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APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO DE 2015
Francisco B. de Menezes Júnior

Este pequeno livro resulta do esforço iniciado nos idos
de 1985, quando verificamos a carência de informações
técnicas e doutrinárias aplicáveis à administração das
instituições espíritas. Na época o nosso saudoso amigo Wolney
da Costa Martins já insistia conosco em que o nosso desafio
era transportar as orientações dos nossos benfeitores
espirituais para as realidades do nosso cotidiano, auxiliando
na direção de uma melhor implementação das atividades nas
Casas Espíritas.
Após cinco anos de atuação em campo, ouvindo in loco
as necessidades e carências dos dirigentes, idealizamos em
Anápolis o Seminário de Administração da Casa Espírita,
sempre pautando as idéias no movimento de unificação e em
sintonia com as obras de Allan Kardec e as orientações
espirituais presentes na obra de Francisco Cândido Xavier.
Em 1996 lançamos o livreto Administração Prática de
Instituições Espíritas. Foi o primeiro passo de uma grande
caminhada, reconhecendo que, nestes tempos de globalização
e rápidas mudanças, ninguém tem a última palavra em nenhum
setor da vida.
Em 2000 lançamos uma versão mais atualizada do
mesmo livreto.
Em 2002 publicamos, em parceria com Augusto
Francisco da Silva, engenheiro pós-graduado em
administração, o livreto Planejamento Estratégico Aplicado
à Instituição Espírita.
Logo em seguida, em 2003, Gestão da Casa Espírita–
Uma organização do Terceiro Setor, desta feita em parceria
com o colega Elias Inácio de Moraes, graduado em
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administração e especialista em Gestão da Qualidade e
Produtividade.
Em 2004 trouxemos à público outro livreto, Além das
Diferenças – o exercício da tolerância nas instituições espíritas,
em parceria com o médico Jorge Cecílio Daher Júnior, atual
presidente da Associação Médico-Espírita do Estado de Goiás.
Em 2005 a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia/
MG, sede do Conselho Regional Espírita do Triângulo Mineiro
nos convidou para a realização de um Curso de Capacitação
Administrativa naquela cidade.
Em 2006, após a realização de um seminário para
Elaboração do Plano de Ação do Centro Espírita Paz, Amor e
Caridade, em São Luiz de Montes Belos/GO, publicamos um
opúsculo com sugestões práticas sobre Como realizar o
planejamento estratégico na Casa Espírita, também em
parceria com Elias Inácio.
O trabalho foi se consolidando sobretudo a partir da
nossa atuação como Coordenador do Conselho Espírita
Regional de Goiânia, onde foi possível realizar vários eventos
e atividades diversas que nos serviram de laboratório.
Recentemente o irmão e amigo Aston Brian Leão,
durante a sua gestão à frente da Federação Espírita do Estado
de Goiás – FEEGO –, nos convidou para desenvolver este
trabalho nas antigas reuniões zonais, hoje Encontros
Regionais, nas cidades do estado, estimulando a retomada
dos estudos e trabalhos nesta área.
Neste presente trabalho acrescentamos algumas
abordagens que são conseqüência da experiência vivida em
2013/2014 sob a coordenação do confrade Diógenes Rosas
Lucas, na realização de seminários nas cidades do interior de
Goiás.
Rogamos a Jesus, nosso administrador maior, nos aceite
a modesta colaboração em sua seara hoje e sempre.
Goiânia, 12 de dezembro de 2014.
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APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO DE 2003

Eis que mais um opúsculo nasce do ideal de servir ao
movimento espírita, oferecendo reflexões atuais que vão além
dos conceitos básicos de Administração. Já é o quarto volume
de um autor idealista, Francisco Júnior, que agora se uniu a
outro idealista de enorme capacidade técnica e intelectual,
Elias Inácio.
Talvez o laboratório inicial tenham sido os seminários
de Administração nas Casas Espíritas, realizados em Anápolis,
na década de 1990. Mais justo seria dizer que o ponto de
partida foram esses eventos, pois desde então acréscimos de
conhecimento incrementaram a sabedoria anterior, ampliando
a perspectiva de se olhar o Centro Espírita apenas como uma
instituição estatisticamente inserida na sociedade, passando
para a visão de que as instituições se inserem na medida em
que participam e interferem, numa relação dinâmica de troca.
Os que se ocupam em pesquisar o Espiritismo no Brasil
percebem que o que praticamos aqui tem muito da nossa
sociedade, e não é exatamente aquilo que Kardec imaginava.
Não falamos de distorções doutrinárias, mas de relações
sociais que fazem uma Doutrina perder a impessoalidade para
vestir a roupa daquela sociedade, recebendo a carga cultural,
intelectual e emocional de um povo. Júlio de Abreu Filho, na
introdução da tradução da Revue Espirite, periódico publicado
por Allan Kardec entre 1858 e 1869, afirma que nos países
latinos das Américas a influência do catolicismo interferiu
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profundamente sobre o Espiritismo. Em Da Elite ao Povo,
Sylvia Damásio observa que o Espiritismo no Brasil
perpetuou-se não pelo apelo filosófico, mas pela assistência
social, citando os nomes de Bezerra de Menezes e, em época
imediatamente posterior, Pedro Richard, como exemplos de
atendimento aos apelos sociais de iteração com as
necessidades da sociedade.
A proposta dos autores não é de análise retrospectiva,
mas trata-se de um plano de ação presente, visando o futuro.
O Centro Espírita como modelo de atuação social, interferindo
positivamente através do ideal libertador da Doutrina Espírita.
Corro o risco do eufemismo religiosista ao falar de ideal
libertador, mas a proposta espírita, enquanto proposta
religiosa, é romper os grilhões do religiosismo, trazendo o
conceito de religião sem intermediação, permitindo ao homem
o contato com o Criador. Também é o Espiritismo que
proporciona a atenção aos desencarnados, o diálogo com os
sempre vivos, cuidando de uns, aprendendo com outros,
abrindo a perspectiva de que relações sociais são
transcendentes ao corpo físico, envolvendo a sociedade
espiritual a que agora temos acesso através da metodização
da prática mediúnica.
O que temos de novo, também, é a reflexão do
movimento espírita como Terceiro Setor. Impressionam os
números que dão conta de instituições espíritas movidas
apenas pelo ideal de servir e uma análise técnica do
voluntariado, baseada nos fundamentos doutrinários, serve
de material não apenas aos espiritistas sinceros, mas a todos
os pesquisadores sociais que se dispuserem à leitura da obra.
Enfim, o quarto volume dessa série me premia, pela
quarta vez, com a página inicial, tarefa que premia mais minha
amizade com os autores que qualquer pretensão de ser um
schooler no assunto.
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É com bastante entusiasmo que deixo aos leitores esse
manancial para pesquisa e aplicação prática.
Goiânia, janeiro de 2003.
(Jorge Cecílio Daher Júnior, Vice-Presidente da FEEGO
à época e atual presidente da AME – Aliança Médico-Espírita
de Goiás)
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INTRODUÇÃO
Na causa do Cristo, mais que nos empreendimentos
materiais, é preciso evitar o improviso. Quando as ações são
devidamente planejadas o esforço é melhor aproveitado e os
resultados são melhores. Muitas Casas Espíritas, contrariando o
mandato divino de que foram investidos os seus dirigentes,
atravessam longo tempo estagnadas. Não crescem, não inovam,
não se desenvolvem. Cuidam apenas das ações rotineiras. Muitas
deixam de existir com o tempo. Outras morrem junto com os
seus idealizadores.
Ao contemplar o monumento em que se tornou o Colégio
Allan Kardec, em Sacramento, caminhando pelas suas salas hoje
vazias, algumas reflexões se tornam inevitáveis: nem todas as
instituições espíritas podem ser compreendidas pela mesma lógica.
Aquelas que marcaram mais fortemente a sua presença no mundo
não o fizeram por aquilo que conseguiram manter nos edifícios
materiais que lhes serviram de abrigo temporário, mas pelo que
conseguiram perenizar no coração das pessoas. Foi Assim com
Jesus, sem “uma pedra onde repousar a cabeça”, foi assim com
Eurípedes Barsanulfo no Colégio Allan Kardec, foi assim com
Chico Xavier à sombra do abacateiro. Mas nem todos somos
Chico, nem todos somos Eurípedes e muito menos Jesus.
O propósito deste livro é refletir a respeito do que seriam
as bases de uma administração realmente espírita e cristã tendo o
ser humano no centro das suas preocupações, de modo a auxiliar
com alguma informação mais detalhada os dirigentes ou líderes
que, sem serem propriamente um Chico, um Eurípedes ou um
Jesus, desejam dar um impulso novo às atividades da Casa Espírita
19

de que participam, de modo a deixar o melhor legado possível
para aqueles que lhes vierem em seguida. Visa também cooperar
com conceitos e metodologias que auxiliem o dia-a-dia das
instituições, nos seus desafios em termos de motivação da equipe,
administração dos recursos e cumprimento das obrigações legais
que se multiplicam dia a dia.
Às vezes temos a tendência de importar os modelos
materialistas para dentro da Casa Espírita. Aqui dá-se o contrário.
O que se busca é afirmar, nesse extraordinário espaço de
convivência que é a Casa Espírita, o seu sentido espiritual, que é
a nossa referência, aproveitando aquilo que de melhor o ser
humano tem construído em termos de conhecimento a respeito
de Administração, de modo a colocar esse conhecimento a serviço
da causa Espírita e do Evangelho de Jesus.
Para que este livro não se tornasse apenas um repositório
de teorias, muitas vezes vazias de conteúdo e aplicabilidade, foi
desenvolvido um longo trabalho de observação em diversas
instituições, ao longo do período em que se realizavam os
seminários sobre Gestão na Casa Espírita. Devido ao modo como
ocorreram não foi possível dar um tratamento quantitativo às
anotações feitas, razão pela qual em muitas situações se verão
informações como “a maioria” ou “em um grande número de
casos”.
Para a sua primeira edição, em 2003, foram realizadas
também entrevistas de profundidade com os então dirigentes de
quatro entidades da capital que, de boa vontade, atenderam ao
nosso pedido. Como todas as reflexões que elas sugerem
permanecem atuais, optou-se por manter seus registros como
estavam naquela edição, sem a necessidade de atualizar um ou
outro dado que se apresente diferente atualmente. Naquela
20

ocasião essas quatro instituições foram escolhidas de modo a
contemplar diferentes realidades. São elas:
· Irradiação Espírita Cristã, por representar uma grande
estrutura com diversas ramificações, que são as suas obras
sociais, na pessoa do Sr. José Leopoldo, o Juquinha.
· CEGAL – Centro Espírita Grupo André Luiz, que
apresenta uma forte tradição de trabalho em equipe,
na pessoa do Sr. José Faleiros.
· Grupo de Edificação Espírita, pela imagem de
solidez e credibilidade conquistada ao longo dos anos,
na pessoa do Sr. Raimundo Aguiar.
· Fraternidade Espírita, por ter uma experiência vivida
de uso do Planejamento como ferramenta de gestão
ao longo de vários anos, na pessoa do Sr. Dione Cirino.
O propósito inicial deste livro era tratar de Planejamento,
razão pela qual essa pesquisa se concentrou inicialmente nesse
assunto. Procurou-se observar como essas quatro Casas
Espíritas utilizam essa ferramenta. Posteriormente percebeuse a necessidade de ampliar a abordagem, contemplando toda
a gestão da Casa Espírita, principalmente os aspectos legais,
que representam uma grande demanda, conforme observado
nos diversos eventos dos quais participamos nesse período.
Ao longo do tempo a observação foi estendida de modo não
estruturado nos diversos seminários realizados.
Inicialmente será discutida a missão de uma instituição
espírita e como essa missão se corporifica no seu
funcionamento. Em seguida serão tratadas algumas aplicações
típicas da administração de empresas que respondem muito
bem mesmo em instituições com finalidades espirituais, como
é o caso em estudo. Num exemplo claro de aplicação bem
sucedida dos princípios da administração, o capítulo 4 trata da
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relação entre a Casa Espírita e a comunidade, contextualizando a
clássica relação Empresa/Cliente, adaptando para a nossa realidade
os princípios da pesquisa de mercado, ou da pesquisa social no
Serviço Social, o que pode nos auxiliar no sentido de evitar
inúmeros equívocos.
A partir dessas premissas é que se passa a discutir o
Planejamento, com o cuidado de oferecer as ferramentas
técnicas que o assunto requer, de maneira plenamente adaptada
para a realidade de uma instituição espírita. Um caso prático
ilustra a aplicação do método escolhido, por sinal o mais
simples disponível no mundo da administração e que apresenta
maior facilidade de aplicação e melhores resultados para os
propósitos de que trata este livro.
O texto se apóia inteiramente nos princípios do trabalho
em equipe, com enfoque no convívio entre pessoas diferentes,
reconhecendo neste, o trabalho em equipe, a única forma de
proporcionar resultados efetivos baseados em um clima de
convivência familiar. Aborda aspectos relacionados à liderança
e à administração de conflitos e até mesmo alguns aspectos
bastante práticos como a gestão das atividades doutrinárias e
as eleições em uma Casa Espírita. Na gestão dos recursos
financeiros, prioriza a visão voltada para a auto-suficiência e
para a transparência, exigências mínimas quando se trata de
instituições espíritas, sem descuidar de apresentar um guia a
respeito das diversas obrigações legais a que estão sujeitas as
instituições espíritas. Os velhos problemas do trabalho
voluntário e da “casa do zelador” não poderiam ficar
esquecidos em um estudo dessa natureza.
Como o público-alvo do livro são os dirigentes de Casas
Espíritas, sacrificou-se em partes as regras da ABNT –
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Associação Brasileira de Normas Técnicas – no corpo do texto e
nas notas de rodapé, de modo a deixar o texto mais simples e
mais leve, ao alcance de todos.
Ao final, à conta de sugestões, são apresentados alguns
modelos de documentos que, com certeza, evitarão alguns
aborrecimentos que têm ocorrido com muita frequência nas
instituições espíritas, e que são facilmente evitáveis.
Nossa expectativa é que tenhamos conseguido
proporcionar, com este trabalho, um conjunto de informações
e reflexões que, se bem compreendidas, possam representar
base para uma gestão equilibrada, bem sucedida, que
proporcione às nossas instituições o pleno cumprimento da
sua missão enquanto frentes de ação do Consolador Prometido
diante da humanidade.
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1. A CASA ESPÍRITA
“O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais
humilde, é sempre santuário de renovação mental
na direção da vida superior.” – Emmanuel
Como ponto de partida é preciso aprender a ver na Casa
Espírita mais do que a construção material que se assenta em um
determinado endereço. Ampliando nossos sentidos podemos
percebê-la como um espaço de convivência de um grupo de
espíritos que abraçaram a causa da Doutrina Espírita e fazem
daquele espaço e daquela oportunidade o seu ambiente de ação
em benefício de si mesmos e da comunidade à sua volta.
Uma Casa Espírita comporta uma infinidade de conceitos.
Considerando apenas aqueles trazidos pelos benfeitores espirituais
que nos honram com suas lições podemos compreendê-la como:
- “Educandário de Luz”1
- “Um pouso acolhedor e um santuário”.2
- “Posto avançado do Cristianismo redivivo.
- Templo do Evangelho, ou um Templo do Bem.
- Um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis
universais no que se reporta à consciência e à justiça, à
edificação do destino e à imortalidade do ser.

1
Bezerra de Menezes, dando o nome ao livro Educandario de Luz, uma coletânea de
textos psicografados por Francisco C. Xavier, Ed. IDEAL.
2
Eugênio S. Vitor, no livro Educandário de Luz.
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- Lar de esclarecimento e consolo, renovação e
solidariedade.
- Templo de trabalho educativo e lar de solidariedade humana,
em que os mais fortes são apoio aos mais fracos e em que
os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob
o infortúnio.
- Escola benemérita e lar de luz, aberto à instrução geral para
o entendimento das leis que regem os fenômenos da
evolução e do destino.
- Lugar consagrado ao serviço do Cristo, onde
comparecemos de alma descerrada aos sofrimentos e
necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos
em humanidade ali encontrem a sua Celeste Presença.
- Santuário de renovação mental na direção da vida
superior”.3
- “Escola para ensinar, casa de produção incessante do
bem e sementeira viva de bênçãos e luzes em que todos
nós, individualmente, podemos contribuir com a nossa
parte na construção do Reino de Deus na Terra”.4
- “Repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto,
refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da
esperança”.5
- “Pouso de paz, doce abrigo, que nos revela o Amor por
luz do lar celeste.
- Lar consagrado à bondade e à esperança, que louve a
presença e o nome do Cristo em toda parte”.6

Emmanuel, no livro Educandário de Luz, uma coletânea de textos psicografados por
Francisco C. Xavier.
4
Agar, Idem.
5
Maria Dolores, idem.
6
Auta de Souza, idem.
3
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Além dessa visão espiritual, que nos remete ao aspecto
mais sublime da instituição espírita, precisamos reconhecer nela a
organização jurídica e humana em que as pessoas se associam
com suas qualidades e limitações, buscando atender aos seus mais
variados anseios, desde o preenchimento do vazio existencial,
passando pela busca de alívio às dores decorrentes da luta humana,
até a realização dos mais elevados projetos de cooperação
individual na construção do Reino dos Céus aqui na Terra.

1.1 - A missão da Casa Espírita
A missão da Casa Espírita é uma decorrência natural da
missão do Espiritismo, estabelecida no prefácio de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, e que consiste em “iluminar
os caminhos e abrir os olhos aos cegos”. Para cumprir essa
missão o Espiritismo assume uma feição que, segundo Kardec,
foi definida pelo próprio Cristo quando de sua passagem pela
Terra. Essa feição é a do “Consolador”, prometido por Jesus
para a humanidade7.
Ainda nos idos dos anos 1990, reunidos em um seminário
para a elaboração de um Plano Estratégico para a Federação
Espírita do Estado de Goiás, os membros da Diretoria Executiva
da época concluíram, a partir da leitura do texto kardequiano,
que a missão do Espiritismo poderia ser traduzida na expressão
“Esclarecer e Consolar”. Numa outra perspectiva o espírito
Emmanuel identifica no Espiritismo “o processo libertador das
consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes
mais altos”8. Considerada a sua orientação cristã o Espiritismo
tem como seu primeiro compromisso aquele estabelecido por
Jesus, de cooperar na “construção do Reino dos Céus” aqui
mesmo, na Terra, através das idéias espíritas.
Esse entendimento da Missão do Espiritismo é uma combinação do Prefácio como capítulo
VI de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado de “O Consolador Prometido”.
8
Vide o livro Roteiro, de Emmanuel/Chico Xavier, lição 31 intitulada Missão do Espiritismo.
7
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Assim sendo, a missão de uma Casa Espírita não pode ser
vista de forma independente da missão do Espiritismo. Ao
contrário, a Casa Espírita se constitui em uma estrutura material
de apoio ao cumprimento dessa missão. Toda e qualquer ação
deve ser vista dentro dessa missão maior, de longo prazo, e toda
e qualquer parceria com qualquer tipo de organização, ou com
governos, só se justifica se plenamente sintonizada com esse
objetivo, traduzido de diferentes formas, mas sempre com o
mesmo significado, associado à espiritualização do homem tendo
em vista a transformação da Terra em um mundo de regeneração.

