aspirantes ao trabalho, 
encaminhados pelas instituições que compõem o 
Conselho ou a União para a qualificação ofertada.
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respoNsabilidade: Participação efetiva, estu-
do das diretrizes federativas, multiplicar a ideia, 
qualificar-se permanentemente para melhor ser-
vir, confraternizar. 

apoiadora: Diretoria Executiva da FERGS.

respoNsabilidade: Formar multiplicadores, 
desenvolver materiais de apoio e gerenciar o Pla-
no de Atividades Federativas.

Projeto de inter-regionalização:

Diagnóstico realizado em 2014 apontou um 
fato a ser tratado: deficiência e/ou dificuldade no 
processo de unificação.

Causas:

• Desconhecimento do papel das Uniões e 
CREs; 

• Distância física da Diretoria Executiva da 
FERGS; 

• Desconhecimento da gestão federativa e do 
seu alcance; 

• Deficiência no processo de formação de lide-
ranças no Movimento Espírita; 

• Troca de experiências exitosas praticamente 
inexistente entre os pontos da rede. 

Consequências:

• Desconhecimento das diretrizes federativas 
por grande número das Casas adesas; 

• Descumprimento dos deveres estatutários; 

• Lideranças inseguras quanto ao seu papel; 

• Desunião e maledicência; 

• Fragilidade da fileira do Movimento Organiza-
do; 

• Deficiência de conhecimento doutrinário e de 
vivência evangélica; 

• Elevado número de Casas não filiadas. 

Como proposta de encaminhamento para os 
desafios supracitados estabeleceu-se o projeto 
de inter-regionalização:

Objetivo geral: 

Fortalecer o Movimento de Unificação no Es-
tado do Rio Grande do Sul, sedimentando os la-
ços de fraternidade, promovendo o aprendizado 
e a confraternização dos espíritas. 

Objetivos específicos:

a) Possibilitar a troca de experiências exitosas en-
tre as regiões federativas do estado; 

b) Estimular o trabalho em equipe para a dissemi-
nação das diretrizes federativas; 

c) Compartilhar conhecimentos e habilidades e 
estimular atitudes para a formação de traba-
lhadores e lideranças para os órgãos de unifi-
cação.
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Princípios e fundamentação: 

“Incentivar o intercâmbio fraterno 
entre as pessoas e as organizações 
doutrinárias, por meio de cartas e pu-
blicações, livros e mensagens, visitas 
e certames especializados, buscando 
a Unificação das tarefas e o esclare-
cimento comum. A permuta de expe-
riências equilibra o progresso geral.” 
(XAVIER, Francisco Cândido, pelo Espí-
rito André Luiz (Waldo Vieira. Conduta 
Espírita. Rio de Janeiro: FEB. Cap. 13). 

“Cada companheiro, cada agrupa-
mento e cada país terá do Espiritismo 
o que dele fizer. Cremos seja possível 
sintetizar diretrizes para nós todos no 
seguinte programa: sentir em bases 
de equilíbrio, pensar com elevação, fa-
lar construtivamente, estudar sempre 
e servir mais.” William James (XAVIER, 
Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. En-
tre irmãos de outras terras. FEB. Cap. 
5)

“[...] Confrades e organizações visita-
dos, pois, vibram nesta hora um só de-
sejo e almejam um só objetivo e finali-
dade. Passam a constituir elos de uma 
mesma corrente que se fortifica pelo 
trabalho construtivo, buscando, num 
princípio de ordem fraternal, conjugar 
os esforços nas labutas comuns, a fim 
de que se consolide na obra consuma-
da a missão superior que foi destina-
da ao Brasil, [...]” - Francisco Spinelli 
(BÉRNI, Duílio Lena. Brasil, mais além! 
Cap. 24, item E: “As bênçãos vieram 
fartas”.) 
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Metodologia:

1. Promover reuniões inter-regionais tendo 
como público-alvo os Presidentes e Vices-Pre-
sidentes dos CREs, Uniões e Centros Espíritas, 
Diretores e Vices-Diretores de Uniões e multi-
plicadores; 

2. Definir a região que se dispõe a sediar a reu-
nião inter-regional e que contará com o au-
xílio das demais, na organização e custeio da 
regional; 

3. Cada região definirá, no plano de atividades 
federativas, um encontro regional, que terá 
como pauta a difusão dos temas e propostas 
federativas, veiculadas na reunião inter-regio-
nal. 

Resultados esperados:

a) Fortalecimento da rede para auxiliar na ade-
quação de um maior número de Centros Es-
píritas não adesos, integrando-os à rede fede-
rativa; 

b) Disseminação da gestão federativa e cumpri-
mento dos deveres estatutários por todos os 
Centros federados; 

c) Maior aprofundamento da consciência espírita 
e do conhecimento da Doutrina Espírita; 

d) Auxiliar no processo de comunicação e integra-
ção das lideranças de unificação. 
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DIRETRIZ 5
MULTIPLICAÇÃO DE
CENTROS ESPÍRITAS 
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As Ações que
Estimulam a

Multiplicação dos 
Centros Espírita

e a Ação da
Espiritualidade

Como é percebida pelos encarnados 
para essas tarefas

António Nascimento*
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O Espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares, nas casas 
da Sra. Plainemaison, do Sr. Baudin, do Sr. Roustan, do Sr. Carlotti e do 
próprio Codificador.

Logo após a edição de O Livro dos Espíritos e iniciada a publicação da 
Revista Espírita, o número crescente de adeptos nos mais diversos países 
levou Allan Kardec a fundar, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas.

A partir desse marco, disseminaram-se os grupos espíritas na França e 
em outros países, estimulados e orientados pelo Codificador, que os pres-
tigiou, sempre que pôde, com suas visitas. 

No capítulo XXIX de O Livro dos Médiuns, que trata “Das reuniões e 
das Sociedades Espíritas”, Kardec preconiza a multiplicação de pequenos 
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grupos, em lugar da constituição de grandes aglo-
merações. E, no capítulo XXXI, onde apresenta 
algumas “Dissertações Espíritas”, anota, na dis-
sertação XXII, o ensinamento do Espírito Fénelon 
sobre a multiplicidade dos grupos espíritas em 
uma mesma localidade, ressaltando que não há 
espaço para rivalidades, pois: “O verdadeiro Espi-
ritismo tem por divisa benevolência e caridade”.

Recentemente aprovado, na reunião ordi-
nária do Conselho Federativo Nacional (CFN), 
que ocorreu de 10 a 12 de novembro de 2017, 
na sede da FEB, em Brasília, o Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022, 
renovou a diretriz 5 - Multiplicação dos Centros 
Espíritas, cujo objetivo é:

“Promover e auxiliar a implanta-
ção de novos Centros Espíritas, 
devidamente organizados e com 
a adequada orientação doutriná-
ria e assistencial, em locais onde 
se façam necessários, com a fi-
nalidade de atender à sociedade, 
descentralizando e interiorizando 
a ação espírita.”

A diretriz é fundamentada, além de pelo já 
citado capítulo XXIX de O Livro dos Médiuns, pela 
mensagem “Unificação”, do Espírito Bezerra de 
Menezes, recebida por Francisco Cândido Xavier 
e publicada na edição de dezembro de 1975 de O 
Reformador, de onde retiramos o trecho: 

“Mantenhamos o propósito de ir-
manar, aproximar, confraternizar 
e compreender e, se possível, es-
tabeleçamos em cada lugar, onde 
o nome do Espiritismo apareça por 
legenda e luz, um grupo de estudo, 
ainda que reduzido, da obra karde-
quiana, à luz do Cristo de Deus.”.

Emmanuel, também através de Francisco 
Cândido Xavier, no capítulo “Invocações”, do livro 
Justiça Divina, editado pela FEB, ensina-nos:

“Toda formação espírita guarda 
raízes nas fontes do Cristianismo 
simples e claro, com finalidades 
morais distintas, no aperfeiçoa-
mento da alma, expressando 
aquele Consolador que Jesus pro-
meteu aos tempos novos.”. 

Suely Caldas Schubert, por sua vez, apresen-
ta-nos abalizada contribuição com seu livro Di-
mensões Espirituais do Centro Espírita, quando, 
na abertura do capítulo 1, “Alicerces Espirituais”, 
traz-nos uma observação importantíssima: 

“O Centro Espírita é muito mais do 
que a casa física que lhe serve de 
sede. Transcende às paredes, aos 
muros que o circundam e ao teto 
que o cobre. Em verdade, o Centro 
Espírita é um complexo espiritual 
em que se labora nos dois planos 
da vida, (…).”

Com muita propriedade, a autora lembra-nos 
que a planificação do Centro Espírita antecede a 
existência física, visto que a mesma já está edifi-
cada na Dimensão Espiritual servindo de modelo.

Situação que é corroborada utilizando-se de 
fato narrado no livro Tormentos da Obsessão, psi-
cografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda, relatando que 
Eurípedes Barsanulfo, fundador do Colégio Allan 
Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, o cons-
truiu inspirado pelo modelo original existente na 
dimensão espiritual, que ele próprio edificara an-
tes da sua reencarnação.
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Ainda nesse capítulo, há a transcrição de rele-
vante observação do Espírito Dr. Ignácio Ferreira: 

“A obra do Bem não é realizada de 
improviso, nem surge concluída de 
um para outro momento. Exige es-
forço, perseverança e dedicação.”.

Pode parecer, com essas informações, que a 
equipe encarnada, que estará edificando a Casa 
Espírita, se encontra relegada a um papel menos 
importante. No entanto, assim não é, “porque as 
suas bases, os seus alicerces espirituais assim ar-
gamassados farão com que a obra se erga firme 
na Terra e permaneça de pé vencendo as tormen-
tas e vicissitudes humanas. É a “casa edificada 
sobre a rocha”, de que nos fala Jesus, capaz de 
resistir através dos tempos. Mas que só se mate-
rializará se a equipe encarnada colocar dia a dia 
os tijolos do amor e o cimento da perseverança; 
se os labores ali efetuados levarem o sinete da 
caridade e do desinteresse pessoal, transforman-
do-se assim em templo e lar, hospital e escola.”¹ 

Nesse sentido, todos nós, comprometidos 
com a difusão do Espiritismo e com a ampliação 
do consolo aos aflitos na Terra que estertora, 
bem como em proporcionar os melhores meios 
para a iluminação das consciências daqueles que 
buscam compreender e encontrar um sentido 
maior para suas vidas, num propósito que trans-
cenda à matéria, temos que unir esforços para 
multiplicarmos os pontos de luz do Consolador, 
os Centros Espíritas.

A fundação de um Centro Espírita ocorre na 
Espiritualidade muitos anos antes da efetiva or-
ganização na dimensão física. Quando a equipe 
espiritual assume a responsabilidade de orientar 
e assessorar a criação de mais um Centro, eles es-
tudam a ficha espiritual daqueles que comporão a 
equipe que estará à frente na dimensão material.

Convites são feitos antes da reencarnação, 
visando:

• Crescimento espiritual dos reencarnantes;

• Resgate e redenção;

• Reencontro de almas afins;

• Atendimento dos enfermos do Espírito; 

• Assunção de ministério mediúnico.

Nosso desafio quanto à diretriz nº 5 pode ser 
proposto nas seguintes ações:

o Estimular, sempre que possível, a implantação 
de núcleos familiares e a criação de Centros 
Espíritas como “núcleos que se caracterizam 
pela simplicidade própria das primeiras casas 
do Cristianismo nascente”.

o Coletar dados objetivos, analisá-los com pro-
fundidade e planejar criteriosamente a insta-
lação de Casas Espíritas, através dos órgãos 
de unificação municipais e/ou regionais, devi-
damente organizados e com adequada orien-
tação doutrinária e assistencial, em locais 
onde se façam necessárias, pela inexistência 
de alguma instituição espírita acessível à po-
pulação ou porque a densidade populacional 
limita o adequado atendimento pelos núcleos 
já constituídos na região de abrangência.

o Auxiliar na adequação e na sustentabilidade 
dos Centros Espíritas federados para a reali-
zação do seu trabalho de estudo, divulgação e 
prática da Doutrina Espírita, desdobrado nas 
atividades doutrinárias, assistenciais, admi-
nistrativas e de unificação.

o Mapear os Centros Espíritas ainda não adesos 
ao Movimento Espírita e os núcleos existen-
tes, bem como as suas dificuldades estrutu-
rais ou de gestão, com o objetivo de apoiá-
-los para um funcionamento otimizado, com 
a consolidação de suas atividades e a adequa-
ção doutrinária conforme os ideais de união e 
unificação.
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Sobre a formação de grupos e sociedades 
espíritas, o Codificador teve a oportunidade de 
acrescentar ao que está contido, como instru-
ções, no O Livro dos Médiuns, na obra Viagem 
Espírita em 1862, quando registra as “Instruções 
particulares dadas aos grupos em resposta a al-
gumas das questões propostas”, na questão X²: 

“A primeira condição é, sem dúvi-
da, constituir um núcleo de pes-
soas sérias, por mais restrito seja 
o seu número. Cinco ou seis pes-
soas, se são esclarecidas, sinceras, 
imbuídas pelas verdades da dou-
trina e unidas pela mesma inten-
ção, valem cem vezes mais do que 
uma multidão de curiosos e indife-
rentes. Em seguida devem os seus 
membros fundadores estabelecer 
um regulamento que se tornará 
em lei para os novos aderentes.”

Lembramos que o papel social do Centro 
Espírita é colocar o Espiritismo ao alcance do 
homem na intimidade do lar ou nos segmentos 
sociais em que vive e trabalha, a fim de ir ao en-
contro do pensamento de Allan Kardec³: 

“Pelo seu poder moralizador, por 
suas tendências progressistas, 
pela amplitude de suas vistas, pela 
generalidade das questões que 
abrange, o Espiritismo é mais apto 
do que qualquer outra doutrina, a 
secundar o movimento de regene-
ração; por isso é ele contemporâ-
neo desse movimento”.

Nesse sentido, faz-se mister que envidemos 
esforços conjugados para a Multiplicação dos 
Centros Espíritas, não somente para atingimento 

de uma diretriz federativa, mas, sobretudo, para 
aliviarmos as grandes dores das almas que, can-
sadas e sobrecarregadas, buscam reencontra-se 
com a mensagem de alívio e esperança de Jesus, 
da qual o Espiritismo é o caminho seguro para o 
estabelecimento da fé raciocinada, a única que 
pode atingir esse desiderato. 

Referências bibliográficas:
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 5
Como proceder para fundar

um Centro Espírita

Considerando a natureza do Centro Espírita, conforme preceitua o Docu-
mento Orientação ao Centro Espírita, editado pelo Conselho Federativo Nacio-
nal em fevereiro de 2007: 

Os Centros Espíritas: 

•	 São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados 
dentro dos princípios espíritas; 

•	 São escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da Doutri-
na Espírita; 

•	 São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o 
propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação; São 
oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportu-
nidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do 
Evangelho em suas atividades; 
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•	 São casas onde as crianças, os jovens, os adul-
tos e os idosos têm oportunidade de convi-
ver, estudar e trabalhar, unindo a família sob 
a orientação do Espiritismo; 

•	 São recantos de paz construtiva, que ofere-
cem aos seus frequentadores oportunidades 
para a recomposição espiritual e a união fra-
ternal pela prática do “amai-vos uns aos ou-
tros”; 

•	 São núcleos que se caracterizam pela simplici-
dade própria das primeiras casas do Cristianis-
mo nascente, pela prática da caridade e pela 
total ausência de imagens, símbolos, rituais ou 
outras quaisquer manifestações exteriores; e 

•	 São as unidades fundamentais do Movimento 
Espírita. 

Orientação ao Centro Espírita FEB: 2007. Cap. 
Os Centro Espíritas, pág. 19).

Sugere-se que:

a) Primeiramente, institua-se uma reunião de 
estudo do Evangelho, o que pode ser feito 
na residência de um dos participantes, num 
dia pré-estabelecido na semana a fim de que 
os laços de fraternidade se consolidem e os 
membros do futuro Centro Espírita se afini-
zem para o trabalho coletivo. 

b) Após algum tempo em que se verifique haver a 
assiduidade e pontualidade dos participantes, 
estabelecer um dia para o estudo da Doutrina 
Espírita, de forma sistematizada, ou sequen-
cial de uma obra básica - (Método proposto 
por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns - 1ª 
parte - Cap III). Para o Estudo Sistematizado 
recomenda-se o uso dos Programas de Estudo 
editados pela FEB, porque apresentam uma 
proposta didática clara e já abalizada pela 
utilização em todo o Brasil. Os facilitadores, 
antes de iniciarem a facilitação dos encontros 

devem ser treinados pela Área de Estudo da 
FERGS para atualizarem-se quanto à metodo-
logia de trabalho.

c) Recomenda-se, ainda, que os participantes do 
grupo de estudo participem, assiduamente, 
dos eventos de treinamento, promovidos pelos 
órgãos de unificação, a fim de compreenderem 
e assimilarem o espírito de união e de unifica-
ção que deve congregar os espíritas-cristãos.

“Homem nenhum possui faculdades completas. 
Mediante a união social é que elas umas às 
outras se completam, para lhe assegurarem 
o bem-estar e o progresso”. (KARDEC, Allan. O 
Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. 2013. 
Questão 768).

d) Quando o grupo já possuir entendimento dos 
princípios da Doutrina Espírita e do Movimen-
to Espírita, começar o processo de treinamen-
to de trabalhadores, buscando apoio do ór-
gão de Unificação Municipal ou Distrital) com 
abrangência territorial onde está situado o 
grupo. (União Municipal Espírita, União Distri-
tal Espírita ou União Intermunicipal Espírita).

e) É importante que o Centro Espírita, antes de 
iniciar qualquer atividade voltada ao público 
externo, possua voluntários capacitados para 
fazê-lo: 

•	 Recepcionista

•	 Dirigente de Sessão Pública Doutrinária

•	 Expositor da Doutrina Espírita

•	 Médium aplicador de passe

•	 Atendente fraterno

•	 Facilitador/Monitor de Grupo de Estudo

f) A seguir, é importante que o Centro Espírita 
cuide de preparar trabalhadores para a tare-
fa de Evangelização da Infância e da Juventu-
de. (esse estudo pode ser realizado de forma 
simples e continuada, pelo grupo que se dis-
puser a estudar). Somente depois de o grupo 
conhecer o Documento das Diretrizes e Subsí-
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dios à Ação Evangelizadora da Infância e da Juventude, as técnicas, 
dinâmicas, e conteúdos da evangelização, a Casa estará preparada 
para divulgar e iniciar essa atividade. 

g) O trabalho mediúnico, pela complexidade que apresenta, deve ser 
a última tarefa a ser implantada, porque o grupo já estará suficien-
temente forte e unido por todo o trabalho realizado anteriormente 
para credenciar-se junto à Espiritualidade Maior. 

Estabelecida a base doutrinária da casa, antes 
da abertura ao público, devem-se iniciar as 
atividades de adequação jurídica:

a) Escolher o nome da entidade. Recomenda-se a utilização de nomen-
clatura simples, evitando o uso de termos não condizentes com a 
nomenclatura espírita; 

b) Redigir um estatuto (enviando para análise e orientação do departa-
mento jurídico da FERGS pelo e-mail: juridico@fergs.org.br); 

c) Organizar um quadro de associados que respondam pela sustentabi-
lidade ética, socio-politico-cultural, ambiental, espiritual e financeira 
do Centro Espírita;

d) Realizar uma assembleia geral de fundação; 

e) Inscrever-se nos órgãos governamentais; 

f) Ter em mãos, para documentar a sua existência, o livro de atas e o li-
vro de presença, ambos com folhas numeradas e termo de abertura 
e encerramento.

Inscrição nos órgãos governamentais:

De posse da Ata de Fundação e do Estatuto, geralmente em três vias, 
procede-se a inscrição em: 

1) Registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Somen-
te após este registro é que as associações passam a existir juridica-
mente. 
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Posteriormente, deve-se providenciar: 

2) Inscrição na Secretária da Receita Federal 
- CNPJ/MF - Esta inscrição é obrigatória por 
conter informações de interesse das adminis-
trações da União, dos estados, do Distrito Fe-
deral, dos municípios e da Previdência Social. 

3) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobi-
liários - CCM - da Prefeitura - Esta inscrição 
é obrigatória por conter informações de inte-
resse ao uso e ocupação do solo (Lei 9.670, de 
29.12.83). 

4) Providenciar o alvará de localização e o alvará 
do corpo de bombeiros.

Livros necessários:

1) Livro de Atas - Destina-se ao registro das ocor-
rências havidas nas Assembleias Gerais Ordi-
nárias e Extraordinárias.

2) Livro de Registro de Presença - Serve para re-
gistrar a presença dos associados à reunião 
das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraor-
dinárias e somente nessas ocasiões deverá 
ser utilizado, juntamente com o Livro de Atas. 

Contabilidade: 

Livro Caixa - Registrando todas as receitas e 
despesas com os respectivos comprovantes de 
caixa, para prestar contas aos associados e cola-
boradores, bem como para atender ao princípio 
da transparência da gestão.

Contratar ou providenciar o acompanha-
mento de um contador voluntário para orientar, 
desde o início, sobre as obrigações legais a que a 
instituição está submetida.

Sustentabilidade:

Os fundadores do Centro Espírita devem ocu-
par-se, desde o início, em conferir sustentabilida-
de à obra, dando prioridade à fonte de recursos 
apontada pelo Codificador: o livro espírita, verbis:

“A comissão terá por um de seus 
primeiros cuidados ocupar-se com 
as publicações, desde que seja 
possível, sem esperar que o possa 
fazer com o auxílio das rendas. Os 
fundos a isso destinados não se-
rão, em realidade, mais que um 
adiantamento, pois que voltarão 
à caixa, em virtude da venda das 
obras, cujo produto reverterá ao 
capital comum. É um negócio de 
administração.”

Vias e meios - constituição do 
Espiritismo - Obras Póstumas - 
Allan Kardec:

Sustentabilidade ética, socio-politico-cultu-
ral, ambiental, financeira e espiritual. Para o estu-
do e compreensão destes pilares de sustentabili-
dade apontamos a revista A Reencarnação sobre 
o tema sustentabilidade - para download no site 
da FERGS. www.fergs.org.br.
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DIRETRIZ 6
UNIÃO DOS ESPÍRITAS
E UNIFICAÇÃO DO
MOVIMENTO ESPÍRITA 
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Unificação
O Exemplo de Antioquia

Maria Elisabeth da Silva Barbieri*

* Vice-Presidente de Unificação da FERGS



• “Nisto conhecerão todos que sois meus discí-
pulos, se tiverdes amor uns aos outros.” - Jesus (Jo, 
13:34-35). 

A trajetória das criaturas tem, desde os primór-
dios, sido orientada pelos princípios do amor que 
inspiram a aproximação e estimulam a convivência 
saudável como pressuposto de progresso e bem-es-
tar de quem a cultiva.

No Cristianismo primitivo vamos encontrar nas 
páginas luminosas de Paulo e Estevão a singular nar-
rativa sobre a comunidade de Antioquia, que diz:

“A união de pensamentos em torno 
de um só objetivo dava ensejo a for-
mosas manifestações de espirituali-
dade. Em noites determinadas, havia 
fenômenos de “vozes diretas”. A insti-
tuição de Antioquia foi um dos raros 
centros apostólicos onde semelhantes 
manifestações chegaram a atingir cul-
minância indefinível. A fraternidade 
reinante justificava essa concessão do 
Céu. Nos dias de repouso, a pequena 
comunidade organizava estudos evan-
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gélicos no campo. A interpretação 
dos ensinos de Jesus era levada a 
efeito em algum recanto ameno e 
solitário da Natureza, quase sem-
pre às margens do Orontes. Pri-
meiros Labores Apostólicos.” Paulo 
e Estevão - Francisco Cândido Xa-
vier.¹

O cenário reflete o esforço de almas irmãs, 
que apesar da diversidade natural reinante em 
qualquer comunidade, afeiçoaram-se ao exercí-
cio da fraternidade, credenciando-se assim junto 
à Espiritualidade Maior, granjeando-lhe a con-
fiança para receber, como diz Emmanuel, os fa-
vores do Céu.

Era de grande beleza e raridade, assinala o 
autor, aquela instituição, porque as individualida-
des que a integravam abdicaram das expectativas 
próprias e do colorido da personalidade, que ain-
da são exercícios para os quais a alma humana, 
em precário estágio de evolução não está afei-
ta, embora tenha condições amplas de triunfar, 
como o fizeram os cristãos daquela célula prime-
va.

União e unificação são princípios que condi-
cionam a saúde de uma organização fazendo-a 
pujante em resultados que reflitam a vivência do 
Evangelho de Jesus, pois a advertência do Espí-
rito de Verdade deve ser adotada como bússola 
em nossa caminhada.

O equívoco que amiúde cometemos é o de 
atribuirmos prioridade ao nosso trabalho isolado, 
dando-lhe maior importância do que às ações co-
letivas. 

Embora todo o trabalho realizado com devo-
tamento e intenção nobre seja digno e útil para 
alguém, devemos considerar que os espíritas têm 
uma missão que é de caráter coletivo, pela sua 
dimensão: destruir o materialismo. Tal resultado 
não será alcançado com atitudes individualistas, 
mas tão somente com a comunhão de esforços 

em torno desse objetivo comum; na assertiva 
acima transcrita, realçamos a expressão “traba-
lhemos juntos e unamos esforços” como requi-
sito indispensável para que a obra do Cristo seja 
realizada no mundo e nos corações.

Nessa esteira está a ordem de importância 
que deve ser estabelecida nas nossas atividades 
no Movimento Espírita. Primeiramente os even-
tos que agregam todos os Centros Espíritas, pois 
que elas são a federativa; depois os eventos regio-
nais, os da União e, na sequência, os dos Centros 
Espíritas. Não há nessa ordem de precedência 
nenhum desapreço ou desvalorização ao Centro 
Espírita, ao contrário. Sendo este uma célula de 
um grande corpo, toda a atividade que se destina 
a nutrir o organismo deve ser encarada como um 
processo global que, de forma ética e sustentável 
concorram para o progresso geral.

É comum encontrarmos Centros Espíritas 
com atividades e eventos cujas datas atritam 
com os eventos do Movimento Espírita, ocasio-
nando ausência das lideranças nas reuniões de 
Uniões. Até nas reuniões do Conselho Federativo 
Estadual, que são deveres estatutários dos Con-
selheiros, identificamos que muitas vezes essas 
lideranças se ausentam para atender ao trabalho 
em suas instituições, que, conquanto importan-
tíssimo, se colocado em patamar de importância 
superior ao da coletividade, redunda sempre em 
prejuízos de informação e de unificação.

A união dos espíritas está na razão direta da 
compreensão que tenhamos do valor da unifica-
ção para afirmarmos o nosso propósito existen-
cial, bem como cumprir o objetivo da reencarna-
ção.