1.2 - Diferentes naturezas de Instituições
Espíritas
O primeiro passo para uma discussão em torno do que
pode ser aplicável à gestão de uma instituição espírita é
compreender as diferenças inerentes à sua própria natureza,
reconhecendo que nem todas apresentam os mesmos objetivos,
a mesma história, e que cada uma é marcada por um conjunto de
singularidades.
Ainda hoje, grande parte das Instituições Espíritas começa
através de um pequeno grupo familiar. Com o amadurecimento
do grupo é comum surgir a necessidade de se criar algum trabalho
voltado para assistência à comunidade. Na medida em que o
trabalho vai se ampliando surge a necessidade de se transferir
para um espaço maior e mais adequado, que proporcione
melhores condições de organização das atividades. Na maioria
dos casos, é nesse momento que surge a necessidade de fundação
de uma entidade jurídica legalmente constituída, como regra geral
um “Centro Espírita”.
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Normalmente as instituições que assumem um papel de
prestação de serviço à comunidade, como uma creche, um hospital
ou um abrigo de terceira idade, já são constituídas com essa
finalidade. E quase sempre são também constituídas por instituições
que começaram como Centros Espíritas, mais orientadas para as
atividades doutrinárias, e que, pelo seu envolvimento com o
trabalho assistencial, optaram por constituir uma nova entidade,
esta sim, de assistência social especializada.
Sob a perspectiva da sua organização jurídico-institucional
podemos identificar no movimento espírita pelo menos esses três
tipos de organização, a saber:
Grupos Espíritas – Grupos informais, organizados em
torno de pessoas ou famílias, sem a necessidade de aparato formal.
Não são propriamente “instituições” espíritas no sentido legal do
termo, mas podem apresentar contribuições relevantes para a
causa do Espiritismo e de Jesus. A Casa da Prece, de Francisco
Cândido Xavier, foi o mais nobre exemplo desse tipo de
organização no meio espírita. Embora não sendo um grupo espírita,
Jesus com seu colegiado de apóstolos, atuando do lado de fora
dos templos do judaísmo, talvez possa ser considerado o mais
eloquente exemplo de grupo informal.
Sociedades Espíritas com finalidade doutrinária – São
orientadas para o estudo e para o acolhimento às pessoas que
buscam na Doutrina Espírita o consolo e o esclarecimento. Têm
como atividades as palestras e cursos doutrinários, a evangelização
infantil e a prática mediúnica. Nestas, o trabalho assistencial
comparece como atividade complementar, normalmente não
especializada, voltado para a comunidade. Há quem veja na
atividade assistencial dessas Casas uma espécie de “laboratório”
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onde se poderia “aprender a praticar a caridade”. Por exigência
legal são todas formais, regidas pelos seus estatutos. São os
Centros, Núcleos ou Sociedades Espíritas.
Sociedades espíritas com finalidade Assistencial –
Cercadas de formalidades e exigências legais num nível muito mais
elevado, têm na atividade assistencial a sua finalidade principal.
As atividades doutrinárias são o suporte, o meio de atuação,
quando não apenas o pano de fundo. Atuam sempre em setores
específicos como a assistência à infância e à adolescência, a idosos,
a dependentes químicos, entre outros. São escolas, hospitais,
abrigos. O Colégio Allan Kardec, de Eurípedes Barsanulfo, é um
exemplo nesse sentido, assim como as inúmeras Escolas/Abrigo
construídas sob a inspiração e orientação de Anália Franco num
tempo em que as formalidades legais eram quase inexistentes.
Embora extremamente raras, há ainda entidades espíritas
com outras finalidades, como as Editoras, as Casas de Divulgação
e até mesmo as produtoras de cinema. Embora com características
diferentes, todas servem a um propósito comum, que é o de
materializar na Terra a proposta espírita de orientar a mente humana
na direção de uma forma de vida superior. Entretanto para cada
um desses tipos de organização há um conjunto de diferentes
regras, de diferentes lógicas, motivo pelo qual não se aplicam a
todas elas os mesmos princípios, o mesmo raciocínio. Sua gestão
será, inevitavelmente, diferente, embora diversos elementos em
comum. Não é possível administrar uma instituição especializada
de serviço social a partir da mesma lógica aplicável a um grupo
informal ou mesmo a uma sociedade de natureza doutrinária. O
contrário também se verifica. Mesmo assim prevalece para todas
elas o propósito de participarem desse grande movimento de
esclarecimento e consolo representado pela presença do
Espiritismo no mundo, de modo a também cooperarem para a
construção do Reino dos Céus sob a égide de Jesus.
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1.3 – A Casa Espírita no Movimento Espírita
Toda instituição espírita é livre para exercer suas
atividades segundo o seu entendimento e são os seus
Associados unicamente que respondem pela sua orientação
doutrinária. Nenhuma instituição externa detém qualquer tipo
de autoridade, formal ou informal, para determinar normas,
atividades ou formas de conduta para qualquer instituição
espírita. Entretanto, Allan Kardec já alertava que “um dos
maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da
Doutrina seria a falta de unidade”.9
Trazendo para a nossa realidade a consagrada fábula de
Esopo, a do feixe de varas, é importante que a instituição
espírita, seja qual for a sua natureza, procure estar unida às
demais visando o seu próprio fortalecimento, bem como o
fortalecimento do conjunto das instituições e da própria
Doutrina Espírita. Dado o caráter progressivo da Doutrina é
de esperar-se que novas formulações venham a ser agregadas
ao conjunto das idéias com o passar do tempo. Mas para que
essas formulações não aconteçam ao sabor das visões pessoais
de cada um, o que levaria ao caos, é preciso que estejam todos
unidos em torno de alguma forma de organização.
Ao constituir o Movimento Espírita com base no sistema
federativo o que se propõe é que seja estendido o princípio
associativo também entre as instituições espíritas. Desse modo
as Federações Espíritas são entidades que se propõem a
promover a união e a unificação das diversas instituições espíritas
de uma região tendo em vista uma ação conjunta que, em tese,
deve proporcionar maior força ao Movimento Espírita. Entretanto,
a adesão a uma federação espírita é sempre voluntária e não implica
Com essa afirmação Kardec abre o seu “Projeto 1868”, publicado em Obras Póstumas,
Ed. FEB 2005 pag. 409.
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em nenhuma obrigação de atender ou seguir qualquer tipo de
orientação que dela provenha.
Segundo consta do estatuto da FEEGO - Federação
Espírita do Estado de Goiás -, um de seus objetivos é:
“Promover a unificação do movimento espírita no
estado de Goiás com base nos princípios
estabelecidos por Allan Kardec, mediante ação
conjunta entre as instituições que o integram,
considerando as seguintes premissas:
a) Liberdade, Igualdade e Fraternidade como valores
fundamentais nas relações;
b) Reconhecer os valores individuais tanto das
pessoas quanto das instituições, oferecer o trabalho
sem exigir compensações, ajudar sem criar
condicionamentos, expor sem impor aceitação, unir
sem tolher iniciativas;
c) Promover a integração e a participação sempre
voluntária e consciente, com pleno respeito à
autonomia administrativa das instituições adesas.”
Desse modo existem as federações espíritas de cada estado
e a Federação Espírita Brasileira, com a mesma missão, apenas
diferenciando-se no sentido de que esta representa a união de
todas as federações estatuais. O Conselho Federativo Nacional
é o grupo de presidentes das federações estaduais reunidos.
Essa estrutura de movimento federativo foi idealizada com
base no Pacto Áureo, uma espécie de acordo, assinado pelos
dirigentes de várias instituições representativas do Espiritismo
brasileiro no dia 05.10.1949, por ocasião do Congresso Espírita
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Panamericano. O Pacto Áureo teve por objetivo estabelecer a
união entre as diversas instituições que se propunham a promover
a unidade do movimento espírita na época. A partir desse acordo
é que foi instituído o Conselho Federativo Nacional e iniciaramse esforços para fundar federações espíritas nos estados onde
elas ainda não existiam, criando uma estrutura participativa para
o movimento espírita.
A maneira como o Pacto Áureo aconteceu sugere uma forte
atuação dos espíritos interessados em promover a unidade do
Movimento Espírita Brasileiro. Esse modelo de organização tem
sido fortemente apoiado desde a sua origem por espíritos como
Bezerra de Menezes e Emmanuel, através de mensagens
psicografadas por médiuns da estatura de Francisco Cândido
Xavier e Divaldo Pereira Franco, o que sinaliza para uma espécie
de aprovação da Espiritualidade. O mais importante é que ele
apresenta forte sintonia com o modelo proposto por Allan Kardec
no seu Projeto 1868 e na “Constituição do Espiritismo”, que ele
não conseguiu finalizar em vida, mas que foi publicado após a sua
desencarnação no livro Obras Póstumas.
Há outros movimentos que também se propõem a articular
a ação conjunta das Casas Espíritas, tanto em nível regional quanto
nacional e até internacional. São vários. Infelizmente ainda estamos
muito longe da unidade proposta por Kardec, que reconhecia
nos “cismas”, ou seja, nas divisões dentro do movimento, um mal
inevitável10.
Damos uma atenção especial ao movimento federativo por
reconhecer nele a estrutura democrática e impessoal mais
adequada a oferecer as bases para a unidade de princípios
Vide em Obras Póstumas, pág. 418 da edição FEB de 2005 o § II da Constituição
do Espiritismo, “Dos Cismas”.
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necessária, e que somente poderá ser alcançada mediante
cuidadosa aplicação do princípio da Universalidade dos Ensinos
dados pelos Espíritos, “servindo-se de grande número de médiuns
estranhos uns aos outros e em vários lugares”.11

Vide em Obras Póstumas, pág. 418 da edição FEB de 2005 o § II da Constituição do
Espiritismo, “Dos Cismas”.
11
Vide o item II da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre o Controle
Universal dos Ensinos dos Espíritos.
10
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2 – A CASA ESPÍRITA COMO
ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR

De acordo com Armindo Teodósio12, o Terceiro Setor é
um dos principais candidatos, na área da Administração, a se
tornar a moda do início do milênio. De assunto de menor
importância no início dos anos noventa, foi elevado à tábua de
salvação da humanidade na virada do ano 2000 e novamente
colocado em segundo plano em virtude das novas ideologias
vigentes no Estado Brasileiro no nível da União.
Enquanto muitos viam com exagerada reserva essa
movimentação em torno do Terceiro Setor, outros aplaudiam a
sua ascensão e quase apostavam na redenção da humanidade
através desse novo caminho. Os primeiros tinham receio de que
o Estado pretendesse tirar partido da boa vontade de uma legião
de voluntários que militam nas organizações do Terceiro Setor
desobrigando-se do dever que lhe compete. Os segundos
acreditavam que o Estado passaria a estabelecer parcerias com
essas organizações, consideradas então como mais competentes
na ação social, viabilizando recursos para a realização dos seus
ideais.

Texto publicado pela PUC/MG em 2001 sob o título Pensar pelo avesso o Terceiro
Setor. O trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida em Belo Horizonte em
Organizações Não Governamentais que trabalham com a infância.

12
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A rigor toda instituição espírita já é uma organização do
Terceiro Setor. O quadro abaixo apresenta isso de forma mais
didática:
Primeiro Setor – Governo, ou Setor Público, aí incluídos
a União, os Estados e os Municípios, com toda a
imensidade de secretarias, ministérios, legislativo e judiciário
incluídos.
Segundo Setor – O setor produtivo, caracterizado pela
presença de empresas da iniciativa privada, indústrias,
comércio, empresas de serviços, estabelecimentos de
produção agropastoril, todas elas com finalidade lucrativa.
Terceiro Setor – Entidades que, embora de iniciativa
privada, têm como objetivo o interesse público, como
entidades religiosas, filantrópicas, associações sem fins
lucrativos, entidades sindicais, sociedades de defesa
de minorias ou do meio ambiente como o Green Peace,
uma igreja de bairro, a creche ou o Centro Espírita.
É importante ressaltar que as organizações do chamado
Terceiro Setor sempre existiram. O que ocorre neste momento é
uma mudança na relação do Estado com o Terceiro Setor, através
de duas vertentes distintas: a primeira, representada por um
conjunto de leis que regulamentam a sua atuação, com maior ênfase
sobre aquelas que são voltadas para a Assistência Social,
estabelecendo exigências para que possam atuar nessa área de
serviço. A segunda, pela estruturação de um conjunto de políticas
públicas que estabelece uma forma de relacionamento mais maduro
entre Estado e entidades.
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Se ao longo de décadas o Estado praticamente ignorou a
atuação dessas entidades, com as novas leis que vão sendo
promulgadas a cada ano ele vai gradativamente delimitando o seu
campo de atuação, estabelecendo novas regras e exigências e
apontando para a possibilidade de estabelecer parcerias,
pretensamente de acordo com os interesses da sociedade, mas
sempre refém das ideologias daqueles que o integram a cada
momento.
Muitas Casas Espíritas, embaladas por essas mudanças e
pelas possibilidades que elas representam, fizeram alterações nos
seus estatutos e mudaram até mesmo a sua finalidade social,
caracterizando-se como entidades de cunho assistencial, na
intenção de terem acesso aos recursos oriundos dessas políticas
públicas. Em alguns casos descaracterizaram até mesmo a sua
condição de Instituições Espíritas, já que uma das exigências é a
sua natureza laica, ou seja, não religiosa. Muitos perceberam em
seguida que mais não fizeram do que relegar a um segundo plano
a sua ação doutrinária em favor de medidas temporárias, conforme
a ideologia vigente em um determinado momento político, presos
agora a compromissos de longo prazo dos quais não é fácil se
desvincular.
Este é um dos motivos pelos quais se defende tanto a ação
planejada, a visão de longo prazo e o trabalho em equipe nas
Casas Espíritas. Diz o adágio popular que se uma cabeça pensa
bem, duas pensam melhor. Se forem muitas, então...

2.1 - As Instituições Espíritas e o Estado
Cabe aqui uma observação importante com relação às
medidas recentes por parte do Estado brasileiro. A Constituição
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brasileira garante a não ingerência do Estado nas instituições
religiosas13. Isso sob o aspecto das ideias religiosas que veicula e
do seu modo de funcionamento e dos seus rituais, desde que não
afetem o interesse público. Outro tanto não se dá quando se trata
de instituições assistenciais. Mesmo aquelas que se apresentam
como religiosas, mas que, pelas suas finalidades, se classificam
como de natureza assistencial, estão sujeitas a um conjunto de
medidas que têm por objetivo regular a sua prestação de serviço,
que até então era desenvolvida por cada entidade segundo seus
próprios critérios, muitas vezes fazendo do serviço social meio de
catequização ou de ampliação da base dos seus seguidores.
Até o presente momento essas medidas não atingem, e
dificilmente atingirão, as atividades de assistência fraterna
desenvolvidas no âmbito das Casas Espíritas que têm, por
estatuto, uma atuação orientada apenas para as atividades
doutrinárias. O apoio eventual a uma ou outra necessidade
identificada na comunidade em que a Casa Espírita se acha
inserida, quando feita com recursos próprios, não foi ainda
alcançada pelas medidas de regulamentação. O que foi
regulado pelo Estado, até o momento, é a atuação de entidades
que prestam serviço social especializado, notadamente quando
demandam recursos públicos para sua atuação.
Há uma tendência no sentido de que essa normatização vá
sendo ampliada. O Estado moderno, na sua definição laica, tende
a limitar cada vez mais qualquer tipo de atuação das instituições
religiosas sobre a comunidade que possa ser caracterizada como
forma velada de proselitismo religioso. Ao longo do tempo o
serviço social foi utilizado como moeda de troca pelas religiões
que pretendiam, sob esse pretexto, formar futuros adeptos ou
“novos trabalhadores”. Além disso, a atuação assistencial das
entidades religiosas muitas vezes colide com políticas públicas ou
13

Vide a Constituição Federal no Art. 19 inciso I e também no Art. 150 inciso VI.

38

com interesses coletivos, o que também pode implicar em
limitações às suas atividades.
Outro aspecto importante a ser considerado é o histórico.
A maioria das instituições assistenciais atualmente existentes
surgiram a partir da preocupação das entidades religiosas no
sentido de atender a necessidades que não estavam sendo
supridas pelo poder público. Isso ocorreu de forma intensa na
Igreja Católica e no movimento espírita. A Santa Casa de
Misericórdia, presente em todo o Brasil, as creches, os asilos
e os hospitais psiquiátricos nasceram dessa forma. Com essa
medida essas instituições buscaram para si uma
responsabilidade até então negligenciada pelo Estado.
O que acontece hoje é que o Estado, percebendo a
desordem que impera no setor, se erige como Agente
Regulador através dos conselhos criados para esse fim, e passa
a exigir condições para o funcionamento dessas instituições,
condições que na maioria das vezes ele próprio não consegue
cumprir quando se trata do serviço social por ele prestado.
Hospitais espíritas, creches, abrigos que foram
construídos pela boa vontade de um sem número de
trabalhadores voluntários das Casas Espíritas do passado, ao
mesmo tempo em que não mais recebem o recurso suficiente
para a sua manutenção, são agora pressionados no sentido de
atenderem às novas exigências, criadas para garantir – e isso
é justo – uma qualidade mínima de atendimento às pessoas por
eles atendidas.
As organizações ligadas à Igreja Católica, ante essa mesma
situação, optaram por agir em parceria com a comunidade.
Enquanto muitas instituições espíritas promoviam eventos para
arrecadar fundos para a construção de creches e abrigos a Igreja
Católica articulava a comunidade através dos seus movimentos
sociais no sentido de pressionar o Estado a oferecer, ele mesmo,
o serviço de que a sociedade necessita.
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2.2 - A modernização do Terceiro Setor
Todas essas transformações, verificadas a partir da
Constituição Federal de 1988, com as regulações que lhe foram
consequentes, têm impactado diretamente na forma de gestão das
instituições espíritas. Mais recentemente, com as facilidades de
controle proporcionadas pelos avanços da informática e da
Internet, novas regulamentações têm sido acrescentadas, exigindo
uma atualização continuada dos dirigentes espíritas em relação às
mudanças na Lei. A informatização bancária e o sistema de Nota
Fiscal Eletrônica permitem hoje que a Receita Federal rastreie
todas as operações de qualquer entidade jurídica no Brasil, caso
isso se lhe apresente como necessário, ressalvadas algumas
exigências legais quanto ao sigilo bancário. Uma entidade
assistencial que dependa de recursos públicos precisa atender
atualmente a um sem número de exigências de variados órgãos
sob risco de ser excluída dos programas de governo. E não é sem
motivo. Houve casos de entidades assistenciais religiosas – de
fachada, diga-se de passagem – estarem envolvidas em desvios
de recursos públicos.
Até mesmo as Casas Espíritas que desenvolvem apenas
atividades doutrinárias estão sendo demandadas no sentido de
solicitarem Alvarás de Localização e Funcionamento, Licença do
Corpo de Bombeiros, e a manterem absoluta transparência em
suas operações financeiras e prestação de contas.
Essas mudanças, apesar dos contratempos e
aborrecimentos que criam, têm contribuído muito positivamente
no terreno das idéias. Sobretudo na prática assistencial estão se
abrindo novas perspectivas que merecem atenção de todos os
que atuam junto à comunidade.
Tradicionalmente o serviço assistencial se caracterizou por
uma ação paternalista, voltada para a doação de recursos
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necessários à subsistência. Essa ação tinha como base uma visão
do indivíduo como sofredor e da entidade assistencial como
benfeitora, promovendo a submissão à piedade alheia e a
acomodação. Embora muito úteis do ponto de vista do socorro à
miséria e à fome, essa forma de atuação reproduzia um estado de
miséria na sociedade pela falta de ações voltadas para a
emancipação dos indivíduos assistidos. Foi durante essa época
que muitos movimentos, mesmo no meio espírita, se organizaram
em torno da arrecadação e distribuição de mantimentos e utilidades.
Uma observação cuidadosa do ponto de vista histórico
sugere que essas práticas se estabeleceram dessa forma mais
devido à influência das práticas vigentes na Igreja Católica e
na Maçonaria, principalmente, sobre o meio espírita, do que
pelas diretrizes doutrinárias do Espiritismo. A história da Igreja
Católica é fortemente marcada pela ação social, sobretudo
com a Sociedade São Vicente de Paulo e as Santas Casas de
Misericórdia. Também a Maçonaria parece ter exercido forte
influência na forma como foi apropriada e implementada a
Assistência Social no meio espírita. Todas essas práticas
estavam fortemente embasadas no ato de doação, sobretudo
da doação material, que era estimulada pela Igreja Católica e
pelas Lojas Maçônicas, e também pelos clubes de filantropia como
o Rotary e o Lyons Clube.
Na literatura espírita a ênfase sempre foi voltada para uma
visão de indivíduo ativo, como agente da própria transformação
através do trabalho. A doação material, muitas vezes necessária,
é apresentada como um ato pessoal, de foro íntimo, feita sempre
com discrição visando preservar a dignidade tanto de quem doa
quanto de quem recebe o benefício14. Mesmo assim, ao
O capítulo XIII de O Evangelho Segundo o Espiritismo é um verdadeiro tratado de
Assistência Fraterna, contendo o que se pode chamar de a visão espírita a respeito da
prática assistencial.

14
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implementar atividades assistenciais, a maioria das instituições
espíritas o fez sob inspiração de modelos de organizações já
existentes na sociedade, às vezes católicas, às vezes de clubes
filantrópicos. Na sua grande maioria partiram de visões pessoais
dos seus fundadores, ainda influenciados pelas idéias religiosas
das quais estavam se transferindo em sua “conversão” para o
Espiritismo.
Desse modo o que se verifica é um rompimento com as
formas tradicionais de assistência social e o surgimento de novos
modelos, baseados em novas premissas. Em um estudo já citado,
Armindo Teodósio15 apresenta as principais mudanças que estão
se verificando na concepção do trabalho social. O quadro a seguir
representa uma livre adaptação, resumida, da sua análise:
Essa mudança no modo de ver o trabalho social interessa
tanto às entidades espíritas de finalidade assistencial quanto às de
finalidade doutrinária, já que também estas últimas, na sua grande
maioria, desenvolvem atividades assistenciais.
Referência

Visão anterior

Visão atual

Dependente,
incapaz, submisso.

Ativo, capaz, sujeito
do processo.

Relação com Assistencialismo,
a comunidade
paternalismo.

Parceria entre a
entidade e as pessoas.

Dependência de
recursos externos.

Auto-sustentabilidade
baseada no trabalho.

Visão de
indivíduo

Sustentação
do projeto

Texto publicado pela PUC/MG em 2001 sob o título Pensar pelo avesso o Terceiro
Setor.
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A sociedade também tem sido um fator de influência no
sentido da modernização da atuação social espírita, cobrando uma
atuação orientada para a recuperação da autonomia do indivíduo.
Isso significa, na realidade, uma volta às origens de uma maior
fidelidade aos princípios cristãos, que nunca propuseram a piedade
piegas ou o patrocínio da acomodação.

2.3 - A Casa Espírita e as Políticas Públicas
É papel dos agentes de governo definirem as Políticas
Públicas através das quais o Estado estabelece as bases sobre
as quais ele próprio se propõe a prestar os serviços
demandados pela sociedade, ou então a estabelecer parcerias
com entidades privadas que o façam por sua delegação,
mediante a celebração de contratos de parceria, caso em que
ele disponibiliza recursos para o seu funcionamento.
Embora os dispositivos legais mais recentes facilitem
as relações de parceria entre o Estado e as entidades
assistenciais, é preciso estar alerta para o fato de que muitas
entidades, motivadas pela necessidade de recursos, estão
passando a atuar não em regime de parceria, mas de submissão
ao Estado. Por falta de uma visão crítica mais aprofundada, muitas
entidades espíritas têm colocado em segundo plano sua atuação
doutrinária dando prioridade às ações sociais, mediante convênios
com o Setor Público. Muitas instituições espíritas, em assumindo
essa posição, se tornaram verdadeiras empresas de serviço social,
tornando-se escravas de compromissos inúmeros, uma vez que a
partir desse momento passa a existir todo um corpo profissional
que depende da continuidade do serviço para a sua sobrevivência.
Se um exame do perfil da Casa Espírita evidencia que seus
objetivos estão mais orientados para as atividades doutrinárias,
tendo na ação assistencial apenas um complemento da sua atuação,
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então é preciso cuidado redobrado antes de se render aos apelos
dos recursos públicos. É preciso avaliar cuidadosamente a
conveniência de se mudar a orientação da instituição. Muitas Casas
Espíritas têm preferido manter seu foco na atividade doutrinária,
sem maiores incursões na área social, até como forma de se
situarem de forma independente em relação às constantes
mudanças nas políticas de governo.
Por outro lado, se a instituição apresenta uma clara
vocação para a ação assistencial, então faz-se necessário que
já se estruture desde os seus estatutos tendo em vista o que
exige a legislação para uma entidade dessa natureza16. Se no
passado era comum uma entidade assistencial nascer como
fruto de um sonho pessoal do seu dirigente, na atualidade isso
não faz mais sentido. Atualmente qualquer projeto assistencial
precisa ser o resultado de uma justa preocupação da instituição
com as demandas reais da comunidade onde se acha inserida.
Estudos do ambiente social, levantamentos de necessidade da
comunidade, análise das instituições já existentes na região,
verificação das exigências legais em relação ao próprio
serviço, são passos indispensáveis ao êxito de um
empreendimento dessa natureza. Essa opção implica em uma
atuação claramente profissional desde a sua fundação, com
um corpo técnico devidamente qualificado, inclusive nos
aspectos administrativo, jurídico e contábil, sob o risco de se
incorrer em um amadorismo comprometedor.
Importante salientar que a legislação vigente tem espaço
para a realização de projetos por instituições religiosas, desde
que atendidas todas as exigências estabelecidas para uma
instituição assistencial, em especial a de laicidade no serviço.
O SEBRAE/RJ publicou um livreto intitulado “Primeiro Passo – Planejamento
Empresarial – Organizações Religiosas” com todas as orientações necessárias à abertura
de uma instituição religiosa/assistencial.
16
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Isso significa que uma Casa Espírita orientada para as atividades
doutrinárias pode desenvolver um determinado projeto social e
pleitear recursos oriundos de agentes públicos mediante contrato
de parceria com o governo, exclusivamente para aquele projeto,
sem a necessidade de alterar a sua natureza enquanto instituição
religiosa, que se apresentará então apenas como a executora do
projeto. Alguns conselhos em alguns municípios têm colocado
dificuldade nesse tipo de atuação, tentando forçar as instituições
religiosas a mudar a sua natureza, retirando dos seus estatutos os
seus objetivos doutrinários. É preciso fundamentação jurídica
consistente para fazer face a esse tipo de pressão de modo a não
abrir mão do objetivo essencial em função do objetivo secundário,
já que, nessas instituições, as atividades assistenciais serão sempre
um complemento às atividades doutrinárias, que são a razão
essencial de qualquer instituição espírita.
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3 - A ADMINISTRAÇÃO DA CASA
ESPÍRITA
“Na essência, cada homem é servidor pelo
trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e,
simultaneamente, é administrador, porquanto cada
criatura humana detém possibilidades enormes
no plano em que moureja.” – Emmanuel
Ninguém é dirigente de uma Casa Espírita por acaso. Ainda
que não se trate de um mandato espiritual programado quando
do retorno à reencarnação, no mínimo se refere a um voto de
confiança atribuído pela equipe que o elegeu, com raízes em alguma
afinidade estabelecida durante a existência atual e também em
possíveis experiências de liderança vividas no passado.
Há também aqueles que, sem ocuparem cargos em nível
de diretoria, assumem papel de coordenação de determinadas
atividades que envolvem diversos colaboradores, e que enfrentam
o desafio cotidiano de alcançar os objetivos pretendidos através
do trabalho em equipe. Também estes se acham diante de uma
responsabilidade que é, sobretudo, espiritual.
Portanto, com ou sem cargo de direção, o desafio de
qualquer pessoa que coordena equipes em qualquer nível em uma
instituição espírita é dar conta da responsabilidade espiritual
assumida, tanto para com a Providência Divina quanto para com
a equipe e para com sua própria consciência, que será a principal
cobradora em caso de insucesso.
É comum as pessoas que assumem postos de liderança nas
instituições espíritas utilizarem ali as experiências adquiridas no
mundo das empresas, sem atentarem para as diferenças existentes
entre um e outro tipo de organização. As práticas administrativas
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vigentes no mundo foram elaboradas primeiramente nos exércitos
e nos templos das religiões tradicionais, que são as organizações
mais antigas do mundo. Mais tarde essas práticas migraram para
a produção em larga escala de alimentos e bens e, por último,
para as empresas, também seguindo o modelo hierarquizado e
autoritário das igrejas e dos exércitos. Sem atentar com cuidado
para essa origem histórica corremos o risco de repetir nas nossas
Casas Espíritas o mesmo modelo de gestão hierarquizada e
autoritária desenvolvido nesses ambientes.
Para estabelecer essa diferença com clareza podemos
tomar como referência uma análise das organizações com base
nos elementos de que elas são constituídas. Essa análise pode
ser aplicada a qualquer tipo de organização, inclusive às de
natureza religiosa. Portanto, nessa perspectiva, pode-se
afirmar que toda organização é constituída de quatro
elementos:
 Estrutura – Refere-se à sua dimensão física, representada pelo prédio, móveis e equipamentos.
Sistemas – São as regras, formais ou informais que
norteiam o desenvolvimento das atividades. Incluem os
horários, critérios, hierarquia, dias e modo de
funcionamento.
Pessoas – São os agentes que promovem a vitalidade
da organização, e que se utilizam da estrutura e dos
sistemas para alcançarem os seus propósitos e os
propósitos da própria organização.
 Propósito – É a razão pela qual a organização foi
constituída, existe e opera.
Embora toda organização apresente esses quatro
elementos, nem por isso suas naturezas se assemelham em
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todos os aspectos. Comparando apenas as empresas e as
instituições espíritas observa-se que existem diferenças marcantes
que determinam uma outra perspectiva para se administrar uma
Casa Espírita. Quanto mais se compararmos Casas Espíritas com
as organizações militares ou clericais. Não é pelo fato de existirem
algumas semelhanças que vale para ambas os mesmos princípios,
senão vejamos:

Elemento

Empresa

Instituição Espírita

Estrutura

Compromisso
com a aparência

Compromisso com a
simplicidade

Sistemas

Rígidos,
voltados para o
controle

Flexíveis, voltados
para os
relacionamentos

Pessoas

Assalariados.
Trabalham para
receber.

Voluntários. Pagam
para trabalhar.
Construção de um

Propósito

Lucro, pessoal ou mundo melhor através
coletivo
da ideia espírita.

Numa instituição espírita verifica-se ainda a existência de
um quinto elemento, que é a equipe espiritual. A partir de uma
outra dimensão, inalcançável aos nossos sentidos comuns, essa
equipe atua de maneira intensiva orientando as pessoas que fazem
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o dia-a-dia da entidade. De acordo com O Livro dos Espíritos,
de ordinário são eles que nos dirigem.17
Por tudo isso, embora os princípios administrativos a
serem aplicados sejam os mesmos, a administração de uma
instituição espírita requer um tratamento absolutamente
diferenciado em relação ao que ocorre em uma empresa.
Aplicar aqui esses princípios sem as adequações necessárias,
conduzirá inevitavelmente a resultados absolutamente diferentes
do esperado. Pode-se até mesmo alcançar “sucesso”, mas o
sucesso aparente do mundo, e não o sucesso que se pretende do
ponto de vista de uma instituição espírita.

3.1 – Princípios para bem administrar uma Casa
Espírita
Na pesquisa bibliográfica realizada tendo em vista identificar
diferentes abordagens no sentido de adaptar os princípios da
Administração às instituições espíritas encontramos uma
contribuição que consideramos relevante pela sua simplicidade e
objetividade. Trata-se de um artigo publicado pelo confrade
Salomão Jacob Benchaya18, ex-presidente da Federação Espírita
do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual fizemos breves
adaptações. De maneira objetiva e simples ele propõe aos
dirigentes espíritas as seguintes atitudes:
1 – Planeje as atividades – Juntamente com sua equipe,
decida o que fazer, fixe datas, prazos, distribua tarefas e busque

17
18

Vide questão 459 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Artigo publicado na revista Reformador, da FEB, na edição de Nov/89.
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a maneira mais eficiente de realizá-las. A tarefa que é planejada
rende mais.
2 – Organize o trabalho – Atente para as obrigações
legais de competência da sociedade espírita. Observe os
estatutos, regulamentos e normas da instituição. Utilize os
recursos de que dispõe conjugando-os de forma eficaz.
Exemplifique e estimule a pontualidade e a assiduidade em
qualquer tarefa. Valorize os arquivos. Não se esqueça de
realizar todas as reuniões da Assembléia Geral previstas nos
estatutos nas datas previstas.
3 – Coordene sua equipe – Não deixe que as coisas
andem sozinhas. Acompanhe a tarefa, oriente seus auxiliares,
reúna-se periodicamente com eles para analisar o trabalho.
Sua presença será estimulante e prevenirá o surgimento de
problemas.
4 – Treine novos colaboradores – Não aguarde
trabalhadores já preparados. Descubra em cada um quais são
as suas reais possibilidades, novos valores. Considere as aptidões
e tendências pessoais e ensine a tarefa. Não carregue a instituição
nas costas.
5 – Delegue responsabilidades – Não centralize tudo
em suas mãos. Quando contar com auxiliares competentes, não
receie transferir-lhes encargos que antes eram seus. Assim você
ficará liberado para tarefas mais importantes e estará formando
mais um dirigente e, talvez, seu futuro substituto.
6 – Motive sua equipe – Admita que todos são capazes
de realizar o melhor. Não censure um trabalhador diante de
terceiros. Submeta os problemas comuns à apreciação do
grupo. Obtenha soluções e idéias do grupo. Isso valoriza a
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equipe e estimula seu engajamento no trabalho. Uma equipe
motivada e realizadora constitui base segura para a ação dos
Espíritos superiores.
7 – Avalie o trabalho – Evite admitir que tudo está em
perfeita ordem. Sempre há o que melhorar. Reúna o grupo e
verifique onde existem problemas ou dificuldades. Leve o
grupo a descobrir soluções e caminhos novos para a ação
espírita e trace novos planos. Avaliar para dinamizar!
Com essas atitudes as atividades da instituição
acontecerão de modo muito mais dinâmico. Mas não se pode
esquecer de que a dinamismo só não resolve. Antes de tudo é
preciso compreender que isso só fará sentido se a Doutrina
Espírita, a partir dessas atitudes, puder ser estudada, divulgada
e exemplificada mais e melhor, com plena fidelidade aos
preceitos doutrinários já estabelecidos.

3.2 - Mudar é preciso
Heráclito, filósofo grego que viveu por volta do ano
500 a.C., afirmava que “não se pode entrar no mesmo rio
duas vezes, pois quando isso acontece nem o rio é o mesmo e
nem o homem é o mesmo”. Para Heráclito tudo é movimento,
impermanência. Nada permanece estático e se algo parece
estático trata-se apenas de uma ilusão. Uma rocha situada
sobre um monte está sendo transformada lentamente pela
natureza. Tudo flui constantemente.
Nessa perspectiva, a mudança não é uma opção, mas
um imperativo. De fato, tudo muda o tempo todo. Mudam as
leis, mudam os costumes, mudam os conhecimentos, mudam
as pessoas e as circunstâncias. A própria Casa Espírita vai
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mudando sua identidade na medida em que as pessoas também
vão mudando. Uma pessoa que se vai, outra que chega, e a
situação já é outra. A Casa Espírita que não acompanha essas
mudanças termina por tornar-se obsoleta, por cair na mesmice.
Allan Kardec já antevia essa necessidade permanente
de mudança quando afirmava que “o princípio progressivo
que ela (a Doutrina Espírita) inscreve no seu código será a
salvaguarda da sua perenidade e a sua unidade se manterá
exatamente porque ela não assenta no princípio da
imobilidade”.19
Essa constatação nos leva a refletir sobre a necessidade
de mudança também nos paradigmas que norteiam a
administração das nossas Casas Espíritas. É urgente repensar
o modelo conformista, onde predomina a cultura do “não vale
a pena” ou do “é perigoso tentar o novo”. Wisquival Oliveira
alerta que “é mais importante destacar as chances de sucesso
do que a possibilidade de derrota”20. É importante buscar um
modelo afirmativo de gestão que impulsione a instituição,
multiplicando trabalhadores, proporcionando condições
adequadas de motivação e promovendo sua melhor inserção na
comunidade da qual participa.
O modelo de liderança encontrado ainda hoje em um grande
número de instituições espíritas está em total desacordo com o
pensamento de Kardec. Ao expor o seu projeto para a
administração das sociedades espíritas e para a divulgação em
larga escala da Doutrina, ele preconizou a delegação de
responsabilidades e a gestão em colegiado21. Ao contrário de

Allan Kardec em A Constituição do Espiritismo, no livro Obras Póstumas, Ed. FEB,
2005, pág. 421.
20
Essa sentença consta de seu livro Líder, esse ser extraordinário publicado em 1999
pela Ed. Renascer.
21
Vide o Projeto 1868 e A Constituição do Espiritismo no livro Obras Póstumas, de
Allan Kardec.
19
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alguns modelos centralizados ainda encontrados em muitas Casas
Espíritas, para Allan Kardec
“...maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos,
a cada um dos quais caiba apenas um voto e que nada
podem sem o concurso mútuo, do que um só indivíduo,
capaz de abusar da sua autoridade e de querer que
predominem as suas idéias pessoais.”

O dirigente de uma instituição espírita que compreende e
aplica a filosofia desse grande líder não age como um ditador, não
centraliza as decisões nem se eterniza no posto. Ao contrário,
utiliza suas qualidades de líder para estimular a criatividade dos
trabalhadores, possibilitando o desenvolvimento de potenciais,
tanto dos indivíduos quanto do grupo, formando novos líderes
cada vez melhor capacitados, o que vai refletir no resultado final
pretendido.

3.3 – O princípio da Melhoria Contínua
No período seguinte à Segunda Guerra Mundial os Estados
Unidos empreenderam um grande esforço na recuperação dos
países vencidos, como parte de um plano para manutenção das
condições ideais para a vigência do sistema capitalista. Durante
esse período um estatístico dos Estados Unidos, William Edwards
Deming, foi destacado para o Japão para auxiliar na recuperação
da indústria japonesa. Como parte do seu arsenal de instrumentos
e conceitos ele adotou o então chamado Ciclo de Shewhart, um
esquema de ação idealizado por um engenheiro industrial chamado
Walter Shewhart, que tinha por objetivo manter um sistema em
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condições de melhoria contínua mediante controle estatístico dos
processos. Foi no Japão que esse conceito foi aprimorado para o
que hoje na Administração é conhecido como o Ciclo PDCA.
O Ciclo PDCA representa um estado de consciência, uma
atitude diante de um determinado sistema de trabalho. Embora
desenvolvido com vistas à produção industrial, tanto que foi
adotado por empresas industriais no mundo inteiro, trata-se de
um conceito de extrema importância para todos aqueles que
desejem melhorar continuamente um determinado sistema de
produção de serviço. Quando se pensa em uma instituição espírita
como uma prestadora de serviço, especialmente sob a ótica da
assistência espiritual, esse conceito se reveste de um significado
especial.
P – Planejar (Plan) é definir os objetivos
e os meios de alcançá-los, quem deverá
fazer cada coisa, como e quando.
D – Executar o que foi planejado (Do).
É o fazer acontecer.
C – Checar se o que está sendo feito
está de acordo com o planejado (Check).
A – Atuar (Act) sobre as possíveis
distorções, o que implica em retomar o
planejamento para um novo ciclo de
melhoria.