Temos nos inspirado, em nossa atuação, no 
mundo, em valores materialistas, onde a afirma-
ção da personalidade, os desejos e as vontades 
adquirem supremacia, embora muitas vezes nos 
conduzam aos pântanos da infelicidade que é o 
reflexo da perda do significado existencial nos 
indivíduos que, gravitando em torno do próprio 
ego, acabam por distanciar-se dos preceitos da 
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Lei Divina, retardando a própria marcha ascen-
sional.

Na obra União e Unificação - O Caminho para 
a Humanidade, Maria Elisabeth Barbieri, cita 
Joanna de Ângelis e faz as seguintes considera-
ções:

Ensina Joanna de Ângelis que: 

“A vivência cristã se caracteriza 
pelo clima de convivência social 
em regime de fraternidade, no 
qual todos se ajudam e se socor-
rem, dirimindo dificuldades e con-
sertando problemas. Viver o Cristo 
é também conviver com o próxi-
mo, aceitando-o conforme suas 
imperfeições, sem constituir-lhe 
fiscal ou pretender corrigi-lo, antes 
acompanhando-o com bondade, 
inspirando-o ao despertamento e 
à mudança de conduta de motu 
próprio. A reforma pessoal de al-
guém inspira confiança, gera sim-
patia, modifica o meio e renova os 
compares com quem cada um se 
afina. Isolar-se, portanto, a pretex-
to de servir ao bem não passa de 
uma experiência na qual o egoís-
mo predomina, longe da luta que 
forja heróis e constrói os santos da 
abnegação e da caridade.”²

Desse modo, compreendemos que o traba-
lho de unificação do Movimento Espírita é uma 
oportunidade, por excelência, para a lapidação 
das nossas individualidades, orientando-nos para 
aderir ao planejamento divino, estabelecido para 
a nossa felicidade e ascensão para Deus, fortale-
cendo-nos uns aos outros nos nobres propósitos 
abraçados. 

Aliás, nesse rumo, é de bom alvitre observar-
mos as anotações de Allan Kardec sobre a ques-

tão da unidade a ser observada, inicialmente, 
para os grupos e sociedades espíritas, sem o que 
o Movimento Espírita, como um todo, se fragiliza-
ria em correntes ou escolas calcadas em ditames 
pessoais ou personalismo de grupos ou de parti-
culares: 

“A condição absoluta de vitalidade 
para toda reunião ou associação, 
qualquer que seja o seu objetivo, 
é a homogeneidade, isto é, a uni-
dade de vistas, de princípios e de 
sentimentos, a tendência para um 
mesmo fim determinado, numa 
palavra: a comunhão de ideias. 
Todas as vezes que alguns homens 
se congregam em nome de uma 
ideia vaga jamais chegam a enten-
der-se, porque cada um apreende 
essa ideia de maneira diferente. 
Toda reunião formada de elemen-
tos heterogêneos traz em si os ger-
mens da sua dissolução, porque se 
compõe de interesses divergentes, 
materiais, ou de amor-próprio, 
tendentes a fins diversos que se 
entrechocam e rarissimamente se 
mostram dispostos a fazer con-
cessões ao interesse comum, ou 
mesmo à razão; que suportam a 
opinião da maioria, se outra coisa 
não lhes é possível, mas que nun-
ca se aliam francamente.” Logo, 
sendo o objetivo da humanidade 
gravitar para a unidade divina, 
façamos essa trajetória em cami-
nhos de evolução consciente, cons-
truindo a comunhão de ideias que 
promove a convergência de ações 
e a partilha feliz de resultados 
enobrecedores nascidos da ação 
coletiva que silencia o egoísmo, o 
orgulho e promove o progresso, 
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contribuindo para que nossa casa 
planetária ascenda na escala dos 
mundos, sob a égide do dirigente 
deste globo que é Jesus, o nosso 
Guia Celeste.”²

Portanto é urgente aprendamos a trabalhar 
juntos como propõe o venerando Bezerra de Me-
nezes: “Felizes os que houverem dito a seus ir-
mãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os 
nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra, pois o Senhor lhes dirá: 
Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós 
que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e 
às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse 
dano para a obra!” - O Espírito de Verdade (KAR-
DEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
FEB. Cap. 20, it. 5).

Através dos tempos, quer no Cristianismo 
primitivo, quer no Cristianismo Redivivo - o Es-
piritismo -, a busca da unidade constitui-se em 
pressuposto de efetividade - resultado - na obra 
de cocriação atribuída ao homem na condição de 
herdeiro do reino de Deus.

Compreendendo a necessidade de vencer-
mos todas as barreiras que impeçam a união dos 
espíritas, aplainaremos os caminhos para a unifi-
cação do Movimento Espírita, atendendo assim 
o chamado do Mestre e instituindo entre nós a 
fraternidade que permita belos e profundos fe-
nômenos morais, a exemplo daqueles que eram 
produzidos no Núcleo de Antioquia.

Referências bibliográficas:

¹ XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estevão. Rio 
de Janeiro: FEB.

² BARBIERI, Maria Elisabeth. União e Unificação 
- O caminho para a humanidade. Porto Alegre: 
Francisco Spinelli. 1. Edição 2018.
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 6 

Projeto de Visitação às Casas Espíritas
Federadas do Rio Grande do Sul 

1. Introdução: 

1.1 - Raízes 

Os estudiosos que desejarem conhecer os primeiros passos do Movi-
mento Espírita nascente encontrarão farto material para suas pesquisas 
na Revista Espírita de Allan Kardec, notadamente nos volumes referentes 
a 1860, 1861, 1862, 1864 e 1867, anos em que o Codificador da Doutrina 
Espírita, aproveitando as férias de verão da Sociedade Espírita de Paris, 
deslocou-se da capital francesa para visitar algumas cidades do interior da 
França, alcançando, em 1864, Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica. [...] qua-
se dois meses para percorrer 693 léguas e visitar cerca de vinte cidades, 
e isto porque a França, na metade do século XIX, já possuía uma malha 
ferroviária que cortava o país em todas as direções e cujos trens trafega-
vam na incrível velocidade de 50 quilômetros por hora […] Esses grupos, 
correspondendo-se entre si, visitando-se, trocando observações, desde já 
podem formar o núcleo da grande família espírita, que um dia associa-
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rá todas as opiniões e unirá os homens por um 
único sentimento: o da fraternidade, trazendo o 
cunho da caridade cristã. (KARDEC, Allan. Obras 
Póstumas. Rio de Janeiro: FEB pg. 2). 

2. Objetivo geral:

Execução do Plano de Trabalho Quinquenal 
2016-2020. 

Meta:

Visitação de todas as Uniões Espíritas: elabo-
ração de um plano de visitação de acordo com a 
necessidade de cada União. 

“Estávamos desejosos, sobretu-
do, de apertar a mão de nossos 
irmãos espíritas e de lhes exprimir 
pessoalmente a nossa mui since-
ra e viva simpatia, retribuindo as 
tocantes provas de amizade que 
nos dão em suas cartas; de dar, 
em nome da Sociedade de Paris, e 
em nosso próprio nome, em parti-
cular, um testemunho especial de 
gratidão e de admiração a esses 
pioneiros da obra que, por sua ini-
ciativa, seu zelo desinteressado e 
seu devotamento, constituem os 
seus primeiros e mais firmes sus-
tentáculos, marchando sempre 
para frente, sem se inquietarem 
com as pedras que lhes atiram e 
pondo o interesse da causa acima 
do interesse pessoal.” 

2.1 - Diretrizes do Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita atendidas, prioritariamente, 
com o projeto: 

Diretriz 6 - A união dos espíritas e a unifica-
ção do Movimento Espírita 

Diretriz 4 - A adequação do Centro Espírita 
para atendimento de suas finalidades.

Diretriz 7 - A capacitação do Trabalhador Es-
pírita. 

3. Objetivos específicos:

“[...] Dar instruções onde estas 
fossem necessárias e, ao mesmo 
tempo, nos instruirmos; Ver as coi-
sas com os nossos próprios olhos, 
para julgar do estado real da Dou-
trina e da maneira pela qual ela é 
compreendida; Estudar as causas 
locais favoráveis ou desfavoráveis 
ao seu progresso; Sondar as opi-
niões, apreciar os efeitos da oposi-
ção e da crítica e conhecer o julga-
mento que se faz de certas obras; 
[...]” (KARDEC, Allan. Viagem Es-
pírita de 1862 e outras viagens. 
Impressões gerais).

4. Justificativa; 

4.1 - A Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul possui 414 Casas filiadas, e a média de par-
ticipação nas Assembleias Gerais tem atingido o 
número de 198 Casas federadas. O número de 
Casas quites com os deveres estatutários na data 
de 31/12/2015 é de 194. 

4.2 - As publicações federativas - Jornal O 
Diálogo Espírita e a revista A Reencarnação - têm 
uma tiragem decrescente de apenas 2 a 3 mil 

Federação Espírita do RS 59



exemplares, apesar dos conteúdos necessários e 
qualificados de difusão e unificação de que são 
portadores.

4.3 - Há uma abstenção de 50% das institui-
ções que se mantêm adesas nas decisões e no 
compartilhamento dos benefícios da unificação 
e, também, uma omissão na troca de suas expe-
riências para a divulgação do Espiritismo. Nou-
tras palavras, tem-se uma parcela significativa 
da família espírita que necessita ser “tocada no 
coração” para integrar, efetivamente, a organiza-
ção federativa e se reconhecer como partícipe do 
processo de unificação. “[...] Os espíritas do mun-
do todo terão princípios comuns, que os ligarão à 
grande família pelo sagrado laço da fraternida-
de, mas cujas aplicações variarão segundo as re-
giões, sem que, por isso, a unidade fundamental 
se rompa; sem que se formem seitas dissidentes a 
atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, 
o que seria absolutamente anti-espírita. Poderão, 
pois, formar-se, e inevitavelmente se formarão, 
centros gerais em diferentes países, ligados ape-
nas pela comunidade da crença e pela solidarie-
dade moral, sem subordinação de uns aos outros, 
[...]” (KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 12. ed. Rio 
de Janeiro: FEB, 1864. Cap. “Constituição do Espi-
ritismo”, item 6). 

4.4 - A Federação Espírita do Rio Grande do 
Sul é uma instituição que nasceu da aspiração 
dos Centros Espíritas do nosso estado, compi-
lada na ata do 1º Congresso Espírita aqui reali-
zado, em 1920, que ensejou a sua constituição 
em 17 de fevereiro de 1921. Esse desejo trazia a 
consciência de que somente a união de esforços, 
a comunhão de pensamentos e a concordância 
de sentimentos são diretrizes seguras para que 
a obra da regeneração, pelo estabelecimento 
do Consolador prometido nos corações, se con-
cretize. “Não vos esqueçais de que a tática de 
vossos inimigos encarnados e desencarnados é 
dividir-vos. Provai-lhes que perderão o tempo se 

tentarem suscitar entre os grupos sentimentos de 
inveja e rivalidade, que seriam uma apostasia da 
verdadeira Doutrina Espírita cristã.” (KARDEC, Al-
lan. Revista Espírita, 1862. Rio de Janeiro: FEB). 

4.5 - Relembrando os princípios que assegu-
ram: 

• O trabalho federativo e de unificação do Mo-
vimento Espírita, bem como o de união dos 
espíritas e das Instituições Espíritas, baseia-se 
nos princípios de fraternidade, solidariedade, 
liberdade e responsabilidade que a Doutrina 
Espírita preconiza.

• Caracteriza-se por oferecer sem exigir com-
pensações, ajudar sem criar condicionamen-
tos, expor sem impor resultados e unir sem 
tolher iniciativas, preservando os valores e as 
características individuais tanto dos homens 
como das Instituições.

• A integração e a participação das Instituições 
Espíritas nas atividades federativas e de unifi-
cação do Movimento Espírita, sempre volun-
tárias e conscientes, são realizadas em nível 
de igualdade, sem subordinação, respeitando 
e preservando a independência, a autonomia 
e a liberdade de ação de que desfrutam. 

• Todo e qualquer programa ou material de 
apoio colocado à disposição das Instituições 
Espíritas não terão aplicação obrigatória, fi-
cando a critério das mesmas adotá-los ou 
não, parcial ou totalmente, ou adaptá-los às 
suas próprias necessidades ou conveniências.

• Em todas as atividades federativas e de uni-
ficação do Movimento Espírita deve ser sem-
pre estimulado o estudo metódico, constante 
e aprofundado das obras de Allan Kardec, que 
constituem a Codificação Espírita, enfatizan-
do-se as bases em que a Doutrina Espírita se 
assenta.

• Todas as atividades federativas e de unifica-
ção do Movimento Espírita têm por objetivo 
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maior colocar, com simplicidade e clareza, 
a mensagem consoladora e orientadora da 
Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de 
todos, especialmente dos mais simples, por 
meio do estudo, da oração e do trabalho. 

• Em todas as atividades federativas e de uni-
ficação do Movimento Espírita deve ser sem-
pre preservado, aos que delas participam, o 
natural direito de pensar, de criar e de agir 
que a Doutrina Espírita preconiza, assentan-
do-se, todavia, todo e qualquer trabalho, nas 
obras da Codificação Kardequiana.