Não se trata de uma regra, ou de um método, mas de uma
atitude de constante melhoria do que se faz tendo em vista um
aprimoramento, que se dá continuamente ao longo do tempo. Aliás,
administrar, nessa perspectiva, tem mais a ver com atitudes do
que com técnicas. É importante desenvolver a consciência de que
não existem fórmulas ou modelos que, simplesmente por serem
aplicados, garantam os resultados esperados.
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Um exercício de aplicação permanente do Ciclo PDCA
representa um treinamento comportamental muito importante para
toda a equipe. Através da aplicação desse método pode-se exercer
o saudável hábito de romper com as atitudes reativas
desenvolvendo um estado de proatividade, ou seja, de estar atento
para evitar situações indesejadas antes que elas aconteçam.
A pessoa se antecipa às situações
Atitudes proativas
indesejadas e toma atitude antes que os
(Gestão)
problemas aconteçam.
A pessoa somente toma atitude depois
Atitudes reativas
que os problemas já aconteceram,
(Improviso)
reagindo a eles.
A aplicação do Ciclo PDCA como exercício de
aprimoramento da equipe requer a adoção de alguns
comportamentos que somente são possíveis se partirem da
liderança, a saber:
Administração participativa – O planejamento deve ser
feito em conjunto, com as pessoas, oportunizando o
desenvolvimento pessoal, a formação de lideranças e a reciclagem
permanente de idéias e métodos.
Oferecer visão e liderança – Compete ao líder definir
com o grupo a visão de futuro a ser perseguida, e mobilizar os
esforços do grupo no sentido de alcançar esse objetivo.
Inserção na comunidade – É importante conhecer a
comunidade onde a Casa Espírita se localiza e formar parcerias
visando à melhoria dos serviços prestados. Seu compromisso
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social significa acima de tudo comprometer-se em auxiliar na
melhoria da qualidade de vida de trabalhadores, freqüentadores
e da própria comunidade.
Comunicação – É preciso que os líderes estabeleçam
diálogo permanente com os diferentes públicos que integram a
instituição, trabalhadores, freqüentadores, assistidos, considerando
seus interesses e necessidades e estabelecendo os meios
adequados para que esse diálogo aconteça.
Uso da intuição – A intuição é a ligação efetiva entre o
plano material e a espiritualidade superior e deve ser estimulada
cada vez mais. É ainda recurso elevado de percepção dos aspectos
subjetivos das pessoas e dos grupos, facilitando a criação de um
clima de harmonia e entusiasmo com o trabalho.
Fortalecer a autoestima – Para que o indivíduo possa
cumprir sua missão espiritual é preciso que ele se sinta capaz e
que reconheça seus valores. Cabe ao líder valorizar as diferenças
individuais e os anseios de cada colaborador como sendo a
contribuição que cada um pode oferecer para o conjunto.
Fortalecimento grupal – Ao mesmo tempo em que se
valoriza o indivíduo é importante valorizar também o grupo,
reconhecendo que um grupo sinérgico consegue obter resultados
melhores e mais consistentes do que a simples soma dos seus
possíveis resultados individuais.
Alegria no agir – A satisfação no desempenho das tarefas,
sejam elas simples ou complexas, reflete no desempenho do
indivíduo e propicia resultados melhores nas atividades
desenvolvidas pelo grupo.
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Habilidade humana – É a capacidade para lidar com as
pessoas respeitando suas características, suas inseguranças e
receios, ao mesmo tempo em que sabendo também perceber e
valorizar suas potencialidades e seu idealismo.
Fraternidade – Numa instituição espírita é imperioso não
excluir ninguém. É importante manter na equipe quem pensa
diferente, pois é deles que podem surgir novas visões. É importante
preocupar-se até mesmo com aqueles que se acham em luta íntima
para superar fraquezas e limitações.
Avaliação contínua – A avaliação regular dos resultados
alcançados promove o crescimento continuado da instituição,
tornando-a um foco de irradiação da Doutrina Espírita dentro
da comunidade.
Finalizando com Emmanuel é preciso considerar que a
instituição espírita é um templo de trabalho educativo e de
solidariedade humana, onde a honra do nome do Cristo está
empenhada em nossas mãos22.

3.4 – Fidelidade aos princípios
É preciso não haver dúvidas quanto aos objetivos maiores
a serem atingidos. Como a instituição espírita é uma organização
inserida no contexto de uma sociedade regida pelos interesses do
capital, corre-se o risco de se deixar absorver pelas preocupações
materiais. Aconteceu assim com diversos movimento religiosos
22
Trata-se de expressão utilizada por Emmanuel no texto Prece, constante do livro
Educandário de Luz, psicografado por Francisco C. Xavier e publicado pela Editora Ideal
no ano de 1984.
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do mundo; a preocupação temporal superou a preocupação com
as conquistas no reino do espírito.
O exemplo a ser seguido continua sendo o de Jesus, que
exerceu a sua missão Divina sem ter “onde reclinar a cabeça”23,
mas dividiu a história com a força da sua exemplificação. Sem
escrever uma única página, alterou para sempre as condições da
vida humana no planeta Terra.
Por isso, mais importante que os princípios administrativos
que porventura venham a ser assimilados das organizações
materiais são os princípios que ecoam ainda através dos séculos,
nos propondo:
 Bem aventurados os simples, os mansos e os pacificadores
 Seja o vosso falar: sim, sim; não, não.
 Aquele que quiser ser o maior seja o servidor de todos.
 Se alguém te pedir que caminhe com ele mil passos, vai
com ele dois mil.
 Não saiba a vossa mão direita o que dá a esquerda.
 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as
demais coisas vos serão acrescentadas.
 Com a medida com que medirdes os vossos semelhantes
também vos medirão a vós.
 Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore
má dar frutos bons.
 Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que
conduz à perdição. E são muitos os que por ela entram.

23

Evangelho de Mateus cap. 8 v.20.
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 O homem prudente é o que edifica a sua casa sobre a
rocha. O insensato a edifica sobre a areia. A chuva e os
ventos são as transformações, que colocam à prova a
resistência da edificação.
Feliz o dirigente espírita que edifica a sua ação sobre estes
princípios.
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4 – A CASA ESPÍRITA NA COMUNIDADE
“Tenho pena da multidão” – Jesus

Se a Casa Espírita pretende cooperar efetivamente na
construção do Reino de Deus na Terra, é preciso, a exemplo de
Jesus, misturar-se com o povo, caminhar com o povo, conviver
com o povo, trabalhar com o povo que, “em todas as latitudes da
Terra, lhe constitui a amorosa família do coração”.24 É junto dos
homens que o Grupo Espírita alcança suas mais elevadas
finalidades.
Numa perspectiva sistêmica, a Casa Espírita influencia a
comunidade e recebe desta, ao mesmo tempo, influência.
Difundindo a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da Doutrina
Espírita ela torna mais esclarecida a sociedade. Esta, mais
esclarecida, contribui com o progresso da Casa Espírita e da
própria Doutrina. Se ela se isola da sociedade, então cessa o
ciclo de influência e o retorno que a alimenta. Torna-se assim um
sistema fechado e todo sistema fechado tende à desagregação.
Entre as diversas instituições espíritas observadas verificouse, como regra geral, que a Casa Espírita centraliza suas atenções
sobre os seus freqüentadores, ou seja, sobre aqueles que já
frequentam as suas atividades. Na maioria dos casos estudados
não se observou uma atuação orientada para a comunidade onde
ela se acha inserida. Foram identificados diversos casos de
24

Emmanuel/Francisco C. Xavier, no livro Educandário de Luz, Missão do Templo Espírita.
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instituições que recrutam seus colaboradores em outras Casas
Espíritas, muitas vezes longínquas, mas que não conseguem
estabelecer contato com a comunidade em que se acha
geograficamente inserida. Entre instituições localizadas em bairros
de periferia a prática mais comum é a mobilização de
colaboradores que já atuam em Casas Espíritas dos bairros
centrais. Nestes casos a comunidade é vista apenas como
beneficiária das suas atividades assistenciais, a quem é oferecida
uma distribuição de sopa ou de alimentos, roupas usadas, mas
sem nenhuma ação orientada para a transformação do ambiente
social em que atua.
O mais comum é que as pessoas da comunidade somente
tenham acesso às atividades na condição de “freqüentadores”
ou de “assistidos”. Tomam sopa, ouvem palestras, trazem seus
filhos para a evangelização, mas sem qualquer possibilidade
de participação nas ações de coordenação, como associados
ou ainda menos como possíveis membros do corpo diretivo
da instituição. Na maioria dos casos o que se observou é que
a instituição espírita faz uma clara distinção entre os que são
“trabalhadores”, os “freqüentadores” e os “assistidos”, sendo
que qualquer ação de coordenação está restrita aos que são
“trabalhadores”.
Em uma pesquisa desenvolvida em Goiânia foi estudado o
modo como as pessoas de uma determinada comunidade
percebem a atuação de uma instituição espírita que esteja
localizada na sua proximidade. A pesquisa envolveu doze
instituições espíritas em diferentes regiões. Os pesquisadores
identificavam a instituição e abordavam quatro vizinhos
situados a até três residências de distância, ou seja, vizinhos
bastante próximos da instituição. Sem se identificarem como
espíritas eles informavam que estavam fazendo um estudo na região
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e que precisavam localizar entidades que fossem reconhecidas
como úteis à comunidade pelos serviços por elas prestados,
segundo a visão dos próprios moradores. Indagavam em seguida
sobre serviços disponíveis na região que fossem relevantes do
ponto de vista da sua utilidade para a comunidade. Somente por
último é que perguntavam se conheciam alguma instituição espírita
na região.
Os resultados da pesquisa deixaram evidente que a maioria
das pessoas vizinhas das Casas Espíritas:
 Não percebem as instituições espíritas como entidades
úteis à sociedade;
 Não se lembram de nenhum serviço relevante prestado
pela instituição a menos que ela seja citada.
Dentre as doze instituições pesquisadas à época apenas
duas foram citadas espontaneamente pela vizinhança como úteis
ou como prestadoras de serviços relevantes à comunidade. Mas
pela resposta rápida à terceira pergunta ficava evidente que todos
sabiam perfeitamente da sua existência.
Notou-se à época que as Casas Espíritas apresentavam
um visual que em nada facilitava a construção de uma imagem
positiva junto à comunidade. A maioria apresentava fachadas mal
elaboradas, pintura envelhecida e mal cuidada. Os letreiros eram
precários ou mesmo inexistentes. Em alguns casos apenas havia
uma pequena placa afixada com o nome da instituição.
Já na pesquisa desenvolvida para fins deste estudo, dentre
os dirigentes das quatro instituições espíritas pesquisadas, apenas
dois relacionaram a palavra “comunidade” aos moradores da
região onde ela se acha estabelecida. Os outros dois a
relacionaram somente aos freqüentadores das suas reuniões
doutrinárias.
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Não parece precipitado concluir que, pelo menos entre as
instituições espíritas da região pesquisada, há pouca percepção
da comunidade por parte dos dirigentes e, em contrapartida, a
comunidade também, na maioria dos casos, não reconhece a Casa
Espírita como uma entidade útil na comunidade onde ela se acha
situada.
Para Emmanuel o Centro Espírita tem um compromisso
muito claro com a comunidade. Referindo-se à influência exercida
pelo ambiente social sobre o espírito reencarnado ele alerta que
“faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua
transformação para o bem, melhorando e elevando as condições
materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de
influenciação”25.

4.1 – O diagnóstico social
Qualquer planejamento em nível mais estratégico começa
por um bom diagnóstico da realidade externa à instituição. Em
uma empresa, seria um reconhecimento do mercado onde ela atua
ou pretende atuar. Em uma instituição espírita, seria um
reconhecimento das condições da comunidade na qual ela se acha
inserida. Condições sociais, econômicas, espirituais, etc.
O Centro Espírita Grupo André Luiz – CEGAL – uma das
quatro instituições que fizeram parte deste estudo, procedeu um
levantamento das necessidades da comunidade residente no Jardim
das Oliveiras tendo em vista orientar a ação da sua escola naquele
local. Para isso contrataram um estudante bolsista da Universidade
Federal de Goiás. Também tentaram fazer um estudo semelhante
25
Emmanuel, pela psicografia de Francisco C. Xavier, na questão 121 do livro O
Consolador, FEB, Ed. 2008.
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orientado para a comunidade do Setor Coimbra, onde se localiza
sua sede. Chegaram a buscar ajuda até mesmo no SEBRAE,
mas, segundo relato do seu dirigente, não conseguiram êxito nesse
segundo intento.
O Manual do Coordenador do Programa Voluntários do
Conselho da Comunidade Solidária26 traz um roteiro para um
diagnóstico social a ser desenvolvido pela própria entidade. Esse
diagnóstico pode ser feito de forma extremamente simples e sem
custos financeiros, com praticamente o mesmo grau de eficácia.
Basta reunir um grupo de pessoas que seja representativo dos
diferentes perfis observados na comunidade – três ou quatro
grupos de doze pessoas, totalizando em torno de quarenta pessoas
– e discutir com elas os seguintes pontos:
 Quais são as características da nossa comunidade?
 Quais são os seus principais problemas?
 Quais são as suas principais necessidades?
 Que problemas devem ser priorizados?
 Que recursos existem para a sua solução?
As respostas obtidas devem ser registradas mediante
gravação da reunião ou anotação por dois auxiliares. Uma vez
consolidadas, proporcionarão uma base segura para o
planejamento do trabalho social a ser desenvolvido junto à
comunidade que, seguramente, representa o próximo mais próximo
da Casa Espírita, diante do qual se espera que ela testemunhe sua
assimilação do princípio de amor ao próximo.

Programa Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária. Planejamento e
Gerenciamento de Programas de Voluntários – O papel do coordenador.
26
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4.2 – Do diagnóstico à Ação Social
O conceito de Ação Social, utilizado às vezes em substituição
ao termo Assistência Social, representa uma percepção diferente
da relação da instituição com a comunidade. A palavra
“assistência”, segundo o dicionário Michaelis, pode ser
compreendida como “ajuda, amparo, auxílio, favor, proteção,
socorro”, atitude que não pode jamais deixar de fazer parte da
ação espírita. Já o termo “ação” pressupõe “atividade, energia,
movimento”. Como “ação social” compreende-se essa atividade,
esse movimento, realizado em conjunto com a sociedade. Significa
agir “com”, em vez de “para” a sociedade.
Como exemplo desse conceito pode-se citar a Fraternidade
Espírita, onde a prática do planejamento se acha de algum modo
consolidada, o levantamento das principais necessidades a serem
atendidas é realizado mediante reuniões de trabalhadores, a
maioria dos quais são membros da comunidade. Essas discussões
proporcionam as bases para um diagnóstico preciso, a partir do
qual são priorizadas as linhas de atuação social da entidade. Como
decorrência, as atividades experimentam mudanças sempre que
se observam transformações no ambiente onde a instituição se
acha instalada.
O primeiro trabalho social foi estruturado ainda nos anos
oitenta. Em reuniões realizadas com mulheres da comunidade
verificou-se que sua maior preocupação era com as crianças, que
muitas vezes permaneciam nas ruas pela impossibilidade de
acompanhamento e controle por parte dos seus pais. Desse modo,
a instituição definiu como público-alvo para a sua ação social as
crianças em situação de risco. A primeira atividade estruturada
tinha como objetivo prevenir o envolvimento dessas crianças com
o mundo do crime mediante um processo educativo baseado na
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produção de utilidades e na geração de renda. Era uma atividade
de panificação e confeitaria. Os meninos e meninas estudavam
em um período e participavam do programa no período vago. O
estudo era condição para participar do programa.
Com o advento do ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente – a atividade foi adaptada à nova realidade, mudando
para uma oficina de tapeçaria artesanal, também associada à
freqüência escolar, e que proporcionava geração de renda
orientada para uma produção artística. Mais tarde, com o advento
dos PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – o
trabalho sofreu nova mudança para uma Oficina de Informática,
onde os garotos aprendiam as operações básicas em
computadores além de cursos de Word, Excel e Power Point.
Por último, com a vulgarização da informática, o trabalho sofreu
nova mudança, desta vez com a implantação de um programa de
apoio pedagógico, em que meninos e meninas obtém ajuda para
superar deficiências do ensino escolar ou para alavancar vantagens
tendo em vista seus projetos pessoais de aprendizagem.
Conforme palavras do seu Diretor Geral, Sr. Dione Cirino,
“estamos sempre conversando com a comunidade para perceber
quais são as suas necessidades”. Em função desses contatos
algumas ações já foram traçadas em parceria com as escolas
públicas. “Estamos com um planejamento de seminários a serem
desenvolvidos em parceria com os colégios da região. A intenção
é desenvolver uma programação conjunta, com palestras realizadas
nas escolas”. Na sua visão a Casa Espírita não pode ficar presa
entre as suas quatro paredes, alheia às necessidades da sociedade.
Por outro lado, essa sintonia com as necessidades da
comunidade precisa se dar num sentido elevado, na dimensão
espiritual das necessidades humanas, não ignorando, mas
transcendendo as suas necessidades materiais. Ao mesmo tempo,
assumindo um compromisso com a transformação do meio67

ambiente27, conforme a orientação de Emmanuel, numa perspectiva
que envolva tanto o lado material quanto o espiritual.
É nesse sentido que o diagnóstico social precisa ser
considerado como a base para o planejamento das ações a serem
estabelecidas tendo em vista a atuação social da Casa Espírita,
mas sem perder de vista seus objetivos fundamentais e sua missão
frente ao Espiritismo e a mensagem do Cristo. A sua atuação social
precisa ser o resultado do seu compromisso com o seu próximo
mais próximo, especialmente com aquela parcela da população
que se encontra caída à beira da estrada, conforme a parábola do
bom samaritano, sempre atuando no sentido de cooperar para a
construção do Reino dos Céus na Terra.
Indagado a respeito da atuação transformadora da Casa
Espírita sobre o ambiente social ao seu redor Divaldo respondeu:
“Se tivermos a presunção de mudar o meio social de imediato,
nós falharemos nas nossas metas, porque o nosso objetivo é criar
as bases de um mundo feliz, partindo da transformação moral do
homem, conforme propôs o codificador”.28

4.3 – Preconceito na Casa Espírita?
Na vida em sociedade existem certos valores que são
socialmente construídos e que comparecem na vida da Casa
Espírita como se fizessem parte de algum “modo de ser”
homologado pela natureza. São comportamentos sociais
naturalizados, mas que não encontram guarida numa compreensão
espírita de vida.
27
Emmanuel/Francisco C. Xavier. O Consolador, Ed. FEB Rio de Janeiro/RJ, 2008. Questão
121 já citada.
28
Trecho de resposta a questão formulada em um debate realizado com Divaldo Pereira
Franco em 20/04/1980 que consta do livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores
Espíritas, publicado pela Ed. USE.
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A Sociologia, ciência com presença recente na história da
humanidade, só agora começa a desvendar, a partir do início do
século XX, os elementos de natureza social presentes nas relações
entre seres humanos e na sua forma de organização em
comunidades. Rompendo com certas ilusões a respeito de uma
forma idealizada de sociedade, ela têm nos auxiliado a
compreender que somos nós, enquanto sociedade, que
estabelecemos os valores que norteiam as nossas relações.
Assim, estamos encontrando hoje formas mais adequadas
de compreender alguns elementos de discriminação social
facilmente identificáveis na sociedade e que, inevitavelmente, se
manifestam também nas nossas instituições espíritas. Embora o
ambiente das Casas Espíritas seja comumente visto como um
ambiente sem manifestações de preconceito ou discriminação, na
prática verifica-se o contrário. Como exemplo podemos citar:
Participação das mulheres – Historicamente as mulheres
têm sido discriminadas ou relegadas a segundo plano na vida social.
Pelas limitações decorrentes do fato de serem elas a parirem e
amamentarem os filhos e pela sua menor força física, elas foram
historicamente subjugadas pelos homens. Essa subjugação se
manifesta na vida em família, na vida em sociedade, no mundo do
trabalho e, para nossa surpresa, até mesmo na Casa Espírita. Um
levantamento a respeito de quantas mulheres ocupam o cargo de
Presidente ou os demais cargos na Diretoria Executiva das
instituições espíritas nos mostra que não há muita diferença em
relação às demais organizações do mundo. A maioria dos
presidentes são homens. Embora as mulheres compareçam em
maior número no nível de diretoria, também nesse nível a maioria
são homens. As mulheres, assim como nas empresas, aparecem
em maior número no nível da execução do trabalho.
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Na Federação Espírita do Estado de Goiás a primeira
mulher a ocupar a presidência foi a Sra. Ivana Leal Raisky, já no
ano de 2013, após 63 anos de existência daquela entidade.
Mesmo assim tendo como colegas no próximo nível da hierarquia
três homens e nenhuma mulher, e no nível operacional onze
mulheres e cinco homens. A maioria das Casas Espíritas apresentam
um histórico de forte presença masculina nos cargos de presidente
e de diretores, aí incluídos os tradicionais cargos de Secretário e
Tesoureiro.
Isso não ocorre assim por um problema de competência.
Ao contrário, assim como nas empresas, quando as mulheres têm
assumido os cargos maiores das organizações elas têm
demonstrado competência do mesmo nível ou, em muitos casos,
maiores que a demonstrada pelos homens no que se refere à gestão
das atividades. Embora nas empresas tenha ocorrido com
freqüência de as mulheres que assumem os altos postos copiarem
os vícios masculinos, nas Casas Espíritas têm sido comum que
elas façam uso melhor das suas qualidades de relacionamento
interpessoal e de liderança compartilhada, com menos ranço de
autoritarismo.
Concluindo com Kardec: “Se a igualdade dos direitos
da mulher deve ser reconhecida, com maior razão deverá ser
assegurada entre os espíritas, e a propagação do Espiritismo
apressará, infalivelmente, a abolição dos privilégios que o
homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte”.29
Crianças e Jovens – É um velho refrão a afirmação de
que a criança e o jovem são o futuro do movimento espírita. A