Em um processo que se balisa por estes prin-
cípios que consideram a riqueza das diferenças é 
vital que tenhamos uma linha mestra para que 
a divulgação da Doutrina Espírita não adquira 
os matizes do nosso personalismo. Citando o 
Codificador: “Um dos maiores obstáculos capa-
zes de retardar a propagação da Doutrina seria 
a falta de unidade. O único meio de evitá-la, se-
não quanto ao presente, pelo menos quanto ao 
futuro, é formulá-la em todas as suas partes e 
até nos mais mínimos detalhes, com tanta pre-
cisão e clareza, que impossível se torne qualquer 
interpretação divergente.” (KARDEC, Allan. Obras 
Póstumas. Rio de Janeiro: FEB, 1864). “Continuai, 
pois, meus amigos, a grande obra de regenera-
ção, iniciada sob tão felizes auspícios, e em breve 
colhereis os frutos da vossa perseverança. Provai, 
sobretudo pela união e pela prática do bem, que 
o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia 
entre os homens, e fazei que, em se vos vendo, se 
possa dizer que seria desejável que todos fossem 
espíritas.” - Resposta de Allan Kardec ao Convite 
dos Espíritas de Lyon e de Bordeaux (KARDEC, Al-
lan. Viagem Espírita de 1862 e outras viagens. 
Impressões gerais).

5. Metodologia:

- Realizar visitações às Uniões que integram 
as 14 regiões federativas nos anos de 2016/2017, 
sendo visitadas 7 regiões a cada ano, em ordem 
de prioridade, estabelecida de comum acordo 
pelos órgãos de unificação.

- O plano de visitação será elaborado sob a 
supervisão da Vice-Presidência de Unificação, 
com a intermediação dos Presidentes dos Conse-
lhos Regionais, que coletarão junto aos Presiden-
tes de União as necessidades dessas lideranças 
de unificação para o trabalho de aproximação em 
suas áreas de atribuição.

- A visitação priorizará as instituições mencio-
nadas no item 4.3 deste projeto e serão identifi-
cadas pelos Presidentes das respectivas Uniões, 
de comum acordo com o Presidente do CRE e 
Diretoria Executiva da FERGS A visitação terá um 
roteiro a ser elaborado em conjunto com os Pre-
sidentes de Uniões. O calendário, na medida do 
possível, será compatibilizado com a realização 
das reuniões inter-regionais. 
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6. Resultados esperados: 

- Maior número de instituições adesas à 
FERGS, participando das reuniões das uniões e 
dos eventos realizados pelos órgãos de unifica-
ção. 

- Promover a sustentabilidade ética, sócio-
-político-cultural, ambiental e econômica do Mo-
vimento Espírita do Rio Grande do Sul. 

- Fortalecimento da imagem institucional da 
FERGS, estimulando o sentimento de pertenci-
mento nas instituições que a compõem. 

7. Meios de verificação:

- Listagem de presença nas reuniões das 
Uniões. Participantes das Casas visitadas nos 
eventos federativos. 

- Cumprimento dos deveres estatutários. 

- Apoio às publicações e fidelização à Distri-
buidora e Editora Francisco Spinelli. 

8. Conclusão:

ALIANÇA ESPÍRITA 

“Aliando as sociedades espíritas para sal-
vaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos 
princípios, é forçoso considerar o imperativo da 
aproximação, no campo de nós mesmos. Decer-
to, ninguém pode exigir que o próximo pense com 
cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a 
paisagem da posição em que se coloca e toda po-

sição renova as perspectivas. União, desse modo, 
para nós, não significa imposição do recurso in-
terpretativo, mas, acima de tudo, entendimento 
mútuo de nossas necessidades, com o serviço da 
cooperação atuante, a partir do respeito que de-
vemos uns aos outros. Iniciemos, assim, a nossa 
edificação de concórdia aposentando a lâmina 
da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes 
a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se o 
companheiro fala para o bem, ainda que sejam 
algumas frases por dia, estende-lhe concurso es-
pontâneo para que enriqueça o próprio verbo; se 
escreve para construir, ainda que seja uma pági-
na por ano, encoraja-lhe o esforço nobre; se con-
sagra energias no socorro aos doentes, ainda que 
seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho; se 
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consegue dar apenas migalha no culto da assis-
tência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo come-
çante nas boas obras; se vive afastado das pró-
prias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo, 
e, se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, 
através da colaboração digna, lembrando que a 
azedia agrava a distância. Educarás ajudando e 
unirás compreendendo. Jesus não nos chamou 
para exercer a função de palmatórias na Institui-
ção universal do Evangelho, e, sim, foi categórico 
ao afirmar: ‘os meus discípulos serão conhecidos 
por muito se amarem’”. (XAVIER, Francisco Cândi-
do. Pelo Espírito Emmanuel. Reunião pública de 
7/10/60. In: ____________ Seara dos Médiuns, 
73. Rio de Janeiro: FEB, 2016.

E Allan Kardec, explanando sobre a conve-
niência da multiplicação dos grupos espíritas, 
asseverou claramente, no item 334, do capitulo 
XXIX, de “O Livro dos Médiuns”, que “esses gru-
pos, correspondendo-se entre si, visitando-se, 
permutando observações, podem formar, desde 
já, o núcleo da grande família espírita que um 
dia consorciará todas as opiniões e reunirá os ho-
mens por um único sentimento: o da fraternida-
de, trazendo o cunho da caridade cristã”. 
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DIRETRIZ 7
A FORMAÇÃO
CONTINUADA DO
TRABALHADOR E DAS
LIDERANÇAS ESPÍRITAS
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“Vós sois o sal da terra. Se, porém, 
o sal tornar-se insosso, com que se 
salgará? Para mais nada presta, 
senão para, lançado fora, ser pisa-
do pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode ocultar uma 
cidade situada sobre um monte; 
nem se acende uma candeia co-
locando-a debaixo do módio, mas 
sobre o candeeiro, assim ilumina 
todos que estão na casa. Da mes-
ma forma, brilhe a vossa luz diante 
dos homens para que vejam.” Je-
sus (Mt 5:13-16)1

1. Sal e luz: destacar o bem e iluminar vidas

A epígrafe acima consiste em um recorte da fala de Jesus aos discípulos, 
onde o Divino Amigo situava-lhes no tocante à missão a ser desempenhada 
na Seara do Evangelho. Cremos por oportuno meditarmos nisso, primeira-
mente, para adiante nos determos no valor da ferramenta denominada por 
Programa de Formação de Lideranças Espíritas no contexto do Movimento 
Espírita do Rio Grande do Sul.

A referência de Jesus ao sal enseja pensarmos na dimensão ética do 
trabalho cristão, base indispensável à liderança servidora nas fileiras do Es-
piritismo. A referência ao papel de iluminar os caminhos humanos é clara 
distinção à liderança a ser exercida de modo esclarecido, multiplicando-se 
as luzes do Evangelho Redentor, com responsabilidade, engajamento e apli-
cação pessoal, ao próprio coração, das diretrizes de Jesus, pois que para se 
efetivar uma liderança ela demanda exemplificação.

Na cultura judaica (Lv 2:13), era necessário temperar o que era ofertado 
e entregar junto o sal e, também, o sal da aliança com Deus. Da função do sal 
de destacar o sabor das coisas, preservá-las da corrupção, também simboli-
zava a aliança do povo hebreu com Deus, o seu compromisso de difundir as 
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verdades eternas desde o monoteísmo. Na lição 
aos discípulos vemos Cristo recomendando que 
seus companheiros de implantação do Reino de 
Deus nos corações se voltassem a disseminar a 
pureza moral, a destacar pela conduta os valores 
mais enobrecidos da vida, revelando a partir de 
si mesmos a conexão com o Pai Celeste. Ser discí-
pulo d’Ele é ser sal da Terra, preservar e destacar 
o bom, o belo e o justo, revelando, desse modo, a 
Divina Lei através das obras no bem. 

Luz no mundo… O benfeitor espiritual Emma-
nuel, excelente exegeta do Evangelho, sobre esse 
trecho da lição evangélica destaca: “A fim de que 
o operário de Jesus funcione como expressão de 
claridade na vida, é indispensável que se eleve no 
monte da exemplificação, apesar das dificuldades 
da subida angustiosa, apresentando-se a todos 
na categoria de construção cristã.”2

Para que sejamos trabalhadores ou lideran-
ças (somos todos ambos, na messe do Divino 
Amigo) e traduzamos, a partir de nós mesmos, as 
claridades do Evangelho que acolhemos na Codi-

ficação Kardequiana, é indispensável a exempli-
ficação dos postulados abraçados a fim de que, 
em influência benéfica no meio em que nos en-
contramos enraizados, edifiquemos o Reino em 
novos patamares vivenciais. Como propôs um dia 
Paulo, o apóstolo: “Portanto, se alguém está em 
Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passa-
ram; eis que surgiram coisas novas!”3

Iluminando o próprio coração com os valores 
do Evangelho, o espírita se credencia, ante as Leis 
Maiores da Vida, a servir liderando no setor em 
que a Providência Divina o situou, independente 
da posição em que se encontra do ponto de vista 
do terra a terra. Onde estiver, matiza a realida-
de com sua moralidade, exercendo liderança na 
melhor expressão de seu conceito: “A liderança é 
a competência de influenciar pessoas para traba-
lharem entusiasticamente, visando a atingir obje-
tivos comuns, inspirando confiança por meio da 
força do caráter e do amor.”4
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O programa de formação de lideranças espíritas em nosso estado:

Em 2008, a FERGS, através de seu Departamento Doutrinário, deu início a um projeto de formação 
de lideranças para o Movimento Espírita Rio-Grandense que se concentrava na realização de oficinas 
sobre o tema junto às 14 regiões federativas. O resultado apresentou-se como exitoso e permitiu que, 
então, se adequassem as oficinas para todos os segmentos do Centro Espírita e órgãos de unificação. 

Com o tempo, verificou-se que as propostas de trabalho e as ações no Movimento Espírita do Rio 
Grande do Sul vêm sendo construídas com base em princípios de liderança servidora e, portanto, de 
modo compartilhado e na lógica do trabalho em equipe, consoante os ensinos morais de Jesus, nosso 
Modelo e Guia Maior. 

Tendo sido aprovado, no âmbito da rede federativa o 
Programa para Formação de Lideranças para o Centro Es-
pírita e órgãos de unificação (2015) e, mais recentemente, 
no Conselho Federativo Estadual, o Programa de Formação 
de Multiplicadores das Áreas Federativas (2016) para todas 
as áreas de atuação das sociedades espíritas, demonstrou-
-se a necessidade de um projeto de formação de multipli-
cadores em torno da temática da liderança espírita, espe-
cialmente em razão da descentralização do treinamento 
das lideranças espíritas e pela centralidade e relevância do 
tema para a manutenção da unificação do movimento es-
pírita no estado.

Ainda, no alvissareiro ano de 2016, aprovamos junto 
ao Conselho Federativo Estadual O Projeto de Formação 
de Multiplicadores para a Formação Continuada de Lide-
ranças Espíritas5, ampliando a equipe formadora mediante 
esse treinamento, que encerra a primeira turma em junho 
de 2018, passando a dar ensejo à formação de novos mul-
tiplicadores no mesmo diapasão do trabalho em equipe. A 
equipe tem atendido oficinas solicitadas, anualmente, no 
Plano de Atividades Federativas, nos trâmites da deman-
da por capacitação do trabalhador espírita já definida por 
consenso em nosso movimento doutrinário, através do es-
forço coletivo de formação de multiplicadores das áreas e 
da formação dos Núcleos de Treinamento e Estudo (NTE’s) 
na atuação das Uniões Municipais Espíritas e dos Conse-
lhos Regionais.
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O público-alvo de nosso projeto são líderes 
espíritas com potencialidades, disposição e dis-
ponibilidade para o desenvolvimento de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes tendo em vista 
atender às atividades pertinentes ao exercício vo-
luntário de facilitador de oficinas e treinamentos 
concernentes a esse projeto junto ao Movimento 
Espírita Gaúcho, sob a coordenação e supervisão 
da Vice-Presidência de Unificação da FERGS. E, 
esses mesmos líderes, a partir da formação para 
multiplicarem o Programa de Formação de Lide-
ranças, tem, com denodo cristão, desenvolvido 
sob a coordenação do Setor de Formação de Li-
deranças Espíritas, na Vice-Presidência de Unifi-
cação FERGS, uma série de oficinas de capacita-
ção de lideranças no Rio Grande.

O projeto de multiplicadores focado na lide-
rança espírita teve por ponto de partida diagnós-
tico cujo levantamento foi levado a efeito pela 
FERGS quanto aos entraves à unificação junto ao 
Movimento Espírita Gaúcho. Neste, o tema da 
liderança fez-se presente em todos os desafios 
respondidos pela rede federada, destacando-se, 
objetivamente em: “dificuldade na sucessão de 
lideranças; lideranças e gestores com perfil ina-
dequado às necessidades atuais do Movimento 
Espírita e processo de formação de lideranças ine-
xistente.” Daí, percebe-se claramente a questão 
central da temática “liderança” para a sustentabi-
lidade do Movimento Espírita Gaúcho. 

3. Conclusões, por hora…

Liderança interfere sobejamente na sua su-
cessão, na sua readequação às exigências do tem-
po presente e, também, na criação de processos 
formativos no sentido de captação e treinamen-
to de novos líderes para o serviço na Seara do 
Consolador. Aliás, um compromisso espiritual de 
toda liderança engajada na senda do Espiritismo. 

A referência para essa ferramenta de forma-
ção de lideranças está no Programa de Formação 
de Lideranças Espíritas que lhe dá sustentação e 
que nasce da constatação da necessidade do trei-
namento dos trabalhadores dos Centros Espíritas 
e órgãos de unificação por uma equipe ampliada, 
além daqueles companheiros que atuam mais di-
retamente junto à sede física da nossa Federação, 
na cidade de Porto Alegre.