29

Allan Kardec em Viagem Espírita em 1862, no item 10 das “Instruções particulares...”
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realidade está nos mostrando que é preciso entender que a criança
e o jovem precisam passar a ser o presente do movimento espírita,
sem o que não haverá movimento espírita no futuro.
Apesar do discurso de acolhimento à criança e ao jovem,
o que se observa na prática é uma rejeição silenciosa e não
confessada à presença de ambos. Das crianças, sob o
argumento de que fazem muito barulho, causam tumulto. Dos
jovens pelos mesmos motivos e também sob o argumento de que
são imaturos e inexperientes para assumirem maiores
responsabilidades.
O preconceito contra a criança e o jovem fica evidente
quando se observam alguns dados como:
1) Os dirigentes costumam simplesmente delegar o trabalho
com as crianças para as pessoas jovens e não oferecer
nenhuma forma de assistência pessoal. Dificilmente um
presidente ou um diretor de Casa Espírita atua como
evangelizador ou orientador de crianças ou pelo menos
oferece sua ajuda pessoal. A maioria raramente
comparece a essas atividades e, quando comparecem,
não se envolvem. As crianças ficam em um espaço e os
adultos em outro, com pouco ou nenhum nível de
interação no cotidiano.
2) Jovens não podem participar de reuniões mediúnicas.
Embora entre os médiuns que mais contribuíram com
Allan Kardec na obra da codificação estivessem três
adolescentes de 14, 16 e 19 anos30, o que se vê hoje é
um conjunto de exigências absolutamente fora de
propósito para a participação de jovens em atividades
Vide pág. 41 e 67 do livro Kardec a biografia, de Marcel Souto Maior, Ed. Record,
2013.
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mediúnicas. Mesmo aqueles que apresentam quadro de
mediunidade ostensiva, como as jovens médiuns de
Kardec, não encontram espaço nas reuniões mediúnicas
sob a alegação da necessidade de estudo e de “maior
maturidade”. Normalmente eles já estudaram muito mais
que a maioria dos médiuns ativos da instituição e, como
jovens, são extremamente maduros. A justificativa é
apenas a evidência do preconceito.
3) A quantidade de jovens participando das diretorias das
Casas Espíritas é irrisória. Sob o pretexto de que “é
preciso aguardar que o jovem demonstre maturidade”
os dirigentes ficam aguardando que eles aprendam a se
comportar como pessoas “maduras”, esquecendo-se de
como eles próprios agiam quando também eram jovens.
Casas Espíritas que valorizam jovens apresentam jovens
em todos os níveis da sua estrutura hierárquica, e nos
mais diversos postos de liderança, misturados aos
adultos, atuando em condições de igualdade.
Desde a sua época que Allan Kardec estimulava a
participação dos jovens nas reuniões, não do modo que se propõe
hoje, separados, excluídos, segregados nas “mocidades”. Sem
dúvida que as mocidades representam um espaço específico onde
os jovens podem se dedicar a assuntos do seu interesse, segundo
seus métodos e gostos, o que é absolutamente recomendável.
Mas não se deve, sob esse pretexto, excluí-los das demais
reuniões, entre elas as mediúnicas. “Eles se tornarão mais sérios
e, em propício momento, poderão haurir, no ensino dos bons
Espíritos, a fé viva em Deus e no futuro, o sentimento dos deveres
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de família que os tornarão mais doces, mais respeitosos, e que
tempera a efervescência das paixões”.31
Presença negra – Embora o Brasil seja um país mestiço,
é bastante evidente o preconceito racial em todos os setores da
sociedade. Nas Casas Espíritas esse preconceito se manifesta
em pelo menos duas vertentes.
A primeira, na pequena presença de negros ou
afrodescendentes em um considerável número de Casas Espíritas.
Essa presença é menor naquelas situadas em ambientes nobres, e
maior nas de periferia. Mesmo assim, em nenhum caso ela retrata
fielmente o que acontece lá fora. Segundo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 49,5% da população
brasileira se declara negra ou miscigenada com o negro, contra
49% que se declaram brancos e 1,5% amarelos32. Em outro
estudo realizado com uma amostra constituída de 247 pessoas
da população brasileira, feito com base na linhagem do DNA,
ficou evidenciado que 33% possuem ancestralidade ameríndia,
28% africana e 39% européia33. Um importante atenuante é que
isso não parece se refletir nos cargos de direção, onde a presença
de brancos e miscigenados se apresenta equilibrada.
A segunda vertente se manifesta no preconceito contra
manifestações de traços culturais africanos ou indígenas nas práticas
espíritas. Repetindo: embora o Brasil seja um país mestiço, verificase uma rejeição a manifestações mediúnicas em que os espíritos

Allan Kardec em Viagem Espírita em 1862, no item 10 das “Instruções particulares...”
IBGE. Características Étnico-raciais da População. Disponível em http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/tab_2.7.pdf
33
The American Journal of Human Genetics. The Ancestry of Brazilian mtDNA Lineages.
Disponível no site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1287189/
31

32

73

apresentem traços culturais das populações que eles
corporificaram quando encarnados. Um dirigente de uma reunião
mediúnica explicou que “espírito não tem raça nem nacionalidade,
então eles não precisam apresentar suas características culturais
aqui na reunião mediúnica”. Embora sem consciência disso, ele
estava impondo o padrão cultural branco europeu, com o qual
ele se identifica, a espíritos oriundos de outra cultura. A
contramedida óbvia é verificar se, caso um espírito que na última
existência tivesse vivido como um branco europeu, ao apresentarse em uma reunião do Candomblé, seria de esperar que ele se
apresentasse como uma de suas divindades, e não como europeu.
População homossexual – No dia 17 de maio de 1990 a
Organização Mundial de Saúde (OMS), mediante votação em
sua Assembléia Geral, retirou a homossexualidade da sua lista de
doenças mentais. No ano seguinte a Anistia Internacional passou
a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação
aos direitos humanos. Antes disso, em 1984, a Associação
Brasileira de Psiquiatria já havia se posicionado contra a
discriminação e considerou a homossexualidade algo que não traz
nenhum tipo de prejuízo à sociedade. Em 1999 o Conselho Federal
de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como
um desvio sexual e estabeleceu que os psicólogos não colaborarão
com eventos e serviços que proponham qualquer tipo de
“tratamento” ou “cura” para esse tipo de comportamento.
Um estudo amostral realizado nos Estados Unidos, no Reino
Unido e na França observou que 7,13% das pessoas admitiam
ter vivido algum contato sexual com alguém do mesmo sexo nos
últimos cinco anos e que 18,5% admitiam ter sentido algum tipo
de atração34. No Brasil, fontes diversas apontam para números
parecidos.
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Os espíritos afirmam que pouco importa ao espírito nascer
como homem ou como mulher. “O que o guia na escolha são as
provas por que haja de passar”. Allan Kardec em seguida
esclarece que “os espíritos encarnam como homens ou como
mulheres porque não têm sexo”.35 Emmanuel, analisando a temática
da homossexualidade, esclarece que este assunto “não encontra
explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do
assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível
à luz da reencarnação”.36 Em seus comentários ele observa que a
questão tem sido analisada “mais com os preconceitos da
sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do
que com as verdades simples da vida”.
Embora o ambiente das Casas Espíritas tenha se mostrado
como sendo um dos mais receptivos a pessoas com orientação
homossexual entre as religiões cristãs, ainda se observa algum
tipo de preconceito. Por exemplo, quando um dirigente ou
coordenador de atividades dificulta a ascensão de uma pessoa ao
papel de evangelizador, médium passista ou palestrante apenas
por ele apresentar comportamentos que traduzem orientação
homossexual. Como falar de preconceito social ou racial para as
nossas crianças se ainda apresentamos esse tipo de preconceito,
por mais velado que seja? Muitas vezes nota-se mais tolerância
com alguns comportamentos inadequados no campo da
sexualidade por parte de pessoas heterossexuais do que com a
Department of Health Policy and Management, Harvard School of Public Health. The
Prevalence of homosexual behavior and attraction in the United States, the United Kingdom
and France: results of national population-based samples. Boston, Massachusetts, USA.
Em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7611844.
35
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, resposta dos espíritos à questão 202 e comentários
em seguida.
36
Emmanuel/Francisco C. Xavier em Vida e Sexo, lição 21.
34
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simples manifestação das suas características por parte de um
homossexual, por mais digna que seja a sua postura, no grupo e
fora dele.
A esse respeito Emmanuel define que “todos os assuntos
nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da
consciência de cada um”.37

4.4 – Assistência Social e Estigma
O que se observa na esmagadora maioria das Casas
Espíritas que desenvolvem algum tipo de serviço assistencial é
uma clara separação entre quem são os “trabalhadores” e quem
são os “assistidos”. Desde o serviço mais comum, que é a Sopa
Fraterna, passando pela Assistência a Famílias, pelo fornecimento
de utilidades, como enxovais e alimentos, até a evangelização
infantil em comunidades de periferia, essa distinção é clara. Os
“trabalhadores” são pessoas bondosas, de classe média ou médiaalta, que se “sacrificam” para “levar” algum tipo de benefício para
os “assistidos”, que são vistos como pobres, carentes,
necessitados de ajuda.
Os “trabalhadores” são as pessoas que prestam o serviço
ou oferecem o benefício. Os “assistidos” são as pessoas que os
recebem. Existem casos de instituições situadas nas regiões centrais
da cidade que mobilizam um contingente de voluntários para
levarem o benefício aos bairros de periferia. Há também Casas
Espíritas situadas nos bairros de periferia que mobilizam pessoas
das regiões centrais, onde moram as pessoas de classe médiaalta, para colaborarem na condição de “trabalhadores”.
37

Emmanuel/Francisco C. Xavier em Vida e Sexo, lição 21.
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Nessa realidade, a visão que os trabalhadores têm de si é a
de que eles são pessoas evangelizadas, encarnação de espíritos
em “melhores condições”, que socorrem, por amor, pessoas ainda
não evangelizadas. Estas, por sua vez, são a encarnação de espíritos
“em situação mais difícil”, normalmente espíritos “fracos, viciados,
atrasados”.
Como regra geral esse modelo de assistência reproduz o
fosso social existente entre as camadas sociais. Atribuindo-se o
status de “trabalhadores” e aos outros o de “assistidos” o grupo
de ajuda já define claramente cada uma das posições. Essa
distinção é constantemente reforçada na medida em que os
“assistidos” não participam diretamente nem do planejamento e
nem da avaliação das atividades que são desenvolvidas “para”
eles.
Desde os anos oitenta que D. Margarida Horbylon38 já
alertava a respeito da necessidade de modificar o conceito de
assistência social vigente, superando o modelo fundamentado no
trabalhar “para” o outro e estabelecendo uma prática de trabalhar
“com” o outro. O outro, nessa perspectiva, precisa ser visto como
um igual e não como um diferente. Até porque enquanto seres
humanos não existem diferenças apreciáveis além daquelas
determinadas pela sociedade. A literatura espírita está recheada
de casos de espíritos iluminados reencarnados em condições de
pobreza material, bem como de espíritos fracos e vacilantes
reencarnados em condições de opulência.
A caridade, nessa perspectiva, pode ser compreendida da
forma apresentada por Allan Kardec, e que se traduz em
“benevolência para com todos, indulgência para com as
imperfeições dos outros, perdão das ofensas”. Amar o próximo
Ver os livros Marcas de Amor e Almas Entrelaçadas (no prelo), de Margarida Horbylon,
nos quais pode-se entrever um breve lampejo da sua experiência em termos de ação social
espírita.
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“é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos
nos fosse feito”. Para Kardec, “o homem verdadeiramente bom
procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior,
reduzindo a distância que os separa”.39 Neste caso Kardec se
refere à inferioridade da sua condição econômica.
Ao contrário das práticas baseadas no simples ato de doar
o que se ganhou, de dar o que sobra do supérfluo dos mais
abastados, a caridade preconizada pelo Espiritismo se baseia no
dar de si mesmo, da sua ação pessoal, dos seus bens.
“Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a
outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em
realidade, serei eu quem faz a caridade; que
merecimento terias nisso? Não é justo. Quando
visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora,
dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece
bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer
obras úteis e confeccionarás roupas para essas
criancinhas. Desse modo darás alguma coisa que vem
de ti”.40

A condição para essa doação é o vínculo pessoal,
estabelecido a partir da intimidade com a vida do outro. A “mulher”
que Kardec apresenta como exemplo de caridade e amor ao
próximo entra na intimidade do outro, “sobe até a mansarda onde
se encontra uma mãe de família rodeada de crianças. À sua
Questão 886 de O Livro dos Espíritos, a respeito da caridade, como a entendia Jesus.
De Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XIII item 4. O cap. XIII
é um curso prático sobre caridade na visão espírita, que passa longe da visão assistencialista
mais comumente encontrada.
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chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela
vai acalmar ali todas as dores”. Sua ação não se circunscreve ao
ato de dar, mas inclui o dispensar cuidados, o de adotar
providências para a solução do problema que causa o sofrimento
da família. “Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e
tranquilizá-lo sobre a sorte da família”.
Estabelecendo o vínculo pessoal como a condição para o
verdadeiro exercício da caridade o espírito Cárita já alertava, no
tempo da codificação, que muitos de nós confundimos caridade
com esmola, ou seja, com a simples doação dos nossos supérfluos.
“Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra.
A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque
dá alívio aos pobres; mas é quase sempre humilhante,
tanto para o que a dá como para o que a recebe. A
caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado,
e se disfarça de tantos modos!”41
O problema dos nossos métodos de assistência social,
vigentes na maioria das instituições espíritas observadas, é que
eles não foram estruturados a partir de uma compreensão profunda
da proposta espírita e da visão espiritual de ser humano que ela
apresenta. A maioria, mais por boa vontade do que por um claro
entendimento, foi simplesmente copiada das práticas filantrópicas
do mundo, sem uma análise crítica dos pressupostos que lhes dão
sustentação.
Mário Barbosa, espírita e profissional do Serviço Social
com atuação destacada na USE/SP nos anos setenta e oitenta,
fez uma consistente adequação das propostas assistenciais vigentes
41

De Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XIII, item 14.
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na sociedade para o meio espírita. Conciliando Espiritismo e as
teorias do Serviço Social, em particular os relatos de Emmanuel a
respeito das atividades na Casa do Caminho, ele propôs o que
chamou de Espaços de Convivência, Criatividade e Educação
pelo Trabalho42. Nessa metodologia a ação social espírita se
desenvolve “com” a comunidade, através de Espaços de
Convivência estruturados em torno de atividades como artesanato,
esportes, cultura e artes, das quais participam crianças e jovens
de diferentes idades. Ainda nos anos noventa a Sra. Arminda
Thomé, do Grupo Fraterno de Cuiabá/MT, apresentou uma rica
experiência de trabalho social com base nessa metodologia.
Liderando diversas equipes, tanto de pessoas adultas quanto de
crianças, ela estruturou tanto o trabalho assistencial quanto a
evangelização em torno desse modelo, o de Espaços de
Convivência.
Nas instituições que adotam essa visão, proposta tanto por
Margarida Horbylon quanto por Mário Barbosa, e que são a
tradução prática dos ensinos de Jesus e dos espíritos para as
atividades em favor do próximo, essa diferenciação social entre
“trabalhadores” e “assistidos” não acontece, ou pelo menos é
intencionalmente minimizada. São considerados “trabalhadores”
todos os que auxiliam na realização das atividades, independente
da sua origem ou condição social. Esses “trabalhadores” são as
próprias pessoas da comunidade, com pouca, quase nenhuma
distinção de papéis em decorrência de fatores sociais ou de
condição econômica. As funções de planejamento e programação
das atividades são normalmente compartilhadas por todas as
Vide o livro Conviver para Amar e Servir, de Helder B. M. Sarmento e outros (org.)
publicado pela FEB em 2012.
42
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pessoas, sendo comum a participação, mesmo de crianças e
adolescentes, nas reuniões de planejamento e avaliação. As
relações são sempre horizontalizadas e a única autoridade que se
observa é a de natureza moral, que pode ser observada tanto na
pessoa de um dirigente quanto na de um jovem ou de uma criança
mais lúcida, ou na pessoa do mais modesto trabalhador.
A comunidade participa ativamente de todas as atividades,
em todos os níveis, inclusive nos níveis de direção. O aprendizado
acontece muito mais na relação estabelecida do que propriamente
nos programas de estudo. Jesus e Kardec são melhor
compreendidos nas atitudes do que nas exposições teóricas, o
que representa um novo desafio para as pessoas envolvidas. Isso
exige de todos a humildade de se perceberem como iguais, muitas
vezes tendo que reconhecer em uma criança ou em um trabalhador
braçal qualidades que nos faltam, o que também contribui para o
nosso engrandecimento pessoal. Os critérios de participação na
condição de Associados Efetivos são claros e ao alcance de todos,
o que faz com que todos desfrutem de igualdade de oportunidades
de acesso aos postos de liderança e à condição de votar e de ser
votados para qualquer cargo na diretoria.
Uma constatação importante. Nessas instituições a relação
de maior proximidade e intimidade funciona como estímulo ao
aprendizado conjunto. Independente da condição social, as
pessoas se espelham umas nas outras para estabelecerem para si
mesmas metas mais elevadas no que se refere à condição de vida
e ao modo de viver em sociedade. Em um dos grupos observados
verificou-se uma forte tendência entre os jovens da comunidade
de adotarem como “modelos” pessoas com escolaridade de nível
superior, algumas perseguindo pós-graduações, mestrados e
doutorados. O ambiente de relacionamento existente dentro da
Casa Espírita cria uma nova perspectiva, que atua no nível do
inconsciente coletivo, promovendo novos valores, que passam a
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nortear o modo de vida de toda a comunidade que dela participa.
Essa pequena comunidade interna, por sua vez, passa a influenciar
a comunidade maior, na qual a própria Casa Espírita se insere
também na condição de participante.