Portanto, o projeto de capacitação de multi-
plicadores para a formação continuada de lide-
ranças, a partir das demandas da área de unifi-
cação, utilizando-se de lideranças localizadas em 
alguns dos municípios de abrangência da rede fe-
derativa, tem se mostrado como o mais adequa-
do para atender os desafios do momento presen-
te nessa diretriz de trabalho para o Movimento 
Espírita Nacional, bem como para o paradigma 
do Movimento Espírita enquanto uma rede de 
colaboração viva e dinâmica. 

Em sintonia com a necessidade permanente 
da construção de ações coletivas articuladas en-
tre si, para o atendimento pleno, sob os ditames 
da sustentabilidade - doutrinária, ética, social, 
política, econômica e ambiental - do Movimento 
Espírita, estamos todos aprimorando a formação 
das lideranças espíritas, qualificando a produção 
de materiais federativos e subsídios, bem como o 
escopo de treinamentos e resultados verificáveis 
neste campo de atuação unificacionista. Tudo in-
dica que a liderança espírita necessária ao tempo 
presente e ao futuro, para a nossa coletividade, 
está adequadamente sendo gestada, consoante 
a recomendação do Divino Amigo: “(...) quem 
quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso 
servidor, quem quiser o servo de todos ser, o pri-
meiro entre vós será.7
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 7
Programa de Formação de Multiplicadores 

para Formação de Lideranças Espíritas

Breve histórico: 

Em 2008, a FERGS, através de seu Departamento Doutrinário, deu iní-
cio a um projeto de formação de lideranças para o Movimento Espírita 
Gaúcho que se concentrava na realização de oficinas sobre o tema jun-
to às 14 regiões federativas. O resultado apresentou-se como exitoso e 
permitiu que, então, se adequasse as oficinas para todos os segmentos 
do Centro Espírita e órgãos de unificação. Além disso, verifica-se que as 
propostas de trabalho e as ações no Movimento Espírita do Rio Grande do 
Sul vêm sendo construídas com base em princípios de liderança servidora 
e, portanto, de modo compartilhado e na lógica do trabalho em equipe, 
consoante os ensinos morais de Jesus, nosso Modelo e Guia Maior. 

Tendo sido aprovado, no âmbito da rede federativa o Programa para 
Formação de Lideranças para o Centro Espírita e Órgãos de Unificação 
(2015) e, mais recentemente, no Conselho Federativo Estadual, o Progra-
ma de Formação de Multiplicadores das Áreas Federativas (2016) para 
todas as áreas de atuação das sociedades espíritas, demonstrou-se a ne-
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cessidade de um projeto de formação de mul-
tiplicadores em torno da temática da liderança 
espírita, especialmente, em razão da descentra-
lização do treinamento das lideranças espíritas 
e pela centralidade e relevância do tema para a 
manutenção da unificação do Movimento Espíri-
ta Gaúcho. 

Objetivo geral:

Estabelecer um projeto de capacitação de 
multiplicadores para a formação continuada de 
lideranças no Movimento Espírita do Rio Grande 
do Sul. 

Objetivos específicos: 

• Implantar e efetivar um processo de formação 
de lideranças espíritas em nosso movimento, 
tendo em vista a adequação da liderança aos 
novos tempos; 

• Contribuir, através da formação de multiplica-
dores, com a descentralização do treinamen-
to de trabalhadores voluntários espíritas, pre-
servando a unidade de princípios; 

• Fomentar a união dos espíritas e a unificação 
do Movimento Espírita mediante a difusão e 
vivência dos princípios da liderança servidora, 
consoante o Evangelho de Jesus; 

• Subsidiar e apoiar a expansão da atuação dos 
Núcleos de Treinamento e Estudo através da 
formação continuada de lideranças espíritas 
na rede federativa; 

• Planejar, coordenar e supervisionar a forma-
ção continuada de lideranças espíritas no âm-
bito de atuação da FERGS. 

Justificativa: 

Por ocasião da produção de diagnóstico1 pela 
FERGS quanto aos entraves à unificação junto ao 
Movimento Espírita Gaúcho, o tema da liderança 
fez-se presente em todos os desafios respondi-
dos pela rede federada, destacando-se objetiva-
mente em: dificuldade na sucessão de lideran-
ças; lideranças e gestores com perfil inadequado 
às necessidades atuais do Movimento Espírita e 
processo de formação de lideranças inexistente. 
Daí, percebe-se claramente a questão central da 
temática “liderança” para a sustentabilidade do 
Movimento Espírita. Liderança interfere sobeja-
mente na sua sucessão, na sua readequação ou 
não às exigências do tempo presente e, também, 
na criação ou não de processos formativos no 
sentido de captação e treinamento de novos líde-
res para o serviço na Seara do Consolador. Ade-
mais, lembra-nos o livro “O líder espírita”2 que 
“Todo o líder é um educador. Por esta razão a im-
portância das decisões, da forma de conduzir sua 
equipe, administrando conflitos, delegando res-
ponsabilidades, favorecendo o desenvolvimento 
espiritual de seus liderados.” Ainda, cabe ressal-
tar que outros aspectos foram diagnosticados e 
que estão intrinsecamente relacionados com a 
questão da liderança e sua dimensão educativa, 
tais como: a insuficiência de recursos humanos 
e os conflitos interpessoais não administrados. 
Cabe ao líder, no aspecto educativo de seu labor, 
conduzir os processos de formação de equipes, 
cabe ao líder cocriar espaços de transformação 
de conflitos na Casa Espírita, tendo em vista os 
objetivos superiores da Messe a que todos nos 
dedicamos. Desse modo, a partir das diretrizes 
do Programa de formação de multiplicadores das 
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áreas federativas - FERGS (2016) e da experiên-
cia acumulada na formação de líderes espíritas 
através de oficinas, no solo gaúcho, a nossa fe-
derativa propõe, através de sua Vice-Presidência 
de Unificação e, em ação conjunta com todos os 
seus setores, este projeto intitulado Capacitação 
de Multiplicadores para Formação Continuada de 
Lideranças Espíritas. 

Sua referência está na razão de ser do progra-
ma que lhe dá sustentação e que nasce da cons-
tatação da impossibilidade do treinamento de co-
laboradores das equipes dos Centros Espíritas e 
órgãos de unificação ser levado a efeito somente 
pelos companheiros que atuam mais diretamen-
te junto à sede física da Federação, na cidade de 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, portanto, um 
projeto de capacitação de multiplicadores para a 
formação continuada de lideranças, a partir das 
demandas da área de Unificação, utilizando-se 
de recursos humanos em lotação nos municípios 
de abrangência da rede federativa, como já vem 
ocorrendo exitosamente, parece ser o mais ade-
quado para os desafios do momento presente, 
bem como para o paradigma do Movimento Es-
pírita enquanto uma rede de colaboração viva e 
dinâmica. Para tanto, deve-se considerar a utiliza-
ção dos Núcleos de Treinamentos Estudos como 
campo de atuação programada da multiplicação 
dos saberes e vivências para a formação das lide-
ranças espíritas em solo gaúcho. 

Compreendemos que, dessa forma, em sin-
tonia com a necessidade permanente da constru-
ção de ações coletivas articuladas entre si, para o 
atendimento pleno, sob os ditames da sustenta-
bilidade - doutrinária, ética, social, política, eco-
nômica e ambiental - do Movimento Espírita, es-
taremos aprimorando a formação das lideranças 
espíritas, qualificando a produção de materiais 
federativos e subsídios, bem como, o escopo de 
treinamentos e resultados verificáveis neste cam-
po de atuação unificadora. 

Público alvo:

Líderes espíritas com potencialidades, dispo-
sição e disponibilidade para o desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e atitudes tendo 
em vista atender às atividades pertinentes ao 
exercício voluntário de facilitador de oficinas e 
treinamentos concernentes a esse projeto junto 
ao Movimento Espírita Gaúcho, sob a coordena-
ção e supervisão da Vice-Presidência de Unifica-
ção da FERGS. 

Competência desejáveis para os 
multiplicadores em formação: 

• Conhecimento aprofundado da Doutrina Es-
pírita; 

• Estar vinculado a Centro Espírita como cola-
borador, inserido em grupos de estudos; 

• Ter ou estar disposto a desenvolver conhe-
cimentos, habilidades e atitudes, em treina-
mento ministrado pela Vice-Presidência de 
Unificação. 

• Ter disponibilidade para participar do projeto 
de capacitação de multiplicadores na totali-
dade de seus módulos, conforme a oferta da 
FERGS; 

• Disposição para servir ao próximo; 

• Disposição para aprofundar e disseminar os 
princípios de Unificação; 

• Desenvolver e nutrir convivência fraterna com 
os órgãos de unificação e os Centros Espíritas 
de sua localidade e região; 

• Manter-se em permanente treinamento junto 
à área federativa a qual está vinculado; 

• Disposição para a realização de trabalho har-
monioso e produtivo em equipe, e demons-
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trar condições para dialogar, administrar conflitos e aproveitar ideias dos par-
ticipantes; 

• Familiaridade com os recursos tecnológicos de comunicação e aprendizagem. 

• Renúncia a ações de natureza pessoal, privilegiando atividades que favore-
çam o Movimento Espírita e o trabalho em equipe; 

• Compromisso permanente com o exercício pessoal dos princípios pertinentes 
à liderança espírita.

Conteúdos programáticos:

Liderança: 

Alguns conceitos e noções básicas sobre liderança;

Liderança - Um Projeto da Lei Divina;

Princípios de liderança - O coração do líder;

O perfil - Jornada de Transformação;

O Líder e a equipe - Liderança Situacional.

Gestão, Liderança e Relacionamentos

Gestão, Liderança e Relacionamento Interpessoal;

Liderança Percebida, Liderança Ofertada e Liderança necessária.

Formação de novos líderes e equipes

Formação de Novos Líderes;

Brasil, Coração do Mundo Pátria do Evangelho - Lições e Perfis de Líderes 
Servidores;

A Missão dos Espíritas - Evangelho Unificação e Sustentabilidade.

Metodologia:

O projeto de capacitação de multiplicadores para a formação continuada de 
lideranças espíritas no Rio Grande do Sul será ministrado com base nos princípios 
metodológicos do ensino ativo pertinente à Educação de Adultos (Andragogia).

A educação a distância (EaD) será uma abordagem metodológica utilizada, 
quando pertinente e de modo experimental, objetivando facilitar os processos 
de ensino e aprendizagem que se referem à aquisição de conhecimentos. Para 
a facilitação dos processos de ensino e aprendizagem de habilidades e atitudes 
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relacionadas à temática da liderança servidora, 
será observado o ensino presencial nas oficinas 
pertinentes aos módulos descritos acima.

Em todos os treinamentos presenciais ou à 
distância serão previstos momentos de reflexão 
e imersão para sedimentar a importância da ta-
refa, bem como da necessidade de fortalecer o 
desenvolvimento das virtudes e a educação dos 
sentimentos do multiplicador e seu engajamen-
to pessoal na condição de líder servidor junto ao 
Movimento Espírita.

O Projeto de Capacitação de Multiplicadores 
para a Formação Continuada de Lideranças Espí-
ritas, no RS, terá edição anual, a partir do primei-
ro semestre de 2017, quando seu material estará 
devidamente elaborado pela equipe técnico-pe-
dagógica responsável, postado em ambiente vir-
tual e validado pela Vice-Presidência de Unifica-
ção da FERGS, com encontro de apresentação do 
módulo 1 ainda no ano de 2016.

Será estabelecida agenda de trabalho com os 
oficineiros.

Avaliação:

Em cada módulo serão feitas avaliações de 
caráter formativo e qualitativo dos participantes, 
dos facilitadores e da capacitação em andamento.

Para a inserção do multiplicador na tarefa 
será necessário:

1. Indicação dos Presidentes de União ou Presi-
dentes de CREs para o mister de multiplicador 
junto à rede federada;

2. Termo de compromisso do participante e de 
trabalho voluntário assinados;

3. Presença integral nos módulos, em suas ativi-
dades presenciais e a distância;

4. Parecer dos facilitadores quanto ao aproveita-
mento do participante
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DIRETRIZ 8
PROMOÇÃO DO LIVRO
ESPÍRITA COMO
ELEMENTO ESSENCIAL
AO CUMPRIMENTO
DA MISSÃO DO
ESPIRITISMO
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Introdução:

liVro espírita e Vida

“O pão elimina a fome.

O livro espírita suprime a penúria moral.

O traje compõe o exterior.

O livro espírita harmoniza o íntimo.

O teto abriga da intempérie.

O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão.

O remédio exclui a enfermidade.

O livro espírita reanima o doente.

A cirurgia reajusta os tecidos celulares.

O livro espírita reequilibra os processos da consciência. 

A devoção prepara e consola.

O livro espírita reconforta e explica.

A arte distrai e enternece.

O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio.

A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para 
socorrer os necessitados da alma.

O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo.

A força corrige.

O livro espírita renova.

O alfabeto instrui.

O livro ilumina o pensamento.

Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos hu-
manos que nos sustentem e dignifiquem a vida na Terra de hoje; toda-
via, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do 
livro espírita que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-
-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e 
agora, depois e sempre”. (XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Espírita. 
Pelo Espírito Emmanuel). 
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Conforme instrui o benfeitor Emmanuel, tudo 
o quanto se relaciona com o livro espírita deve ser 
tratado de modo relevante e prioritário na sen-
da da difusão e da divulgação do Espiritismo. Por 
esta razão, a escolha para divulgação, a edição e 
a forma de circulação das obras precisam orien-
tar-se de modo a contribuírem para fortalecer o 
Movimento Espírita, concorrendo para o cumpri-
mento da missão do Espiritismo.

A correta utilização deste recurso divino que 
é a literatura espírita permite o esclarecimento, 
a orientação, o consolo e a acolhida cristã e ade-
quada aos que buscam Centros Espíritas e mesmo 
àqueles que tomam contato com o Consolador 
Prometido apenas através da leitura. 

Por outro lado, quando realizamos a distribui-
ção de obras de conteúdo adulterado, incorreto 
doutrinariamente, e ainda fomentamos uma ca-
deia comercial dissociada dos propósitos do Mo-
vimento Espírita, estamos retardando o cumpri-
mento da tarefa redentora que objetiva a destrui-
ção do materialismo.

Observem-se alguns conceitos e orientações 
úteis para que tenhamos prudência e logremos 
êxito neste âmbito:

Conceitos:

operação liVreira: Ações desenvolvidas no 
Movimento Espírita para a divulgação do Evange-
lho de Jesus, aclarado pelos princípios do Conso-
lador Prometido, através da edição, publicação e 
distribuição de obras de valor doutrinário. 

cadeia do liVro: É o caminho percorrido pelo 
livro, desde a sua concepção pelo autor, até che-
gar ao leitor. 

●	 A cadeia produtiva do livro impresso congrega 
a produção autoral, produção gráfica, edição, 
distribuição, livreiro e leitor.

●	 A cadeia produtiva do e-book compreende a 
produção autoral, projeto gráfico, edição, su-
porte e o leitor.

Finalidade:

A operação livreira visa prover a sustentabi-
lidade do Movimento Espírita, facultando a sua 
administração de acordo com os princípios do 
Evangelho de Jesus.

Sustentabilidade é um termo usado para de-
finir ações e atividades humanas que visam suprir 
as necessidades atuais dos seres humanos e das 
instituições, sem comprometer o futuro das pró-
ximas gerações. 

No Movimento Espírita busca-se a sustenta-
bilidade das instituições com a sedimentação de 
alguns pilares fundamentais:

Sustentabilidade Ética: Estabelecendo ações 
que visam o bem de todos, tal como prescreve 
a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Todas as 
decisões devem ter, como meta, benefícios para 
toda a rede;

Doutrinária: Promovendo ações que estimu-
lem o estudo e a vivência da Doutrina Espírita 
com base nas obras fundamentais da Codificação 
Espírita.

Socio-politico-cultural: Estabelecendo ações 
que concorram para a ampliação e fortalecimento 
da União dos espíritas e da unificação do Movi-
mento Espírita, formação de lideranças e trabalho 
em equipe.

Ambiental: Estabelecendo ações que contri-
buam para a preservação dos ambientes físicos e 
espirituais das nossas instituições e das relações 
nelas estabelecidas
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Espiritual: Cultivando os valores morais que 
nos aproximem dos bons espíritos e nos caracteri-
zem como verdadeiros espíritas.

Diz o Codificador ao elaborar o Projeto 1868:

“A comissão terá por um de seus primeiros 
cuidados ocupar-se com as publicações, desde 
que seja possível, sem esperar que o possa fazer 
com o auxílio das rendas. Os fundos a isso destina-
dos não serão, em realidade, mais que um adian-
tamento, pois que voltarão à caixa, em virtude da 
venda das obras, cujo produto reverterá ao capi-
tal comum. É um negócio de administração.”

A manutenção da cadeia do livro espírita as-
segura a realização do que prevê o Codificador: a 
divulgação de obras verdadeiramente espíritas, 
com o retorno do produto ao capital comum.

Organização:

A cadeia do livro como um negócio de admi-
nistração do Movimento Espírita é composta por:

Produção autoral: Autores espíritas que ce-
dem o direito autoral e patrimonial das obras es-
critas por eles ou psicografadas para a Federação 
Espírita Brasileira, para as editoras de federativas 
estaduais ou de outras instituições espíritas. (Ter-
mo de cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais).

Recomenda-se que as instituições espíritas 
não vinculem o recebimento dos textos ao paga-
mento de direitos autorais, criando compromis-
sos que são de natureza patrimonial e caráter 
hereditário. 

Quanto a livros cuja produção não é de natu-
reza mediúnica, cabe atentar para a seguinte con-
sideração de Allan Kardec:

[...]quem quer que esteja um pouco iniciado 
em negócios de livraria sabe que não é com livros 
filosóficos que se ganham milhões em cinco ou seis 
anos, quando sobre as vendas não se tem mais 
do que os direitos de autor, que não passam de 
alguns cêntimos por exemplar. Mas, avultado ou 
mínimo, sendo esse lucro fruto do meu trabalho, 
ninguém tem o direito de se imiscuir no emprego 
que lhe dou. Comercialmente falando, estou na 
posição de qualquer homem que colha o fruto de 
seu trabalho; corro os azares de todo escritor que 
tanto pode ser bem-sucedido, como pode sofrer 
um malogro.

Portanto, a retribuição em exemplares para 
que o autor reverta a alguma instituição é possí-
vel, mas sempre com o cuidado para não vincular 
a direitos autorais

Edição: É realizada pelas Editoras vinculadas 
ao Movimento Espírita (FEB Editora, Federativas 
Estaduais que editam livros e algumas instituições 
espíritas).

Distribuidoras: São as federativas estaduais 
que possuem essa estrutura, nos seus respectivos 
estados, e a FEB e as editoras de federativas es-
taduais para os demais estados onde não houver 
distribuidora nas federativas.

Livreiros: São os Centros Espíritas e as livra-
rias das federativas.

Leitores: Nosso objetivo deve ser o público 
espírita, mas também a humanidade, para que 
os princípios universais cheguem a todos os co-
rações, contribuindo para minorar a dor na Terra.

A preservação dessa cadeia assegura o que 
propôs o Codificador: Que o produto da operação 
retorne ao capital comum.
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Fundamentação doutrinária e decorrências práticas 
para a operação livreira no Movimento Espírita

[...] O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É 
roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o ser-
viço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias 
entre o templo e a oficina. Toda a Terra é seu altar de oração e seu 
campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e me-
noscabá-lo nas ruas é que temos naufragado mil vezes, por nossa 
própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados 
ao serviço divino. (XAVIER, Francisco  Cândido, pelo Espírito Emma-
nuel. Caminho, Verdade e Vida. Rio de Janeiro: FEB. Prefácio.) 

O Evangelho de Jesus, aprofundado e aclarado pela Doutrina Espírita, é o ro-
teiro moral para nos conduzirmos em todas as situações da vida, no Centro Espí-
rita ou fora dele, cumprindo-nos buscar nas suas páginas de luz a orientação para 
bem procedermos também quanto ao livro espírita.
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A fidelidade ao Consolador prometido e aos 
seus princípios há de ser observada na escolha cri-
teriosa das obras que ofereceremos aos frequen-
tadores do Centro Espírita e ao público em geral 
como sendo fontes genuínas de conhecimento 
do Espiritismo. Da mesma forma, os critérios es-
tabelecidos para a distribuição e comercialização 
do livro espírita não podem afastar-se do conteú-
do de tais obras e das diretrizes imperecíveis do 
Evangelho.

“A moral é a regra de bem proce-
der, isto é, de distinguir o bem do 
mal. Funda-se na observância da 
lei de Deus. O homem procede bem 
quando tudo faz pelo bem de to-
dos, porque então cumpre a lei de 
Deus.” (KARDEC, Allan. O Livro dos 
Espíritos. Rio de Janeiro: FEB. Q. 
629)

Na condução dos Centros Espíritas e dos ór-
gãos de unificação, importa que observemos to-
dos os envolvidos na cadeia do livro espírita, tudo 
fazendo para o bem de todos, como preconiza a 
questão 629 de O Livro dos Espíritos. Isto significa 
que ao escolhermos, analisarmos e comercializar-
mos as obras devemos agir de modo que: 

1. O Centro Espírita seja beneficiado com 
a divulgação correta da Doutrina espírita e com 
parte dos recursos financeiros gerados 2. Os ór-
gãos de unificação - federativas estaduais - sejam 
beneficiadas com a divulgação segura dos princí-
pios doutrinários e seus reflexos no processo de 
unificação, haurindo também parte dos recursos 
financeiros gerados - que irão manter as ações fe-
derativas e de difusão em maior escala, tudo em 
prol dos Centros Espíritas; e 3. As editoras que 
integram o Movimento Espírita (FEB, Federativas 
Estaduais, etc...) sejam beneficiadas com os frutos 
da distribuição de obras doutrinariamente quali-
ficadas e com o retorno dos recursos financeiros 

“ao capital comum”, permitindo-lhes editar maior 
número de livros e alcançar um público cada vez 
mais amplo, bem como a realização de mais e me-
lhores ações de unificação.

A conjunção de esforços para que o livro es-
pírita atinja a sua finalidade, tudo fazendo para o 
bem de todos, há de espelhar-se nos princípios de 
fraternidade e responsabilidade recíproca da Pri-
meira Comunidade Cristã.

A PRIMEIRA COMUNIDADE CRISTÃ. O coração 
e alma da multidão dos que creram eram um só, 
e ninguém dizia ser somente seu algo do que pos-
suía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os 
apóstolos davam testemunho, com grande poder, 
da ressurreição do Senhor Jesus, e havia em todos 
eles grande graça. Pois nenhum necessitado havia 
entre eles; já que todos os que eram proprietários 
de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os va-
lores das coisas vendidas e colocavam junto aos 
pés dos apóstolos; e era distribuído a cada qual 
conforme a necessidade de cada um. (At, 4:32-35).

Ao mantermos a circulação de obras fidedig-
nas e preservarmos no seio do Movimento Espíri-
ta os recursos financeiros gerados pela operação 
livreira, permitiremos que as células mais frágeis 
de trabalho continuem a ser auxiliadas pelas mais 
pujantes; que as Federativas Estaduais e a FEB, 
observando contextos mais amplos de organiza-
ção e sustentabilidade, possam amparar as insti-
tuições em suas necessidades e fortalecerem-se 
para o cumprimento de suas missões estabeleci-
das pelo Cristo.

O estabelecimento de políticas comerciais e 
práticas de distribuição, evitando observar ape-
nas o ganho financeiro exclusivo de uma ou outra 
unidade do Movimento Espírita, deve estabelecer 
prioridades doutrinárias (quais os livros que serão 
distribuídos) e de unificação (por quais órgãos e 
com que propósitos os livros serão distribuídos e 
os recursos arrecadados).

82 A Reencarnação 454



O Codificador compartilha mais uma vez a sua 
visão lúcida e vanguardista ao orientar:  

Vias e Meios. É de lastimar, sem 
dúvida, que tenhamos de entrar 
em considerações de ordem mate-
rial, para alcançarmos um objetivo 
todo espiritual. Cumpre, porém, 
observemos que a espiritualidade 
mesma da obra se prende à ques-
tão da Humanidade terrena e do 
seu bem-estar; que já não se trata 
somente da emissão de algumas 
ideias filosóficas, mas de fundar 
alguma coisa de positivo e de durá-
vel. [...] O próprio interesse do Espi-
ritismo exige, pois, que se apreciem 
os meios de ação, para não ser 
forçoso parar a meio do caminho. 
Apreciemo-los, portanto, uma vez 
que estamos num século em que 
é preciso calcular tudo. [...] Ponto 
essencial, na economia de toda ad-
ministração previdente, é que sua 
existência não dependa de produ-
tos eventuais que possam fazer 
falta, mas de recursos certos, regu-
lares, de maneira que sua marcha, 
aconteça o que acontecer, não seja 
embaraçada. [...] A sorte de uma 
administração como esta não pode 
ficar subordinada aos azares de um 
negócio comercial; precisa ser, des-
de o seu início, senão tão florescen-
te, pelo menos tão estável quanto 
o será daqui a um século.(KARDEC, 
Allan. Obras Póstumas, Rio de Ja-
neiro: FEB. 2013. Vias e Meios)

A prudência de Kardec aponta para a neces-
sidade de não submetermos a administração do 
Movimento Espírita e de suas células fundamen-
tais - os Centros Espíritas - aos azares de um negó-

cio comercial; a operação livreira deve, portanto, 
balizar-se sempre e primeiramente por questões 
éticas, doutrinárias e de unificação, sendo que os 
fatores financeiros precisam estar submetidos a 
estas premissas.

Qualquer que seja a nossa seara de traba-
lho, é fundamental recordarmos que somos uma 
grande família liderada pela Casa de Ismael, a Fe-
deração Espírita Brasileira:

[...] a respeitável e antiga institui-
ção é, até hoje, a depositária e di-
retora de todas as atividades evan-
gélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos 
os grupos doutrinários, ainda os 
que se lhe conservam infensos, ou 
indiferentes, estão ligados a ela por 
laços indissolúveis no mundo espi-
ritual. Todos os espiritistas do país 
se lhe reúnem pelas mais sacros-
santas afinidades sentimentais na 
obra comum, e os seus ascendentes 
têm ligações no plano invisível com 
as mais obscuras tendas de carida-
de, onde entidades humildes, de 
antigos africanos, procuram fazer 
o bem aos seus semelhantes.

As forças das sombras alimentam, 
muitas vezes, o personalismo e a 
vaidade dos homens, mesmo da-
queles que se encontram reunidos 
nas tarefas mais sagradas; mas, a 
direção suprema do trabalho do 
Evangelho se processa no Alto e a 
Federação Espírita Brasileira, den-
tro da sua organização baseada 
nos ensinamentos do Mestre, está 
sempre segura do seu labor junto 
das almas e dos corações, cultivan-
do os mais belos frutos de espiri-
tualidade na seara de Jesus, cons-
ciente da sua responsabilidade e da 
sua elevada missão. [...] (XAVIER, 
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Francisco Cândido Xavier, pelo Es-
pírito Humberto de Campos. Bra-
sil Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho. Rio de Janeiro: FEB.) 

O senso de coletividade e os propósitos de 
unificação, ecoando nos corações dos trabalhado-
res espíritas e instrumentalizando ações de todo o 
Movimento Espírita, serão indicativos no trabalho 
diário da operação livreira, auxiliando-nos a estru-
turar os postos de livros nos Centros Espíritas com 
obras verdadeiramente espíritas, concretizando o 
comprometimento dos centros e trabalhadores 
espíritas com as distribuidoras das federativas es-
taduais e com a própria FEB.

Como decorrência dos princípios e funda-
mentos mencionados, orienta-se, por fim, em re-
lação à operação livreira no Movimento Espírita:

1. Que a gestão do posto de livros nos Centros Es-
píritas e nos eventos por estes realizados seja 
cuidadosa e prioritariamente liderada pela ad-
ministração da instituição, com estreito con-
trole do processo de delegação, para que não 
haja a vulneração de questões doutrinárias e 
de unificação em prol de decisões meramente 
financeiras e desatreladas do bem de todos no 
Movimento Espírita;

2. Que as federativas estaduais mantenham ati-
vidade qualificada e permanente de análise 
de obras, fazendo criterioso crivo acerca dos 
livros que serão distribuídos aos Centros Espí-
ritas e ao público em geral, evitando a disse-
minação de obras pseudoespíritas e a distor-
ção dos princípios do Espiritismo;

3. Que os Centros Espíritas adquiram livros ana-
lisados por suas respectivas federativas, res-
guardando-se a segurança doutrinária e per-
mitindo que os recursos financeiros decorren-
tes da operação livreira fomentem o processo 
de unificação e o cumprimento da Missão do 
Espiritismo e do Programa de Ismael.

[...] E quando se fala em difundir 
o livro, quando se fala em difun-
dir a Doutrina Espírita, inclusive 
para áreas onde as possibilidades 
são extremamente precárias, real-
mente é importante levantar-se 
recursos. Não somos partidários de 
que transformemos o livro na úni-
ca fonte de renda das Instituições 
Espíritas. O livro pode vir a ser um 
trabalho de apoio, uma rentabili-
dade que ajude, mas não podemos 
transformá-lo em objeto exclusi-
vo de obtenção de recursos. Pelo 
contrário, ele deve ser trabalhado 
como veículo de difusão da Doutri-
na Espírita. [...] (Nestor João Ma-
sotti, então Presidente da FEB, em 
entrevista concedida ao periódico 
Diálogo Espírita - FERGS, em 2010)

“Fidelidade ao Programa de Ismael, Impes-
soalidade, Fortalecimento do Movimento Espírita 
e Fidelidade Doutrinária”. (Premissas do trabalho 
de adequação da operação livreira no Movimen-
to Espírita ao Programa de Ismael, referidas em 
05.05.2015 por Jorge Godinho Barreto Nery, Pre-
sidente da FEB). 
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 8

Oficina: Por que e como divulgar
o Livro Espírita

Oficinas realizadas em todas as regiões federativas, com início no ano 
de 2017.

Objetivo: Sensibilizar as lideranças e trabalhadores espíritas para a 
importância da divulgação adequada eficiente do livro espírita, bem como 
ofertar ferramentas e treinamento aos colaboradores de postos de livros 
nos Centros Espíritas.

1º, 2º e 3º Encontros Estaduais do Livro Espírita: 

Realizou-se em 2016 o 1º Encontro Estadual do Livro Espírita, sensibi-
lizando os participantes para a relevância da literatura espírita em aspec-
tos doutrinários, de unificação e como negócio de administração.

Em 2017, o 2º Encontro Estadual do Livro Espírita deu continuidade 
ao processo de sensibilização, conscientização e formação dos espíritas 
gaúchos para o emprego do livro como elemento essencial ao cumpri-
mento da missão do Espiritismo na Terra. Além da formação de leitores 
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foi estimulada a formação de autores que produ-
zam textos genuinamente espíritas.

A necessidade de continuidade e avanço da 
temática torna-se ainda mais clara e prioritária 
a partir da aprovação pelo Conselho Federativo 
Nacional da FEB, em novembro de 2017, do novo 
Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Bra-
sileiro, com a inserção da nova diretriz 8: a promo-
ção do livro espírita como elemento essencial ao 
cumprimento da missão do Espiritismo.

Logo, considerando-se que nos encontros an-
teriores foi enfatizada a necessidade de prudência 
e análise acurada das obras pseudoespíritas que 
visam à desunião e à contaminação da mensagem 
cristã, no evento a realizar-se em 2018 tem-se por 
oportuna a valorização dos bons escritores, a pro-
moção da literatura espírita de qualidade incon-
testável e que, muitas vezes, resta esquecida ou 
pouco valorizada pelo público.

Objetivo geral:

Sensibilizar, conscientizar e qualificar o pú-
blico alvo para que a operação livreira no Movi-
mento Espírita se realize observando os aspectos 
doutrinários, de unificação e de administração re-
ferentes ao livro espírita, segundo as orientações 
de Jesus, Allan Kardec e de Espíritos Benfeitores.

1º ENCONTRO
Objetivos específicos:

Aprofundar o entendimento acerca do papel 
do livro espírita para o cumprimento da missão do 
Espiritismo.

Compreender o livro espírita como elemento 
de união e de unificação dos espíritas e das insti-
tuições espíritas.

Revisitar os critérios doutrinários a serem res-
peitados pelo livro espírita e estudar os desvios 
grosseiros ou sutis provocados na literatura por 
Espíritos enfermos e que se opõem à marcha do 
Consolador.

Aprofundar a consciência e estabelecer ações 
em torno dos aspectos de administração do livro 
espírita, tanto nos órgãos de unificação quanto 
nos Centros Espíritas.

Tema:

O Livro Espírita, Luz de Hoje, Amanhã e Sempre.

2º ENCONTRO
Objetivos específicos:

Refletir acerca da formação de leitores e es-
timular a leitura e divulgação de obras genuina-
mente espíritas.

Despertar o interesse de novos autores e 
orientá-los para a produção de literatura espírita 
qualificada em aspectos técnicos e doutrinários.

Estimular o planejamento e realização de 
ações contemplando o livro espírita correlaciona-
das com as diretrizes do Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro e com as metas do 
Plano de Trabalho Quinquenal da FERGS.

Aprofundar o nível de consciência espírita 
para a fidelização do público à Livraria, Distribui-
dora e Editora Francisco Spinelli.

Tema:

O Livro Espírita e a Missão do Espiritismo: Desa-
fios da Atualidade.
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3º ENCONTRO
Objetivos específicos:

Apresentar ao público obras espíritas reco-
nhecidamente de boa qualidade, estimulando a 
sua leitura e divulgação.

Fomentar a união dos espíritas e a unifica-
ção do Movimento Espírita a partir da literatura 
qualificada, capaz de subsidiar consensos sólidos 
acerca da convivência e do trabalho nas fileiras do 
Consolador.

Identificar os desafios humanos - íntimos e 
sociais - e conectá-los à literatura espírita como 
forma de superação (dos desafios) e edificação 
das virtudes necessárias à regeneração da Terra.

Tema:

Os Bons Escritores: Literatura Espírita para a Re-
generação da Terra.

Clube do Livro FERGS:

O Clube do Livro Espírita vem sendo implan-
tado no Rio Grande do Sul desde julho de 2010 
numa parceria crescente entre os Centros Espíri-
tas, contando hoje com cerca de uma centena de 
Casas Espíritas. A implantação e a gestão desse 
círculo de leitores foram, até dezembro de 2016 
administradas pelo Grupo Espírita Seara do Mes-
tre, de Santo Ângelo, tendo cumprido um papel 
fundamental para a sustentabilidade de muitas 
instituições espíritas no nosso estado. 

Em janeiro de 2017 por iniciativa dos funda-
dores e gestores, o clube migrou para a gestão da 
Diretoria Executiva da FERGS. Conta atualmente 
com 4.500 adultos, 650 crianças e 250 jovens, 

divulgando prioritariamente as obras da Editora 
Francisco Spinelli;

O Clube tem uma gestão logística simples, 
onde o transporte, sempre que possível, é feito 
de forma voluntária, por lideranças que se dispo-
nibilizam a transportar as obras e distribuírem em 
seus respectivos polos. O trabalho realizado até o 
presente momento é um sucesso, e está ao abri-
go de uma estrutura institucional que possibilita 
o crescimento e a sua perenidade para continuar 
desempenhando o papel de mantenedor das ati-
vidades doutrinárias de muitas células do Movi-
mento Espírita.

Objetivo geral: 

Promover a sustentabilidade ética, sociopolí-
ticocultural, ambiental, espiritual e econômica do 
Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, tendo 
o livro espírita como elemento de unidade doutri-
nária, unificação e negócio de administração.

Objetivos específicos: 

a) Oferecer aos estudantes, frequentadores dos 
Centros Espíritas e simpatizantes da Doutrina 
Espírita livros qualidade doutrinária;

b) Prover os Centros Espíritas de recursos, cuja 
fonte seja compatível com os princípios espí-
ritas;

c) Formar uma rede de colaboração que estimu-
le a união dos espíritas e a corresponsabilida-
de pela manutenção das atividades de difusão 
e divulgação do Espiritismo;

d) Oferecer livros com custo beneficiado, atingin-
do um maior número de leitores;

e) Promover ações de formação de leitores e es-
critores.
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DIRETRIZ 9
PARTICIPAÇÃO
DO ESPÍRITA
NA SOCIEDADE
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O Codificador, na obra Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, nos propor-
ciona esclarecimentos importantes sobre as quatro fases progressivas da propagação do 
Espiritismo, passando de um estágio de curiosidade para uma fase de observação e, poste-
riormente, evoluindo para a fase de admissão, até alcançar o quarto período, a influência 
sobre a ordem social, no qual a humanidade, sob a ingerência dessas ideias, entrará em 
um novo caminho moral.2 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, as organi-
zações religiosas necessitaram adequar os seus registros e documentações, à legislação 
vigente no país, eis que a ação fiscalizatória do Poder Público se intensificou, porque a 
mensuração do PIB revela uma crescente participação das instituições sem fins lucrativos 
na sua composição. As instituições espíritas integram esse grande segmento da sociedade 
e as mudanças legislativas revelaram uma fragilidade nesse viés organizacional, porquan-
to muitas delas experimentaram grandes dificuldades, com a perda de certificações que 
lhes conferiam caráter filantrópico, o que gerou dívidas e até mesmo o encerramento de 
atividades. 

Temos asilos, creches, a escolas e atividades específicas em muitos Centros Espíritas 
que recebem valores oriundos de parcerias público-privadas, com destinação de verbas do 
imposto de renda e de outros fundos organizados pela sociedade civil. Tal atuação requer 
uma gestão eficiente e com registros que, na sua maioria, são complexos e exigem dos 
gestores destas Casas conhecimento e constante atualização do conhecimento sobre es-
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sas práticas. O Ministério Público e demais entes 
responsáveis por este acompanhamento, nos âm-
bitos federal, estadual e municipal, intensificaram 
suas atuações, concitando as instituições a man-
terem suas áreas administrativas organizadas.

Mesmo as instituições que não lançam mão 
destes recursos necessitam ajustar suas práticas 
administrativas ao que prevê a lei no que se re-
fere aos registros contábeis, questões atinentes 
as suas instalações, PPCI, alvarás etc. O gestor 
evangelizado deve dar a Deus o que é de Deus e 
a César o que é de César. Aquele que descumpre 
a lei humana, que o submete ao crivo social e é 
capaz de imputar-lhe sanções as mais diversas, 
dificilmente cumprirá a lei de Deus, cujo sensor é 
somente a própria consciência.

Alinhamos algumas, dentre outras medidas, 
que o administrador de Centro Espírita necessita 
realizar:

a) procurar manter o Quadro Associativo com 
seus registros atualizados, identificando os 
desligamentos e adesões; 

b) ter em seus arquivos os Termos de Trabalha-
dor Voluntário em dia,  consoante a Lei nº 
9.608/98, renovando-os anualmente;

c) registrar em cartório as atas de eleições do Cor-
po Diretivo, alterações estatutárias, manten-
do segundas vias disponíveis para qualquer 
necessidade;

d) arquivar os documentos da Instituição (certi-
dões, ofícios,etc...) , incluindo o alvará de fun-
cionamento, que deve estar em local visível;

e) na tesouraria, a instituição deverá manter a es-
crituração regular e atualizada de toda a movi-
mentação financeira e patrimonial, extensivo 
aos recursos públicos eventualmente recebi-
dos, em virtude de projetos sociais, e elaborar 
o demonstrativo do balancete mensal e o de-
monstrativo do resultado do exercício mensal; 

f) a elaboração de relatórios que contemplem to-
das as atividades de promoção e assistência 
social realizadas pela organização, com regis-
tro fidedigno dos quantitativos de pessoas 
atendidas e dos recursos utilizados no aten-
dimento (cestas básicas e/ou alimentos distri-
buídos, recursos para compra de medicamen-
tos, pagamento de aluguéis, passagens etc.).