4.5 – A Comunicação Social Espírita
Para ser uma instituição percebida como importante na
comunidade em que se situa a Casa Espírita precisa participar da
vida social do bairro, da região ou da cidade. E essa participação
se dá mediante a interação dos participantes da instituição e dos
seus representantes institucionais com as diferentes lideranças
estabelecidas na sua região.
Assim sendo, há duas frentes de comunicação que
requerem atuação planejada:
1) A comunicação voltada para o público interno –
Tem por objetivo compartilhar decisões, projetos,
informações sobre o andamento das ações, de modo a
criar uma unidade de visão que facilite a ação
coordenada de toda a instituição. Visa também
promover a integração e o envolvimento de todas as
pessoas com as ações em andamento e com as
atividades desenvolvidas.
2) A comunicação voltada para o público externo –
Tem por objetivo estabelecer e manter um
relacionamento institucional com as diversas
entidades da região e com a própria comunidade,
representada pelas pessoas individualmente. Através da
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comunicação a Casa Espírita se faz percebida, torna
conhecida a Doutrina Espírita e seus princípios, bem
como as suas diversas frentes de atuação, possibilitando
um “diálogo” com a comunidade.
Toda a equipe precisa ter em mente que “a comunicação
promove a aproximação e o entendimento entre as pessoas
(...) propiciando a convivência e a harmonização entre
indivíduos e grupos de indivíduos”43. É através da comunicação
social que a instituição se fará conhecida e respeitada dentro da
comunidade em que a Casa Espírita se acha inserida.
É importante salientar que a Comunicação Social
Espírita não tem o propósito de converter as pessoas à Doutrina
Espírita. Seu propósito é o de estabelecer diálogo que lhe
permita manter uma relação harmoniosa com a comunidade,
apresentando-se com clareza a respeito da sua própria natureza
e identidade e esclarecendo eventuais dúvidas em torno tanto
da sua existência quanto da sua posição dentro do espaço social
onde se acha inserida. Quanto maior a interação com a
comunidade, maior a facilidade em estabelecer relação
harmoniosa e produtiva, bem como a permuta de valores, inclusive
de natureza espiritual.
Dentre as dificuldades apresentadas por diversos
dirigentes de instituições espíritas, uma delas é a referente ao
ambiente social. Casas Espíritas situadas em bairros com
predominância de pessoas evangélicas, que manifestam
oposição ostensiva por parte de suas lideranças, forte presença
de promiscuidade ou violência social, são situações que
exigem ainda maior atenção por parte da Casa Espírita. Somente
a partir de uma postura ativa de comunicação é possível uma
43
Merhy Seba (org). Orientação à Comunicação Social Espírita. Ed. FEB, Brasília/DF,
2011, pág.26
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relativa harmonia nas relações com as lideranças dos diversos
segmentos representativos da comunidade.
Existe hoje uma infinidade de meios de comunicação
para serem utilizados pelas Casas Espíritas, mas é preciso ter
o devido cuidado na seleção das mídias mais convenientes,
especialmente por conta das dificuldades referentes a
colaboradores voluntários que possam manter essas mídias
sob o controle institucional necessário a uma adequada
administração da sua imagem. Mídias como site na Internet,
Facebook ou Blog, além de terem um alcance muito maior que o
âmbito da comunidade, exigem uma manutenção constante e
cuidadosa. Por outro lado, um painel/letreiro bem planejado, uma
sede bonita, ainda que simples, e boletins, panfletos e mensagens,
impressos ou eletrônicos, que possam ser distribuídos à
comunidade externa muitas vezes são um primeiro passo para
estabelecer essa presença e abrir um canal de diálogo.
Além disso é preciso que os trabalhadores da instituição
estejam sempre atentos em estabelecer alguma forma de
relacionamento com as diversas instituições presentes na
comunidade, como as igrejas, os centros de saúde, a escola, o
judiciário, a polícia, os comerciantes e outros agentes locais.
Para esse relacionamento é importante que todas as pessoas
estejam conscientes de que “comunicar implica em
responsabilidade não apenas doutrinária, mas também legal e
ética”44, especialmente quando as pessoas se relacionam com a
comunidade usando o nome da instituição.
Quanto à comunicação com o público interno, um bom
mural, reuniões periódicas previamente agendadas, um calendário
de eventos, um cronograma anual de atividades e uma bem
Merhy Seba (org). Orientação à Comunicação Social Espírita. Ed. FEB, Brasília/DF,
2011, pág.26
44
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estruturada rede de contato via e-mail e WhatsApp, podem ser
suficientes para manter a comunidade interna bem informada e
em sintonia com os acontecimentos do interesse da instituição.
Lembrando que se tudo isso estiver presente, mas a
comunicação interpessoal não for pautada em valorização
recíproca, voltada para a criação de um sentimento de pertencimento
e para um espírito de trabalho de equipe, todo esse esforço terá
sido vão.
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5 – PLANEJAMENTO
“Planejar agindo é servir construindo” – Joanna
de Ângelis

Joanna de Ângelis, através da psicografia de Divaldo Pereira
Franco, expressa de maneira inequívoca a importância de se
praticar sistematicamente o planejamento nas nossas Casas
Espíritas, qualquer que seja a sua natureza ou o seu porte.
Começando por afirmar, segura, que “a obra do bem em
que te encontras empenhado não pode prescindir de
planejamento”, a autora continua.
“A terra devoluta, para ser utilizada, inicialmente recebe
a visita do agrimensor que lhe mede a extensão,
estuda-lhe as curvas de níveis, abrindo campo propício
a agricultores, construtores, urbanistas, que lhe
modificarão a fisionomia.”
“O edifício suntuoso foi minuciosamente estudado e
estruturado em maquetes facilmente modificáveis.”
“A improvisação é responsável por muitos danos.”
“Improvisar é recurso de emergência. Programar para
agir é condição de equilíbrio”.45

Planejar é recurso indispensável para todos os que
pretendem transformar expectativas em realidade, maximizando
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco. Espírito e Vida, Ed. LEAL, Salvador/BA, 1966,
lição nº 38 intitulada “Planejamento”.
45
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o aproveitamento dos recursos disponíveis. O saudoso Wolney46,
ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás nos anos
oitenta, adotava um slogan, o MiniMax, que significava o
dispêndio mínimo de recursos associado ao máximo de resultados.
Como os recursos são sempre uma parte dos tesouros de Deus
colocados à disposição dos homens, a preocupação sincera no
sentido de alcançar o máximo de resultados com o dispêndio
mínimo de recursos era medida não apenas desejável, mas
obrigatória. E isso só é possível mediante cuidadoso planejamento
de cada uma das nossas ações.

5.1 – O que é (e o que não é) planejamento?
Segundo Adilton Pugliese 47 , “planejar é decidir
antecipadamente o que fazer, como fazer, quando fazer, quem
irá fazer e, por último, quanto isso vai custar”. Sem planejamento
– continua ele – os acontecimentos poderiam ficar ao sabor do
acaso, com perda de tempo e de esforço. Portanto, planejar
consiste em analisar informações sobre o presente e estabelecer
objetivos futuros, decidindo quais as ações e recursos são
necessários para torná-los realidade.
Todos planejam, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho
ou na atividade espírita. É impossível não planejar, pois o
46
Wolney da Costa Martins foi ativo dirigente da FEEGO entre os anos oitenta e noventa,
tendo sido um dos militantes da construção da nova sede no Setor Marista. Pela sua
destacada atuação no movimento espírita de Rio Verde/GO nas duas décadas anteriores,
teve atribuído, como homenagem, o seu nome a uma das ruas da cidade, cujo CEP responde
pelo número 75910-039.
47
Adilton Pugliese é trabalhador da Mansão do Caminho e articulista da revista Presença
Espírita. O trecho acima consta de trabalho apresentado no Congresso Espírita da Bahia
em Nov/2002.
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planejamento é uma conseqüência natural da racionalidade
humana. Mas quando estamos tratando de uma instituição essa
palavra adquire um significado mais amplo.
Diz-se que um evangelizador planeja suas aulas, ou o seu
semestre de atividades. O mesmo ocorre com o coordenador de
uma reunião pública de estudos doutrinários, que também realiza
o “planejamento” das reuniões do semestre ou de um determinado
evento. Nestes casos a palavra “planejamento” está sendo utilizada
para se referir às ações pontuais de um determinado trabalhador.
Ficaria mais adequado falar de plano de evento, programa das
palestras ou plano de aulas.
Às vezes um dirigente de Casa Espírita percebe a
necessidade de maior integração entre os participantes da
instituição e decide pela realização de um evento com o objetivo
de “promover aproximação entre os trabalhadores”. Neste caso,
além de não ser um plano devidamente estruturado ele ainda
apresenta a característica de ser pessoal, restrito à pessoa do
dirigente, embora orientado para as necessidades da organização.
Em se tratando de organizações, como é o caso de uma
Casa Espírita, considera-se que existe planejamento quando essa
prática é instituída de modo a envolver toda a organização no ato
de planejar, e não apenas como uma ação isolada das pessoas
individualmente.
A primeira implicação desse modo de abordar a questão é
que não existe planejamento sem trabalho de equipe. Se o ato de
planejar permanece como atitude isolada do dirigente, então não
é a Casa Espírita que está planejando, é apenas o seu dirigente.
Quando as pessoas não participam do planejamento é sempre
muito difícil conseguir o seu engajamento nas ações propostas. O
mais comum é as pessoas permanecerem alheias e não se
comprometerem com o que está sendo feito. Quando ajudam,
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são movidas pelo compromisso com a causa ou por solidariedade
ao dirigente.
Portanto,

Não existe planejamento sem trabalho de equipe
Planejamento, numa perspectiva organizacional, se refere
a uma postura da Casa Espírita frente ao futuro, portanto, a uma
postura de todas as pessoas que dela participam. Nessa
concepção mais ampla o planejamento é o resultado de uma ação
coordenada envolvendo a participação de todas as pessoas que
fazem o dia-a-dia da organização.

5.2 – Por que não se planeja nas Casas
Espíritas?
Na opinião do Sr. José Leopoldo, o Juquinha da Irradiação
Espírita Cristã, “a falta de planejamento pode ser atribuída ao
fato de que sem planejamento você não tem que prestar contas.
Você vai fazendo e as coisas vão acontecendo de acordo com as
circunstâncias.” E como não há o que ser avaliado, não há como
saber se o que está sendo feito está atendendo ou não às
necessidades. Na célebre analogia de Lewis Carroll, autor do
clássico Alice no país das maravilhas, para quem não sabe aonde
pretende ir qualquer direção serve48.
48
O diálogo se dá quando Alice encontra o Bichano de Cheshire e lhe pergunta que caminho
deveria tomar para sair dali. Ele lhe responde que depende de para onde ela deseja ir, ao
que ela esclarece: “Não me importa para onde”. O gato lhe responde: “Então não importa
que caminho tome”.
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Para trabalhar com planejamento é preciso uma boa dose
de humildade. O Sr. Dione Cirino, da Fraternidade Espírita,
entende que para trabalhar com planejamento “é preciso ser aberto
para aceitar críticas e sugestões. A avaliação vai te dando as
respostas sobre como está andando o trabalho”. Isso implica em
um alto grau de exposição das pessoas que assumem a
responsabilidade da direção das atividades, uma vez que as
avaliações estarão falando do desempenho da equipe, mas,
também dos seus próprios desempenhos.
Uma segunda dificuldade identificada é que a palavra
“planejamento”, na opinião de um dos entrevistados, “assusta um
pouco”. Como na sua maioria as pessoas que dirigem as
instituições espíritas não possuem uma formação em áreas
relacionadas à gestão, elas acabam resistindo à idéia, vendo o
planejamento como um bicho de sete cabeças ou como algo
desnecessário, uma mera formalidade.

5.3 – A importância do planejamento para a Casa
Espírita
Um dos dirigentes entrevistados manifestou sua
preocupação com a falta de planejamento na instituição espírita
da qual ele participa. “Nós hoje estamos atuando muito no sentido
de apagar fogo. Onde a gente percebe que está havendo um
problema a gente adota uma posição.” Ele demonstra consciência
de que este é um comportamento reativo, ou seja, a instituição
reage aos problemas que surgem ao invés de se antecipar às
possibilidades. “No momento – continua ele – estamos
trabalhando a disciplina mediúnica. Fizemos quatro seminários no
ano passado e estamos estudando juntos essa temática.”
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Se a instituição compromete todas as suas energias no ato
de “apagar incêndios”, faltam ações orientadas para o futuro,
promovendo a mesmice e o estado de acomodação. Com a
adoção do planejamento em equipe a instituição passa a agir tendo
em vista sua visão de futuro, melhorando suas atividades e
ampliando sua ação, o que proporciona um novo dinamismo e
um forte senso de realização.
Entre as diversas vantagens do uso do planejamento
devidamente estruturado convém destacar:
1. Ajuda a criar unidade de visão e identidade de grupo.
2. Permite estruturar as idéias das pessoas que integram a
Casa Espírita, dando maior consistência ao ato de
planejar.
3. Possibilita a interação e a participação das pessoas,
que são as principais interessadas no planejamento.
4. Eleva o nível de motivação das pessoas na medida
em que valoriza as suas sugestões.
5. Promove o comprometimento das pessoas na medida
em que lhes possibilita colocar suas próprias sugestões
em prática.
6. Serve como um importante instrumento de
comunicação, possibilitando que todos saibam o que
se pretende fazer, como, quando e por quem será feito.
7. Possibilita avaliação continuada do que está sendo
realizado e se os objetivos estão sendo ou não
atingidos.
Para que o trabalho em equipe aconteça é preciso usar
as técnicas adequadas. O Brainstorming é um método de
trabalho em equipe que tem como objetivo ampliar o leque de
alternativas para se atingir um determinado objetivo. Muito útil na
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fase de planejamento, sua correta aplicação prevê os seguintes
passos:
1º) Proposição do problema: Expor claramente o
problema e explicar que o objetivo da reunião é propor
possíveis soluções.
2º) Geração silenciosa de idéias: Dar um tempo (e papel
e caneta) para que cada pessoa anote suas sugestões
antes de serem verbalizadas.
3º) Apresentação das idéias: Pedir que cada pessoa
apresente apenas uma idéia de cada vez. Correr o
círculo, anotando todas as sugestões até que todas
as idéias tenham sido anotadas. Não permitir censura
ou discussão nessa fase.
4º) Análise das idéias apresentadas: Abrir o momento
para o debate das idéias, juntando as semelhantes e
excluindo as que o grupo rejeitar.
5º) Classificação das idéias: O grupo deverá eleger as
principais e ordená-las por ordem de importância.
Sempre que um dirigente reclama de baixo nível de
participação das pessoas nas ações da instituição ou de
dificuldade de arregimentar trabalhadores é interessante
verificar se as pessoas realmente estão tendo a oportunidade
de participar do planejamento das ações, da tomada de decisão,
que são o ponto a partir do qual as pessoas costumam se
comprometer com as atividades. Só pra obedecer sem poder
opinar ninguém trabalha de graça em lugar nenhum.
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5.4 – Planejamento operacional na Casa Espírita
Nas empresas o planejamento operacional é voltado para
as operações da produção. Planeja-se o que será realizado tendo
em vista o chamado Gerenciamento da Rotina Diária49, ou seja,
as ações do dia-a-dia. Na Casa Espírita podemos aplicar esse
tipo de planejamento para elaborar os planos anuais ou semestrais
para determinadas atividades que acontecem cotidianamente.
Diferente do Planejamento Estratégico, que tem foco no ambiente
externo e uma visão de longo prazo, o operacional está voltado
para o ambiente interno e para o curto prazo, com horizonte de
no máximo um ano.
Por exemplo, a equipe de Evangelização Infantil pode
elaborar o seu plano de ação anual estabelecendo as diretrizes
para os planos de aula das diversas turmas, para decidir se elas
serão divididas por faixa etária ou por grupos de interesse, se
serão adotadas oficinas de criação ou outros tipos de metodologia
para os momentos de convivência em torno do Evangelho, etc.
As diretrizes são as definições norteadoras das ações, que deverão
ser observadas por toda a equipe durante o período coberto pelo
planejamento.
Além das diretrizes o plano também trará as ações a serem
desenvolvidas durante o ano, como, por exemplo, programação
de passeios, comemorações, eventos voltados para a comunidade
como a festa do dia das mães, dos pais, o dia das crianças ou o
Natal. Na Fraternidade Espírita, que é uma instituição situada na
periferia de Goiânia, os evangelizadores promovem já pelo terceiro
ano seguido o Dia da Beleza, como uma forma de influenciar a
49
Vicente Falconi é consultor de empresas e autor de vários livros sobre o assunto, entre
eles o livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia, Ed. DG.
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percepção das crianças sobre as questões relacionadas ao cuidado
pessoal e à higiene e de incentivar a sua auto-estima.
Um roteiro prático para elaborar um plano de ação é o
5WH, ou 5W2H, dependendo do autor, que é um modelo
mundialmente consagrado. O nome é um recurso mnemônico
oriundo do inglês. Ele é a base para a elaboração de projetos em
todas as áreas, como demonstrado a seguir:
Why?

Por quê se deve fazer isto?

Justificativa

What?

O quê será feito?

Ações

How?

Como será feito?

Metodologia

Where?

Onde será feito?

Local

Who?

Quem fará isto?

Responsável

When?

Quando deverá ser feito?

Prazo de
execução

How much? Quando custará?

Orçamento

Tão logo definidas as diretrizes para o trabalho a equipe
deverá discutir quais os objetivos a serem atingidos e o motivo
pelo qual se considera que eles precisam ser atingidos. Em
linguagem convencional isso representa a justificativa para cada
uma das ações a serem desenvolvidas, o que corresponde à
pergunta Por quê se deve fazer isto. Em seguida se discute O
quê será feito, ou seja, cada uma das ações a serem
implementadas.
Essas decisões precisam ser tomadas de modo participativo,
ou seja, levando em consideração a opinião de todas as pessoas
da equipe, inclusive dos jovens que com certeza estarão envolvidos
na fase de implementação. Um diretor ou coordenador de
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evangelização que tente impor suas próprias idéias sobre os colegas
já inviabiliza o plano com essa intenção. No caso da evangelização
é importante a participação até mesmo das crianças. É preciso
não esquecer nunca que na Casa Espírita se trabalha com
colaboradores voluntários, que tem na realização pessoal o seu
único estímulo.
Em seguida passa-se às definições de Como será feito,
Onde será feito, Quem será o responsável por cada uma das
ações, prazos, datas (Quando) e o Custo de cada ação, de modo
a possibilitar a viabilização dos recursos necessários.
Esse Plano de Ação poderá ser escrito resumidamente na
forma de tópicos, ocupando no máximo uma página, com o
detalhamento de cada item. Desse modo estarão registradas as
decisões da equipe, possibilitando o seu compartilhamento via
mural e mídias eletrônicas, bem como o acompanhamento das
ações durante o tempo em que elas estarão sendo implementadas.
Em tempo: um cronograma geral com todas as ações
previstas durante todo o ano é uma ferramenta importantíssima
pela ajuda que presta no acompanhamento da execução de tudo
o que foi planejado.

5.5 – O Planejamento Estratégico na Casa
Espírita
Dois elementos diferenciam o Plano Estratégico do Plano
Operacional: o seu direcionamento e a sua visão temporal.
Enquanto o Plano Operacional é orientado para o dia-a-dia da
instituição e para o curto prazo, o Plano Estratégico é orientado
para a sua atuação junto à comunidade e para o longo prazo.
Enquanto o Plano Operacional cuida da realização de atividades
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específicas de cada área, como Estudos Doutrinários,
Mediunidade, Evangelização ou Assistência Social, o Plano
Estratégico visualiza as ações da instituição como um todo na sua
relação com a comunidade, onde ela se acha inserida e a quem
tem por missão servir.
Um modelo de Planejamento Estratégico mundialmente
utilizado é conhecido como Análise SWOT. A sigla também
vem do inglês e se refere às Forças (Strengths), Fraquezas
(Weaknesses), Oportunidades (Oportunities) e Ameaças
(Threats) que afetam uma organização. É largamente utilizado
por organizações industriais, comerciais, militares, civis e é
perfeitamente aplicável a uma instituição espírita, desde que
devidamente contextualizado.
A análise é dividida em dois momentos, um voltado para
o seu ambiente interno, sua estrutura, sua equipe e seu
funcionamento, e outro para o ambiente externo, representado
pela comunidade, seus costumes, valores e crenças e pelas
instituições, religiosas, públicas e privadas existentes na sua região.
Ao proceder à análise interna devem ser identificadas suas forças,
ou seja, aspectos positivos da sua estrutura, equipe e
funcionamento, que lhe possibilitam condições favoráveis para que
possa alcançar seus objetivos. Em seguida procede-se à análise
das suas fraquezas, ou dos dificultadores internos. Em seguida
procede-se à análise do ambiente externo, procurando identificar
eventuais oportunidades e ameaças presentes na comunidade ou
até mesmo no macro-ambiente social.
Ambiente interno
Forças

Fraquezas
Ambiente externo

Oportunidades

Ameaças
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Portanto, um Plano de Ação pode ser considerado
“estratégico” se, e somente se, estiver orientado “pela” e “para” a
sociedade, a partir de um estudo do ambiente social em que a
Casa Espírita atua. Segundo o Sr. José Faleiros, presidente do
CEGAL, “primeiro é preciso levantar as necessidades
apresentadas pela comunidade, senão a gente fica preso entre as
quatro paredes, como um grupo religioso que nem sabe o que
está acontecendo lá fora.”
Outro aspecto que não pode ser esquecido é o de se
trabalhar com as pessoas da própria comunidade. Na expressão
de D. Margarida Horbylon50, ao invés de desenvolver um trabalho
“para” a comunidade deve-se procurar desenvolver um trabalho
“com” a comunidade. Isso implica em uma mudança radical de
postura. Primeiramente no sentido de aceitar as diferenças culturais
e, em seguida, no sentido de se caminhar junto, com as
responsabilidades que essa caminhada “junto” representa.
Na opinião do Diretor Geral da Fraternidade Espírita, que
se situa numa região densamente povoada e com uma população
de baixa renda, grande carência material e baixa escolaridade,
“se fôssemos nivelar por cima, muitas pessoas valorosas não
estariam conosco hoje.” Como exemplo prático ele cita uma pessoa
muito simples, sem estudo, que estava participando de um curso
sobre o Evangelho. Outro participante, com melhor formação
50
Margarida Horbylon, ex-presidente da Associação Adelino de Carvalho e do Grêmio
Espírita Paz e Fraternidade, na cidade de Ipameri/GO, e ex-diretora de Assistência e
Promoção Social da Federação Espírita do Estado de Goiás. Nos anos 1980, quando a
problemática dos meninos de rua atingia o seu auge em todo o Brasil, Ipameri se orgulhava
de não ter uma única criança ou adolescente vagando pelas ruas em situação de abandono.
Atuando em parceria com as autoridades locais D. Margarida teve a Cerâmica Educacional
Boa Nova e do DAPT – Depto. de Assistência ao Pequeno Trabalhador reconhecidos pela
UNESCO como uma das cinco referências internacionais em trabalho com crianças em
situação de risco.
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escolar, achou que ela não tinha condições de participar daquele
curso. Na visão do dirigente, “ela é uma das pessoas que mais
cresceu ao longo dos últimos anos, promovendo mudanças
profundas na sua vida. E está plenamente integrada em todas as
atividades da Casa.”
No que se refere à contextualização com a realidade de
uma instituição espírita há aspectos importantes que não podem
ser desconsiderados, como a questão do cliente. Uma Casa
Espírita não tem propriamente “clientes”, mas se relaciona com
um público específico, em outras bases. Também se relaciona
com o ambiente, com outras organizações e com pessoas, mas
sempre em outras bases, como se vê no quadro abaixo:
Na empresa