Assim, afirmamos: o Centro Espírita deve ficar 
atento às disposições normativas que lhe dizem 
respeito, cumprindo suas variadas atribuições 
com total observância dos preceitos legais especí-
ficos a cada área de atuação, independentemente 
de participação em projetos sociais. 

Atualmente, com a publicação do Novo Mar-
co Regulatório do Terceiro Setor, fundamentado 
através da lei nº 13.019/2014, trazendo uma série 
de mudanças para a formalização de parcerias en-
tre as organizações da sociedade civil e a Adminis-
tração Pública, esta observância se faz necessária, 
se a instituição espírita optar por isso. Assim, uma 
análise mais criteriosa da norma pode proporcio-
nar um melhor entendimento de como se dará 
legal, formal e operacionalmente tal relação con-
tratual, que já sofreu algumas alterações em de-
zembro de 2015 por meio da lei nº 13.204/2015. 
A citada lei começou a vigorar em janeiro de 2016 
nos âmbitos da União, Estados e Distrito Federal. 
No entanto, para os Municípios foi estabelecido o 
início de sua vigência para 1° de janeiro de 2017, 
sendo importante observar a legislação local que 
regulamenta de maneira específica, em que pese 
a observância da legislação federal, pois que cada 
município possui suas peculiaridades e exigên-
cias definidas em decretos municipais. Cabe aqui, 
sempre  frisar que quaisquer parcerias das nossas 
instituições não devem e não podem retirar-nos a 
liberdade de divulgação da Doutrina Espírita, nem 
submeter-nos a quaisquer tipos de exigências que 
vulnerem os princípios doutrinários.

Outro aspecto importante com o qual o nosso 
segmento se depara é a participação em grupos 
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de diálogo inter-religioso, possibilitando a aceita-
ção das crenças, culturas, as etnias e a busca da 
própria integridade do planeta, respeitando a vida 
e amando o próximo. A unidade entre os povos é 
possível respeitando-se a diversidade de credos, 
promovendo a paz e a harmonia entre integrantes 
das diferentes correntes religiosas, pois que a soli-
dariedade deve estar presente no consolo aos afli-
tos, sem nenhuma espécie de segregação. Sempre 
que convidados ou concitados a participar destes 
momentos em comunidade, os representantes do 
Espiritismo devem se fazer presentes, buscando 
com o seu exemplo, mais do que com as palavras, 
a promoção da pacificação social. 

Conhecedores de que “o objetivo essencial 
do Espiritismo é o melhoramento dos homens”5, 
faz-se mister o desenvolvimento em cada um de 
nós no que tange ao conhecimento, habilidades e 
atitudes necessárias para sermos fiéis servidores 
do Cristo, independente do ambiente onde nos 
encontremos. 

Emmanuel nos esclarece que a “Doutrina Es-
pírita quer dizer Doutrina do Cristo. E a Doutrina 
do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral 
em todos os mundos.”6

E Jesus, por sua vez, convida a que façamos a 
diferença onde estivermos, a fim de que a nossa 
luz diante dos homens, através de uma analogia 
que inicia de maneira muito interessante para 
nossa reflexão: “Vós sois o sal da Terra.”3 

Ora, o sal está em abundância na natureza, 
como uma substância cristalina ou solúvel em 
água. Necessário à vida, encontra-se no organis-
mo humano e é essencial para o nosso equilíbrio 
eletrolítico; também está presente nos oceanos e 
imprime um sabor inconfundível e incorruptível 
aos alimentos. 

“Eis aí precisamente o que quer Jesus que 
sejam seus discípulos: elementos preciosos, de 
grande utilidade na economia social, tipos de ho-
nestidade incorruptíveis e preservadores da dis-
solução* moral no meio em que se encontrarem 

(...). Onde quer que se encontre, aquela qualidade 
particular, nele intrínseca, torna-se logo manifes-
ta (...). Nunca assimila as impurezas de outrem; 
transmite invariavelmente seu poder purifica-
dor.”4

Neste sentido, a resposta à questão 629 de O 
Livro dos Espíritos - parte terceira, capítulo I -, tra-
z-nos elucidações oportunas: “O homem procede 
bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque 
então cumpre a Lei de Deus”.

Ao acolhermos as luzes do Espiritismo, elege-
mos Jesus como o Caminho, a Verdade e a Vida e 
o escolhemos como nosso modelo e guia. Inspire-
mo-nos, pois, nos seus exemplos para que o nosso 
aprimoramento moral, intelectual e, consequen-
temente, atitudinal, seja um mote transformador 
de nós mesmos e da humanidade em verdadeiros 
homens de Bem.

*Dissolução (química): Mistura do soluto e do 
solvente que resulta numa solução.7
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AÇÕES PARA
CUMPRIMENTO DA

DIRETRIZ 9

Projeto FASE/FERGS

Objetivo Geral: 

Oferecer aos jovens internos da Fundação de Atendimento Sócio Educativo 
(FASE) uma proposta de educação integral à luz do Espiritismo, oportunizando-
-lhes o autoconhecimento e o conhecimento dos preceitos da moral cristã, atra-
vés de encontros de evangelização espírita com participação voluntária. 

Objetivos Específicos:

Possibilitar aos participantes a integração consigo mesmos, com o próximo e 
com Deus, reconhecendo a sua filiação divina e as oportunidades de superação 
de suas dificuldades.

- Apresentar a moral do Cristo como único meio de superação das dificulda-
des, permitindo a sua compreensão através dos princípios da Doutrina Espírita.
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- Oportunizar aos trabalhadores do Movimen-
to Espírita a qualificação e o amadurecimento 
para a atuação junto às populações em vulnera-
bilidade social e envolvidas com a criminalidade. 

Justificativa:

A partir de uma solicitação da FASE à Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul para que se 
desenvolvesse uma atividade de educação moral 
com jovens internos nas Unidades da Fundação 
de Atendimento Socioeducativo, e atendendo ao 
compromisso de que a Ação Evangelizadora deve 
se estender à sociedade, a Diretoria Executiva 
da FERGS acolheu o pedido e iniciou o presente 
projeto. Em atendimento à diretriz 8 do Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, 
que se refere à participação mais efetiva junto à 
sociedade organizada e aos órgãos do Poder Pú-
blico, o convênio de colaboração implementado 
junto à FASE promoverá a educação integral dos 
jovens atendidos, em consonância com o objetivo 
e a metodologia do Espiritismo. 

Desenvolvimento:

Após as reuniões realizadas junto aos repre-
sentantes das unidades da FASE e o levantamento 
realizado em visita às unidades, será realizado o 
planejamento dos eixos temáticos, levando em 
consideração a disponibilidade da primeira unida-
de a ser atendida. Concomitantemente ao plane-
jamento dos encontros, será realizada a seleção 
dos voluntários que colaborarão na execução do 
projeto. Para a realização dos encontros, deve-
rão ser convidados preferencialmente voluntários 
(evangelizadores) da Primeira Região Federativa.

O projeto será apresentado em um primeiro 
encontro na FERGS, contemplando Presidentes e 
Vice-Presidentes do CRE1 e das UDEs, bem como 

os Diretores e Vice-Diretores de Infância e Juven-
tude dos Centros Espíritas da Primeira Região, 
após aprovação pela Diretoria Executiva e CFE. 

Após a seleção dos voluntários ocorrerá o 
treinamento, a fim de que estejam capacitados 
a realizarem a tarefa e com conhecimento dos 
conteúdos programados para a realização dos 
encontros com os jovens, bem como cientes da 
realidade socioeconômica, cultural e espiritual da 
instituição na qual se realizará a Ação Evangeliza-
dora . 

Após o treinamento deverá ser constituída 
equipe para atuação constante/permanente, con-
templando os ciclos/turmas de evangelização que 
venham a estabelecer-se e permitindo a constitui-
ção de vínculos entre evangelizadores e evangeli-
zandos. 

O início do projeto se dará em apenas uma 
Unidade Sócio-Educativa da FASE (CASE Padre Ca-
cique), de modo que a experiência possa servir de 
modelo para as demais. A partir da avaliação pelo 
grupo gestor do Projeto (a gestora será Vera Bor-
ges, coordenadora de juventude da AIJ-FERGS) 
e constatação do êxito do trabalho na primeira 
unidade, será replicado o mesmo processo, le-
vando-se em consideração o modelo inicial para 
a implantação na segunda unidade, depois para a 
terceira e assim por diante. 

Os próprios voluntários das unidades que já 
estejam realizando o trabalho deverão cooperar 
no treinamento dos novos voluntários. 

O temário terá por base o documento Orienta-
ção à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: 
Subsídios e Diretrizes, priorizando-se eixos temá-
ticos a partir do contato e coleta de característi-
cas do público-alvo. Logo, os primeiros encontros 
com os jovens deverão objetivar tal diagnóstico 
e buscar elementos para a construção dos eixos 
temáticos. A organização dos temas considerará 
sempre a pedagogia de Jesus e Kardec.

A metodologia e os recursos: serão considera-
das as contribuições da assessoria de arte, Gestão 
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do Saber Ambiental, Conte Mais e demais áreas fe-
derativas, contribuindo para o desenvolvimento dos 
eixos temáticos, sem que se desconsidere a conti-
nuidade do trabalho e a construção de vínculos com 
evangelizadores que terão atuação permanente. 

O planejamento do projeto contemplará ain-
da a constituição de uma coordenação específica, 
orçamento, logística e outros fatores de sustenta-
bilidade.

Proposta de trabalho:

A Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
(FERGS), através da Vice-Presidência de Relações 
Institucionais - Área Programas e Projetos - e de In-
fância e Juventude, irá mobilizar junto aos órgãos 
de unificação da primeira região e Centros Espíri-
tas próximos às unidades atendidas, voluntários 
com perfil para a tarefa (evangelizadores de ju-
ventude, atualmente integrado a uma instituição 
espírita, com disponibilidade para a atuação junto 
à FASE). Estes voluntários serão capacitados para o 
desenvolvimento das atividades do projeto.

Recursos:

- Materiais: 

Os recursos materiais serão previstos pela 
coordenação do projeto e utilizados conforme a 
necessidade, durante o desenvolvimento das ati-
vidades propostas. 

Os recursos materiais e didáticos deverão tam-
bém seguir as normas de segurança da unidade. 
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- Financeiros: 

O projeto deverá contar com um orçamento 
anual, detalhando despesas e prevendo as recei-
tas e suas respectivas origens. A partir do orça-
mento serão captados valores de empresários, 
ações específicas no Movimento Espírita e verbas 
de projetos e convênios, além de buscar-se con-
trapartida da própria FASE.

- Humanos:

Deverão ser selecionados preferencialmen-
te voluntários (evangelizadores) vinculados aos 
Centros Espíritas próximos às unidades atendidas 
para a execução das atividades desenvolvidas nes-
tas unidades. A seleção destes voluntários deverá 
levar em consideração o perfil necessário para a 
realização das tarefas. Serão realizadas capacita-
ções anteriores ao início dos trabalhos e de atua-
lizações periódicas para melhor compreensão da 
diferença de ambiente, público e para conheci-
mento do processo de construção deste trabalho. 
Esta forma possibilita também os ajustes no pro-
grama/projeto. 

Avaliação: 

A avaliação do projeto ocorrerá mediante 
reuniões realizadas entre os coordenadores de 
equipes FERGS e entre coordenadores de equipes 
FERGS com os coordenadores FASE, seguindo a 
seguinte proposta: - nos primeiros 3 meses - re-
uniões entre coordenadores de equipes FERGS 
para troca de informações e possíveis ajustes - 
uma vez por mês; - nos primeiros 3 meses - re-
uniões entre coordenadores de equipes FERGS e 
coordenadores FASE para troca de informações e 
possíveis ajustes - a cada dois meses.



Carta de captação - CMDCA - Funcriança 

- Projetos registrados no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
- que viabilizam a captação de recursos destinados do Imposto de Renda de 
pessoas físicas e jurídicas.
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Resumo:

O Projeto a Arte de Educar Contando Histórias 
atua em parceria com a rede formal de educação, 
através dos termos firmados com as escolas da 
rede municipal de ensino, através de ações que 
utilizam a arte de contar histórias.

As atividades lúdico-pedagógicas acontecem 
tanto no ambiente escolar da criança/adoles-
cente da rede pública de ensino como também 
no espaço especialmente construído na sede da 
FERGS, adequado para a contação de histórias, 
nas instituições parceiras do projeto, em parques, 
em feiras do livro, em creches, em hospitais e ou-
tras unidades executoras, para crianças e adoles-

centes de 3 a 17 anos. Comprovadamente, pelas 
avaliações qualitativas a arte de contar histórias 
fortalece os vínculos interpessoais, desenvolve a 
criatividade e o hábito de ler. Cada história lida 
ou contada é procedida de experiências lúdicas 
e culturais que possibilitam novas formas de ex-
pressão, interação, aprendizagem e sociabilidade. 
Socializando a criança e o adolescente, estamos 
trabalhando para prevenir a violência, na medida 
em que os conteúdos das histórias abordam valo-
res morais, mediados pelos contadores, de forma 
adequada ao universo infantil. Há histórias que 
abordam os direitos e os deveres fundamentais 
como o da EDUCAÇÃO, o da CONVIVÊNCIA FAMI-
LIAR, o da CULTURA, O da LIBERDADE DE PENSA-
MENTO e o da AUTONOMIA, reconhecidos pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.