Na Casa Espírita

O “cliente” é o destino da
receita
A relação Casa Espírita X
A relação empresa X cliente
“cliente” tem como base a
tem como base a troca
doação
O cliente é fonte da receita

O ambiente determina o
negócio

A idéia espírita determina a
relação com o ambiente

A empresa concorre com
outras empresas

A Casa Espírita age como
parceira das demais
organizações

As pessoas trabalham pela
remuneração

As pessoas trabalham pela
realização pessoal

Pessoas em dificuldade
tendem a ser excluídas

Pessoas em dificuldade
tendem a ser acolhidas
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Na Irradiação Espírita Cristã o planejamento é feito sempre
no início do período de gestão da Diretoria Executiva, logo após
as eleições. São estabelecidas as metas a serem cumpridas dentro
de cada vice-presidência, que é autônoma na sua área de atuação.
Cada vice-presidência apresenta o seu plano de trabalho, que é
aprovado em diretoria. A partir daí a Diretoria Executiva se reúne
semanalmente para avaliar o andamento das ações.
Além das reuniões da Diretoria Executiva e dos diversos
departamentos, há ainda a prática de criar comissões específicas
para determinados projetos. Segundo o depoimento do seu
dirigente, quando uma comissão é constituída “a Diretoria vai
acompanhando e apoiando, periodicamente, durante a execução
do projeto. No final a gente avalia o resultado”.
O CEGAL, de acordo com o relato do Sr. José Faleiros,
possui uma dinâmica ligeiramente diferente. O planejamento não
está vinculado ao início da gestão da Diretoria Executiva. Pelo
que foi evidenciado na entrevista, o planejamento ocorre
permanentemente, tendo como referência o ano civil.
“No ano passado dividimos a Casa em três necessidades
básicas. Criamos três comissões, uma para cada assunto. Uma
foi tratar da Escola tendo em vista o futuro, o progresso da Escola.
Outra foi tratar das atividades doutrinárias do Centro, o que o
Centro Espírita precisa desenvolver. A outra foi para tratar de
uma organização geral vendo o CEGAL como Centro Espírita e
obras sociais. O objetivo dessas comissões era estabelecer as
diretrizes que iriam nortear o trabalho.
Fizemos outra comissão para a parte do Centro, para
avaliar como anda o nosso atendimento, nossos instrutores,
coordenadores de curso, atividades da Casa. Criamos as
comissões de trabalho, estabelecemos as metas, definimos
prioridades. A que obteve um resultado melhor foi a da Escola.”
(José Faleiros – CEGAL)
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Além de constituir comissões específicas para cada projeto
o CEGAL também utiliza a colaboração de profissionais, como
uma espécie de consultoria. Nas palavras do seu presidente,
“periodicamente nós trazemos conosco uma psicóloga que traça
algumas diretrizes, o que nos ajuda muito, relativamente a médiuns,
funcionários. Trazemos também outros profissionais que nos
auxiliam em áreas específicas.”
Na Fraternidade Espírita o planejamento tem sido realizado
a partir de reuniões com todos os trabalhadores, inclusive com os
jovens e as crianças maiores e mais comprometidas. Nos últimos
anos o grupo tem optado por se reunir na casa de um dos
trabalhadores, dedicando um dia inteiro para as atividades de
planejamento. O primeiro momento é dedicado a uma avaliação
que, além de conferir o que foi realizado e os resultados obtidos,
identifica também os novos desafios que se apresentam. Num
segundo momento é feita a priorização dos objetivos a serem
atingidos e dos problemas a serem solucionados. Por último, com
a participação de todos, são delineadas as ações a serem
desenvolvidas tendo em vista os novos objetivos estabelecidos.
“Fizemos uma reunião na casa de um dos participantes,
no início deste ano, com uso de técnicas inovadoras. Com o uso
da técnica nós fizemos em um dia o que, sem a técnica, nós
levaríamos diversos dias. Dentro do planejamento podemos usar
dinâmicas que nos ajudam a planejar divertindo. As pessoas saem
das reuniões estimuladas, com vontade de implementar o que foi
decidido. Nos anos anteriores também fizemos isso, com ótimos
resultados.”
(Dione Cirino – Fraternidade Espírita)
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5.6 – Como elaborar um Planejamento
Estratégico?
Segue um roteiro bastante simplificado, sem o rigor técnico
ou os termos normalmente utilizados nas empresas, de modo a
facilitar sua aplicação nas instituições de pequeno porte. Essas
simplificações não comprometem sua aplicação, mesmo em
instituições maiores, já que as grandes Casas Espíritas são na
realidade organizações de pequeno porte quando comparadas
ao mundo empresarial. Para facilitar o trabalho ele se acha dividido
em quatro momentos.
1º momento – Discutir a missão do Espiritismo e da
Casa Espírita
Este primeiro momento é de importância fundamental para
o planejamento. Toda e qualquer ação de uma instituição espírita
só faz sentido se ela contribui para a concretização da missão do
Espiritismo. Uma vez compreendida a missão do Espiritismo
passa-se à discussão da missão que é específica da instituição
espírita que está planejando suas atividades. É com base nessa
missão que se podem estabelecer os objetivos com segurança.
2º momento - Estabelecer uma Visão de Futuro
“Um homem sem um sonho e um plano é um homem sem
um futuro”51. Uma visão de futuro traduz aquele sonho que as
pessoas cultivam em relação à sua própria vida e que justifica um
esforço significativo para que seja transformado em realidade.
51
De Kenneth Walker, citado por Adilton Pugliese, trabalhador da Mansão do Caminho e
articulista da revista Presença Espírita, em trabalho apresentado no Congresso Espírita da
Bahia em Nov/2002.
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Na instituição espírita, estabelecer uma visão de futuro é sonhar
em equipe a respeito de como nos vemos, por exemplo, daqui a
cinco ou dez anos. “Metas atraentes e visão positiva e significativa
do futuro oferecem um propósito e uma direção para o presente”52.
Quando chegamos a um entendimento a esse respeito nós
escrevemos isso na forma de uma sentença afirmativa que seja:
 Abrangente – Expresse uma visão global da Casa Espírita
no seu meio.
 Detalhada – Claramente definida e compreensível a
todos.
 Compartilhada – Todos a conhecem e compreendem.
 Positiva – Contém uma visão positiva e otimista da Casa
Espírita.
 Inspiradora – Capaz de inspirar todos a lutarem pela
sua realização.
Quando Paulo, o apóstolo recém-convertido, percebeu a
extrema dependência da Casa do Caminho em relação aos
poderes constituídos do farisaísmo, ele percebeu que havia ali um
sonho até então não expressado pelos apóstolos: a instituição
nascente precisava emancipar-se em relação às exigências
do farisaísmo, buscando a própria independência financeira.
Admitida como uma possibilidade essa visão de futuro passou a
ser detalhada na forma de objetivos bastante específicos, como a
construção de oficinas de trabalho, através das quais a Igreja de
Jerusalém poderia passar a viver de recursos próprios53. As
52
De Joel Arthur Barker, em um vídeo que se tornou famoso nos anos 1990 intitulado O
Poder da Visão.
53
Uma narrativa detalhada desse momento consta no capítulo 5 de Paulo e Estêvão,
psicografia de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, publicado pela FEB em
1941.
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pessoas auxiliariam e seriam auxiliadas. Essa visão passou a orientar
toda a ação do grupo, levando-o, inclusive, a buscar auxílio
material para a construção das oficinas de trabalho junto às demais
igrejas nascentes, enquanto levava a todos a clara compreensão
do Evangelho de Jesus.
A Irradiação Espírita Cristã realizou uma importante
transformação baseada nesse método de trabalho. Estabeleceu
uma visão de organização e reformulação para o período de
uma década. Segundo o Juquinha, “na área educacional temos
uma equipe que pretende fazer do (Instituto) Emmanuel um ciclo
completo até a faculdade. Na promoção social queremos
implementar em cada obra uma unidade produtiva visando a autosuficiência. Na área doutrinária há uma preocupação constante
em qualificar e metodizar, facilitando as ações. Isso está nas
atas”. Essa transformação começou por uma profunda mudança
nos estatutos, estabelecendo a rotatividade nas funções de
coordenação, e está completando o seu curso atualmente. Já na
Fraternidade Espírita, conforme relatado pelo Sr. Dione Cirino,
em 1988 eles definiram uma visão de futuro que foi assim redigida:
“Casa bonita, cheia de gente, com as atividades bem
estruturadas”. Essa visão representava o sonho de todos àquela
época e norteou as ações durante as duas gestões seguintes. Já
para o ano de 2002, quando aqueles problemas já estavam
superados, novos desafios se apresentavam, e a equipe mudou
para a seguinte visão: “Fraternidade Espírita inserida na
comunidade”.

É importante deixar claro que uma Visão de Futuro reflete
os anseios de um determinado momento. Ela não é algo fixo,
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estanque. Ao contrário da missão, que é permanente, a Visão de
Futuro muda na medida em que mudam as aspirações e as
preocupações. Na medida em que uma determinada visão de
futuro vai sendo implementada criam-se as condições para o
estabelecimento de uma nova Visão de Futuro.
3º momento - Definir as ações necessárias à
implementação da Visão de Futuro
O próximo passo consiste em detalhar cada aspecto da
visão em ações destinadas a torná-la realidade. Numa filosofia de
Gestão Compartilhada todas as pessoas podem e devem sugerir
o que deve ser feito para que a visão se concretize. Nesses
momentos é importante usar as técnicas adequadas para se obter
a colaboração e o envolvimento da equipe, como é o caso do
Brainstorming. Pessoas jovens apreciam muito esse método.
Aproveitando ainda o exemplo da Fraternidade Espírita,
de modo a tornar este texto mais prático, uma vez estabelecida a
Visão de Futuro foram definidas as seguintes ações:
Com relação à “Casa bonita”
- Promover uma reforma geral no prédio
 Trocar o telhado
 Fazer uma pintura geral
 Construir mais duas salas
 Reformar o jardim
 Construir um painel de Atividades
Com relação à “Casa cheia de gente”
- Dinamizar as atividades doutrinárias
 Fortalecer a liderança nas reuniões públicas
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 Formar novos evangelizadores
 Retomar recreação na Evangelização Infantil
- Divulgar a Casa junto à comunidade
 Reativar a distribuição de mensagens nos lares
 Fortalecer o Grupo de Assistência nos Lares
Com relação às “Atividades bem estruturadas”
- Promover uma atualização nos estatutos
- Elaborar um Regimento Interno
Como se pode ver no exemplo acima, cada ação se
desdobra em ações derivadas, de modo a detalhar o que deverá
ser feito até o ponto da tarefa específica. A partir desse ponto
cada tarefa será delegada definindo então o Quem, Como,
Quando, Onde e o Custo de cada ação. Nesse momento é
importante estabelecer metas claras de prazos, custos, etc.
Pode ser interessante, como no exemplo do CEGAL e da
Irradiação, constituir comissões específicas para detalhar o plano
para cada ação ou grupo de ações, de modo a aprofundar em
questões específicas como orçamento, formas de se obter os
recursos necessários, o que pode tomar muito tempo se for tudo
feito no grande grupo.
4º momento - Estabelecer um Cronograma de
implantação
Um cronograma bem definido é condição essencial para o
êxito. É importante que o cronograma seja realista, sem pressionar
excessivamente, mas sem deixar espaço para o relaxamento. Se
não for definido um prazo fica mais difícil se obter o
comprometimento das pessoas. E fica difícil também fazer uma
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avaliação ao final. Portanto, cada ação prevista deve ter um prazo
determinado. Esse cronograma deve integrar um Calendário
Geral de Atividades que norteará as ações da Casa Espírita
durante todo o período, ou pelo menos durante o prazo do ano
civil em curso.
No próprio cronograma já deve constar de quanto em
quanto tempo as ações serão avaliadas tendo em vista promover
os ajustes necessários, bem como datas para uma avaliação mais
completa de todo o plano. Por exemplo, avaliações mensais com
uma grande avaliação ao final de cada ano, quando serão
comemorados os sucessos e reorientadas as ações cujas metas
não tenham sido atingidas.

5.7 – Um caso real de planejamento na Casa
Espírita
A rigor, a experiência de um grupo nem sempre se aplica a
outros, mas pode funcionar como uma espécie de referencial,
possibilitando visualizar o modo de aplicação das técnicas
apresentadas em teoria. Por isso optamos por apresentar aqui
o relato da experiência de planejamento vivida pela
Fraternidade Espírita, que aceitou apresentá-lo por escrito,
de modo a servir de demonstração prática da aplicação de
algumas das técnicas aqui discutidas.
Num estudo de caso como o que será apresentado o
interessante é perceber o modelo por detrás do caso. Como a
vida é dinâmica, com certeza em um novo momento as coisas
não se darão da mesma maneira. Aconteceram assim naquela
Casa Espírita e naquele momento em particular. Mas na hora de
vivenciar sua própria experiência cada Casa Espírita enfrentará o
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desafio de construir a sua própria história e de fazer acontecer o
seu próprio caso.
...o0o...
Parecia um dia de festa.
Naquela manhã ensolarada de domingo as pessoas
chegavam contentes, se abraçando como velhos
companheiros que se reencontram depois de longa ausência.
Na verdade estavam todos juntos ainda no dia anterior, mas
o clima de companheirismo dava a impressão de saudade,
pelo prazer do reencontro.
Uns e depois outros iam se adentrando à casa modesta
que serviria de espaço para a reunião anual de avaliação e
planejamento das atividades da Casa Espírita.
De acordo com o programa traçado, a manhã seria
dedicada a uma avaliação geral dos trabalhos e deveria
culminar com a indicação dos principais desafios a serem
vencidos durante o próximo ano. Em seguida haveria uma
pausa de uma hora e meia para o almoço. A partir das
quatorze horas o grupo começaria a construir o plano de
ação. A previsão era terminar às dezessete horas, mas todos
já estavam informados que, pela importância da reunião,
havia a possibilidade de uma ligeira prorrogação ao final,
não mais que meia hora.
Logo a grande varanda estava cheia de rostos alegres
e descontraídos. Jovens mal saídos da infância se misturavam
com pessoas maduras. Gente de todas as idades. Algumas
cabeleiras brancas mostravam a sabedoria de quem já viveu
muito, se oferecendo de boa vontade para ajudar a pensar
caminhos aos que começavam agora. Haviam sido convidados
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todos os que cooperavam com o seu trabalho em qualquer
das atividades da Casa.
Agora, um grande círculo se formava, cantando alegres
ao som de um violão. Músicas que falavam de espiritualidade
completavam a harmonia do ambiente, conduzindo a sintonia
do grupo para o clima da oração.
Um dos presentes, solicitado pelo dirigente, proferiu uma
prece sentida, onde manifestava a gratidão pela oportunidade
de trabalho conjunto e, ao mesmo tempo, a certeza da
assistência da espiritualidade amiga que, da dimensão
espiritual, orientava as ações daquele grupo de trabalhadores
de boa vontade.
Logo em seguida à prece, ainda envolvidos naquele
sentimento superior, o dirigente recordou os objetivos daquele
encontro especial e esclareceu que todos os trabalhos daquele
dia seriam coordenados por um dos trabalhadores da Casa,
pessoa comprometida, que tinha habilidade para desenvolver
esse tipo de atividade.
Já sob a condução do coordenador, apresentou-se a
primeira decisão a ser tomada como condição preliminar: qual
a melhor forma de se constituírem os grupos de avaliação?
Alguém sugeriu que a avaliação fosse feita em grupos
separados por atividade, mas logo outro entendeu que seria
melhor todos se misturarem aleatoriamente. A segunda
proposta foi acolhida por todos e acatada rapidamente de
modo a agilizar os trabalhos.
Pequenos grupos de cinco pessoas se espalharam por
todos os cantos da moradia. De repente a cozinha e a área de
serviço também se transformaram em ambiente de trabalho
espiritual.
Munidos de folhas de papel e pincéis coloridos, os rostos
sorridentes mostravam que também estavam preparados para
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trabalhar com seriedade. Como é natural nos ambientes em
que reina a harmonia, não houve necessidade de se apontar
coordenadores ou líderes nos pequenos grupos. A liderança
fluía natural e espontaneamente.
Interessante que ali os jovens se imiscuíam nos assuntos
normalmente atribuídos aos adultos, e os adultos se sentiam
à vontade para tecer comentários sobre os temas que
versavam sobre os interesses dos mais jovens. Enquanto
garotos reclamavam da programação pouco atraente das
palestras nas reuniões públicas, sugerindo temas mais voltados
para os interesses da comunidade, pessoas idosas apontavam
a falta de ocupação útil para os jovens como um problema a
ser superado.
A preocupação dominante era que nenhuma avaliação
fosse perdida. O compromisso estabelecido era que nenhum
comentário poderia ser desprezado. Ninguém poderia
desmerecer a contribuição de quem quer que fosse. Na medida
em que a avaliação ia se consolidando as próprias pessoas
iam chegando a conclusões mais maduras a respeito de suas
próprias visões.
Dentro de meia hora folhas e mais folhas de papel
retornavam com sentenças que refletiam o pensamento dos
grupos sobre como viam os resultados dos trabalhos durante
o ano findo. Na medida em que retornavam, os diversos
grupos se espremiam pelos cantos da varanda, enquanto
ajustavam os últimos detalhes para a apresentação das suas
conclusões.
Logo o grande círculo estava novamente refeito. Clima
de harmonia e entendimento pairava no ar.
Um a um, foi sendo dada a palavra aos pequenos grupos
de trabalho. Num grupo, um jovem de quatorze anos apresen110

tava as conclusões a que o grupo havia chegado. No outro,
uma senhora apresentando seus mais de sessenta. À medida
que falavam iam afixando na parede os cartazes com as
sentenças que expressavam as suas conclusões.
Se em algum momento a fala traduzia uma crítica à
condução de alguma das atividades, o sentimento comum de
compreensão para com o esforço alheio anulava qualquer
sentimento de reprovação. Uma liderança segura por parte
daqueles que gozavam de credibilidade junto aos presentes
orientava a discussão na direção do reconhecimento de que
todos estavam oferecendo o melhor de que dispunham.
Ao final de quase uma hora de relato a parede se havia
transformado num imenso painel colorido. E ao colorido dos
cartazes somava-se a seriedade das anotações. Havia ali um
retrato real do modo como a Casa Espírita estava sendo vista
naquele momento pelas pessoas que faziam o seu cotidiano.
Embora ainda desordenadas e disformes, as anotações
expressavam as fraquezas a serem superadas. Não havia o
que discutir, aquela era a realidade.
A primeira etapa estava cumprida. A avaliação estava
concluída.
Um leve café da manhã foi servido para alimentar mais
o clima de fraternidade vigente entre os trabalhadores do
que seus estômagos. A dona da casa já avisou que às 12:30h
um delicioso almoço estaria sendo servido.
Nos vinte minutos de intervalo as pessoas insistiam em
continuar conversando sobre as suas impressões a respeito
dos trabalhos da Casa. Esclareciam pontos de vista ou
desfaziam mal entendidos. Alguns trocavam pedidos de
desculpa por alguma manifestação inadequada ou por uma
compreensão incorreta do sentido de uma afirmação.
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Pouco a pouco, sob o comando do dirigente e de seu
ajudante, que controlavam com uma combinação de brandura
e firmeza o horário dos trabalhos, o grupo se organizava
novamente no grande círculo inicial.
O desafio agora era o de definir as prioridades a serem
perseguidas durante o próximo ano. Não seria fácil coordenar
tantas visões diferentes, tantos interesses. Era preciso
encontrar uma ordem subjacente ao caos de observações que
estavam ali apresentadas.
O próximo passo consistia em ir agrupando as sentenças
por assunto. Começou-se por encontrar uma preocupação que
estivesse presente no relato da maioria dos grupos. Os cartazes
com as sentenças eram descolados de onde estavam e
novamente afixados, agora juntos, num outro local,
obedecendo a uma nova ordem.
As pessoas se envolviam, entusiasmadas, nessa etapa
do trabalho. Um ou outro não conseguiam se conter e
arrancavam, eles mesmos, as sentenças de onde estavam,
mudando-as de lugar. Às vezes o grupo concordava; de outras,
alguém discordava e a desordem se estabelecia. Mas parecia
que a própria desordem fazia parte do trabalho.
Aquele aparente caos dava lugar, pouco a pouco, a
uma nova percepção do conjunto. As pessoas, devagar, iam
chegando a um entendimento em torno dos pontos de
divergência. O painel ia assumindo um novo formato,
agrupado por assunto, retratando, cada grupo de sentenças,
um problema específico.
Agora era preciso encontrar uma sentença que
resumisse o pensamento de cada conjunto. Às vezes uma delas
fazia esse papel, de outras, era necessário reescrever, a partir
da contribuição de cada uma delas, uma nova sentença.
Depois de um trabalho intensivo estavam ali resumidos
em pouco mais de uma dezena de sentenças os principais
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desafios a serem superados. E do ponto de vista da
importância e da abrangência, giravam em torno de três
pontos essenciais: o prédio estava mal cuidado; os
freqüentadores escasseavam; as atividades careciam de
melhor estruturação.
Havia alguns pontos isolados, como a escritura do
terreno, que não havia sido ainda registrada em cartório,
ou o contrato de comodato para o casal que morava em uma
casa da instituição, originalmente destinada a abrigar um
zelador. Uma reforma dos estatutos também foi entendida
como necessária. Embora relevantes, esses pontos foram
considerados como de fácil solução. Bastaria algum espírito
de iniciativa e determinação. Os outros itens é que foram
considerados como principais desafios a serem superados.
Agora era o momento de construir uma visão de futuro
que fosse inspiradora, de modo a orientar a ação de todas
as pessoas na direção desejada. A cada ponto falho seria
necessário oferecer uma resposta adequada, sinalizando para
o grupo o caminho a ser seguido.
Novamente as sugestões começaram a surgir de todos
os lados. Alguns, mais prolixos, compunham bonitas frases
de efeito, mas que não cativavam o coração das pessoas. Até
que alguém sugeriu que a visão de futuro deveria retratar
simplesmente o que se desejava, em palavras simples, sem
maiores rodeios, ficando assim estabelecida:
“Casa bonita,
Cheia de gente,
Com as atividades bem estruturadas.”54
O leitor deve ter percebido que foi deste caso que foi retirado o exemplo citado no item
4.6 deste trabalho.

54
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Era apenas isso, a visão de futuro. Assim, simples e
direta. O enunciado caiu como uma luva sobre as expectativas
da maioria dos presentes, silenciando uma ou outra
divergência. Talvez porque já estivesse bem em cima do
horário do almoço, todos concordaram e essa ficou sendo a
Visão de Futuro em torno da qual todos trabalhariam pelos
próximos anos.
Um cheiro gostoso de almoço convidava a todos para
um repasto merecido.
Um sentimento de gratidão à espiritualidade e de alegria
entre os companheiros pairava no ar.
Quando o relógio apontou duas horas o grupo já estava
sendo mobilizado no sentido de retomar os trabalhos. Era
preciso ainda detalhar as ações a serem desenvolvidas para
concretizar essa visão, que representava uma aspiração de
todas as pessoas naquele grupo. Se nada fosse feito aquela
visão não passaria de uma miragem.
Era ainda necessário definir ações intermediárias,
formas de se obter recursos, atribuições e responsabilidades.
As duas horas seguintes foram de intensa negociação,
repartindo o trabalho entre as pessoas. Alguns se ofereciam
espontaneamente, mas outros precisavam ser convencidos de
que poderiam abraçar mais uma responsabilidade sem que
isso lhes pesasse em demasia.
Uma equipe ficou encarregada de definir os projetos
de reforma e de adequação do imóvel para que a casa se
tornasse bonita como se esperava. Outra, de elaborar uma
proposta de alteração dos estatutos, bem como de consolidar
os diversos documentos que orientavam o funcionamento da
casa tendo em vista a elaboração de um Regimento Interno
que estruturasse melhor as atividades. Uma terceira deveria
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montar um plano de arrecadação de recursos para bancar
todo o investimento necessário. E todos em conjunto se
encarregavam de promover na Casa Espírita um clima
pautado pelo entusiasmo e pela alegria, de modo a
proporcionar às pessoas que ali viessem um sentimento de
prazer que justificasse a sua participação.
Ao final da tarde quase todos saíam com trabalho por
fazer, e com a certeza de que a Casa estava consolidando um
novo rumo.
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6 – A ESTRUTURA DE UMA CASA
ESPÍRITA

Para fins do que será discutido neste capítulo
consideraremos a estrutura de uma Casa Espírita como sendo o
modo como ela se organiza, as áreas funcionais ou unidades de
trabalho, conforme foram estabelecidas na prática, e quais são os
papéis assumidos pelas pessoas, aí incluídas as suas atribuições e
responsabilidades. Em muitos casos essa estrutura foi
cuidadosamente planejada, mas em muitos outros verifica-se que
ela foi acontecendo sem um planejamento estruturado,
simplesmente ao sabor das circunstâncias.
Essa estrutura compreende uma parte legal, exigida por lei,
que consta obrigatoriamente nos estatutos, e uma parte livre,
definida pela própria instituição.
O que as observações de campo demonstraram é que em
muitas Casas Espíritas a parte legal é inteiramente desconsiderada.
Dentre os muitos dirigentes ouvidos, alguns manifestaram seu ponto
de vista de que as exigências legais “são apenas formalidades”, a
serem atendidas tendo em vista a conveniência da instituição, o
que, na prática, significa quase sempre a sua própria conveniência.
Alguns deles chegaram a admitir que, quando chega a época das
eleições, eles, o grupo dirigente, decidem entre si como será
composta a nova Diretoria. Elaboram a ata e saem colhendo as
assinaturas das pessoas que possam ser consideradas como
Associadas Efetivas. Desnecessário comentar que essa atitude é
uma clara violação da lei civil e, portanto, absolutamente desprovida
de um mínimo de ética, quanto mais de espiritualidade.
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No que se refere aos estatutos, até hoje ainda existem
instituições espíritas em que eles trazem quase somente o que é
exigido na lei, exatamente na forma ali determinada, sem a
preocupação de colocar no texto o que seja adequado às suas
necessidades. Assim a Diretoria Executiva é constituída por um
Presidente, um ou dois Secretários e um ou dois Tesoureiros. As
atividades-fim, como as Atividades Doutrinárias, a Evangelização
Infantil e a Assistência Social, são relegadas a um segundo plano.
O estatuto apenas estabelece que as estruturas destinadas a
promover essas atividades “podem ser criadas” de acordo com
as necessidades.
Desse modo as atividades que são realmente essenciais em
uma instituição espírita, aquelas pelas quais a entidade foi
constituída, ficam subordinadas às decisões de uma Diretoria
Executiva cujos papéis contemplam apenas a administração da
parte material da instituição, representada pelos recursos
financeiros e pelos aspectos legais, a cargo da Tesouraria e da
Secretaria. Pode-se dizer que, nessas instituições, o espiritual
subordina-se ao material. Mas na maioria dos casos quem decide
tudo é o presidente.
Outro aspecto contraditório: embora a Assembléia Geral e
o Conselho Fiscal sejam apresentados nos estatutos como
independentes em relação à Diretoria Executiva, conforme previsto
na lei, o que se observa é que é a Diretoria Executiva, quando
não o Presidente da instituição, quem dá as cartas. Em algumas
entidades espíritas os Associados Efetivos, que constituem a
Assembléia Geral, são indicados de última hora e, em muitos
casos, apenas por uma questão de conveniência, sem nenhum
critério que não o da “fraternidade”.
Nem sempre isso se dá por má fé. Na maioria das vezes
isso ocorre por absoluto desconhecimento dos objetivos de cada
um desses órgãos, tanto sob o aspecto administrativo quando
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sob o aspecto legal. Por isso achamos por bem detalhar o papel
de cada um deles, conforme previsto na lei, de modo a evitar
novos equívocos e ainda proporcionar condições para uma gestão
realmente moderna, respeitosa para com a lei e condizente com o
ideário da liberdade, igualdade e fraternidade a respeito do
qual Allan Kardec afirmou:
“Estas três palavras constituem, por si sós, o programa
de toda uma ordem social que realizaria o mais
absoluto progresso da humanidade se os princípios que
elas exprimem pudessem receber integral aplicação”.55

Assembleia Geral – É o órgão soberano. Se não estiver
funcionando como órgão soberano a administração da
instituição precisa ser revista, pois trata-se de exigência
estabelecida em lei para todas as associações civis56. Já houve
quem afirmasse que as diretrizes espirituais estão acima da
lei humana. Isso se aplica em relação a alguns aspectos da lei
moral, mas não a este caso. Qualquer deliberação conflitante com
a lei civil torna nulos os atos da instituição, já que, enquanto
associações humanas, todas estão subordinadas às leis de “César”,
nos dizeres de Jesus. Aliás, essa forma de estruturação,
fundamentada na lei civil, coincide com a que foi adotada por
Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas57.
Nenhuma autoridade pretensamente espiritual pode ser superior
à lei civil neste caso específico.
Trata-se do ideário da Revolução Francesa a respeito do qual Allan Kardec escreveu um
artigo que só foi publicado após sua desencarnação, nas suas Obras Póstumas. Vide Ed.
FEB 2005 na pág. 287.
56
Na forma como estão estabelecidas, as instituições espíritas, na sua maioria, têm na
Assembleia Geral o seu órgão soberano, regido pelos arts. 53 a 61 do Código Civil Brasileiro
de 2002.
57
Vide o Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no Cap. XXX de O
Livro dos Médiuns.
55
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Na Assembleia Geral, quando devidamente instalada, votam
os Associados Efetivos que estejam em pleno gozo dos seus
direitos. Portanto, cuidado maior há que se adotar na definição
dos critérios para a condição de Associado Efetivo. Ainda existem
instituições espíritas que adotam como Associados Efetivos
pessoas que contribuem financeiramente para a subsistência da
entidade, muitas vezes sem que sejam trabalhadores habituais. É
importante que esses critérios contemplem as pessoas que
efetivamente atuam na Casa Espírita na condição de colaboradores
voluntários, já que são elas que sustentam a parte mais importante
do seu funcionamento, que são as ações do cotidiano. A estes
Aura Celeste chama de “doadores de suor”58. E quem define esses
critérios são os próprios Associados Efetivos quando da
elaboração ou da reformulação dos estatutos que regem o
funcionamento da instituição. Portanto não faz sentido acusar os
dirigentes quando esses critérios não são bem estabelecidos,
porque o poder de estabelecer os critérios pertence aos
Associados Efetivos reunidos em Assembléia Geral.
Diretoria Executiva – Conforme o nome define, cumprelhe executar o que for decidido pela Assembleia Geral, a quem se
subordina. Há dirigentes espíritas que não gostam de admitir que
a Assembléia Geral está acima do seu poder. Isso traduz falta de
humildade e ignorância voluntária do preceito de Jesus quando
afirmava que aquele que quiser ser o maior seja o que mais serve59.
Por exigência do Código Civil Brasileiro a Diretoria Executiva
deve prestar contas dos seus atos à Assembleia Geral que a elegeu.
58
Através da psicografia de Francisco C. Xavier no livro Ideal Espírita, Ed. IDE, lição nº
12.
59
Evangelho de Mateus, cap. 20 v.26.
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É importante que os cargos da Diretoria Executiva
contemplem tanto as áreas-fim, como Atividades Doutrinárias,
Evangelização da Infância, Juventude e Assistência Fraterna,
quanto as áreas-meio, como Relações Públicas, Secretaria e
Patrimônio e Finanças. O nome dos cargos não é o mais
importante, desde que todas as necessidades da Casa estejam
compreendidas nos cargos que compõem a Diretoria, que terá na
pessoa do Presidente o seu coordenador, num trabalho que deve
ser caracterizado sobretudo pelo espírito de equipe.
Na Fraternidade Espírita a Diretoria Executiva está assim
definida:
 Diretoria Geral
 Diretoria de Atividades Doutrinárias
 Diretoria de Assistência Fraterna
 Diretoria de Infância
 Diretoria de Juventude
 Diretoria de Patrimônio e Finanças
 Diretoria de Relações Públicas e Secretaria
Conselho Fiscal – Também é independente da Diretoria
Executiva e seu papel é verificar se a movimentação financeira
está atendendo aos requisitos legais e estatutários. Algumas
instituições, além das contas, incluem também os atos
administrativos nessa verificação, o que não é obrigatório por
lei. Em seguida o Conselho Fiscal deve elaborar um parecer a
respeito das contas explicitando:
 Favorável à aprovação – se todas as contas estiverem
adequadamente demonstradas e justificadas.
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 Favorável à aprovação, com ressalvas – Se houver
falhas na demonstração ou na natureza dos gastos, mas
que não forem muito relevantes.
 Contrário à aprovação – Se forem verificadas
inconsistências que coloquem em dúvida a exatidão das
contas.
Isso representa uma exigência da lei para o tipo de
associação dentro dos quais as entidades espíritas, na sua
maioria, se enquadram. Esse parecer deverá ser encaminhado à
apreciação da Assembléia Geral que poderá aprovar ou não as
contas da Diretoria Executiva.
Essas exigências têm por objetivo proteger os interesses
coletivos contra a ação de indivíduos isolados, garantindo a
segurança, a ordem, os direitos e a liberdade das demais pessoas,
situadas tanto externa quanto internamente a uma determinada
organização de caráter associativo.
Além destes três órgãos, cuja exigência é estabelecida
por lei, há os que realmente têm a ver com as finalidades da
instituição, que são as diretorias ou departamentos, coordenações,
grupos, equipes, ou seja qual for o nome que se lhes dê. Cada
instituição cria sua própria estrutura de acordo com seus objetivos,
valores e necessidades, razão pela qual não será possível que o
mesmo modelo se aplique a duas instituições diferentes.
Algumas instituições optam pela constituição de um
Conselho Deliberativo, que não é obrigatório por lei, a quem
atribuem o poder de eleger a Diretoria Executiva. Essa opção
visa proporcionar mais segurança ao processo de eleições
garantindo que um grupo mais restrito seja o responsável pela
escolha dos dirigentes. Em contrapartida, ela restringe o poder
122

dos Associados Efetivos, que abrem mão do seu direito de eleger
diretamente a Diretoria. Como conseqüência o nível de
comprometimento dos Associados Efetivos com a entidade tende
a ser menor.

6.1 – Relações não hierarquizadas
O filme “Dança com lobos” apresenta as surpresas de
um homem branco dos Estados Unidos quando passa a viver
em contato com uma tribo indígena da nação Sioux. Em uma das
cenas o conselho da tribo está reunido para discutir o que deve
ser feito com o homem branco que invadiu o seu território. Alguns
detalhes da cena chamam a atenção. O conselho indígena está
sentado no chão formando um grande círculo. O cacique ou o
pajé se distinguem, não pela posição que ocupam, que é igual à
dos demais, mas pelo respeito que lhes é dedicado
espontaneamente pelos guerreiros. O cacique não ordena, não
direciona e nem influencia a opinião dos guerreiros, ao
contrário, os guerreiros é que são chamados a dizer o que pensam.
Ele mais ouve e, ao invés de tentar impor o seu ponto de vista,
apenas coordena as discussões tendo em vista uma decisão mais
segura por parte do grupo, claro, com a contribuição da sua
experiência e da sua sabedoria. E quando o grupo se entende a
respeito da decisão a ser tomada, ele, o líder, a enuncia, seguro
de que ela será acatada por todos.
A sabedoria indígena deveria ser copiada nas nossas Casas
Espíritas. Assim, a definição de uma estrutura teria como princípio
que a divisão do trabalho não implica em hierarquia, mas tão
somente em organização. A única hierarquia será a de natureza
moral, traduzida no acatamento espontâneo pelo grupo e
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fundamentada no espírito de serviço. Na prática isso significa que
as instâncias de discussão do trabalho precisam ser abertas, de
livre acesso, não se restringindo aos ocupantes de determinados
cargos. A Casa Espírita precisa estar estruturada como um amplo
espaço de convivência onde todos podem juntos participar de
tudo e que não há áreas restritas nem assuntos reservados, a não
ser com base em critérios específicos definidos pelo próprio
grupo. As decisões, tanto quanto possível, devem ser colegiadas,
com base no espírito de equipe. E se desejamos ter jovens e
crianças em nossa Casa, esses jovens e crianças deverão ter voz
e vez nessas discussões.
Há aqui um aspecto específico das instituições espíritas que
merece reflexão. Muitas vezes alguns grupos de atividade se
colocam em uma posição de falsa superioridade em relação aos
demais. Isso ocorre com alguma freqüência nos grupos de
atividade mediúnica. Foi possível identificar que as reuniões
mediúnicas, em diversos grupos, são restritas aos membros da
equipe, com severas restrições aos demais trabalhadores da Casa,
mesmo na condição de visitantes “em caráter de observação
construtiva”, como pontuado por André Luiz60. Essas restrições
são ainda maiores para a admissão de novos trabalhadores,
especialmente pessoas jovens. Em uma determinada instituição
espírita, quando indagado sobre a posição da Assembléia Geral a
respeito do nível de restrição adotado, o dirigente manifestou que
este não era assunto para a Assembleia Geral.
André Luiz em Desobsessão, psicografia de Francisco C. Xavier, item 21. Vide também
O Livro dos Médiuns cap. XXX. Nos Arts. 21 e 22 do Regulamento da Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas Allan Kardec estabelece as condições em que poderiam ser admitidos
visitantes às reuniões privativas e gerais da Sociedade. Para Allan Kardec não havia
necessidade de aprovação pelo “mentor”, como sugere André Luiz, e sim pelo dirigente
ou pelo Presidente.
60
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Por definição legal não existem assuntos que não sejam da
competência da Assembleia Geral. Ela é a instância soberana em
todas as questões, inclusive no que se refere às atividades
doutrinárias e de prática mediúnica ou assistencial. Este é mais
um motivo pelo qual os critérios para a definição de quem pode
ou não ser um Associado Efetivo precisam ser claros, levando em
conta a participação nas atividades e o conhecimento da Doutrina
Espírita, porque serão eles, os Associados Efetivos, reunidos na
forma de Assembléia Geral, que terão o poder em última instância
para decidir em todas as questões em que haja opiniões
divergentes. E, por lei, deve prevalecer sempre a opinião da
maioria dos Associados Efetivos, mesmo em relação às atividades
mediúnicas da Casa Espírita.

6.2 – Sistemas de decisões colegiadas
Diz o velho adágio: “Se uma cabeça pensa bem, duas
pensam melhor”. Dirigentes que gostam de decidir sozinhos nas
mais diversas questões é porque não avaliaram bem os riscos
envolvidos no ato de decidir. Há decisões que, por falta de uma
avaliação mais cuidadosa das alternativas em vista, jogaram por
terra anos de esforço de toda a instituição. Em muitos casos as
decisões equivocadas de alguns dirigentes provocaram o
afastamento de colaboradores valiosos, o esvaziamento da Casa
Espírita ou a sua ruína financeira. Ao chegarem ao mundo espiritual
eles não saberão o que responder quando forem “dar contas da
sua administração”.
A segurança é a principal vantagem das decisões colegiadas.
Quando um grupo se reúne para avaliar um problema, quanto
mais aberta for a discussão, maior a possibilidade de serem
consideradas todas as variáveis daquele problema. Aliás, o
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verdadeiro líder é o que sabe silenciar nesse momento, buscando
a contribuição de todos para o enriquecimento da avaliação.
Quando todas as opiniões já foram apresentadas, maiores são as
chances de uma decisão mais acertada. Allan Kardec era um
ferrenho defensor das decisões com base na maioria, ou na
“opinião das massas”61.
Mesmo assim é importante evitar decisões apressadas, ainda
que o sejam pelo critério da maioria. O senso comum já
estabeleceu que nem sempre a decisão da maioria representa
a melhor escolha, mas isso não pode ser motivo para o
restabelecimento do autoritarismo ou para que alguém se julgue o
detentor do bom senso e puxe para si a responsabilidade da
decisão. Num primeiro momento é preciso abrir ao máximo a
discussão de modo a ampliar os ângulos de avaliação. Em
seguida é preciso discutir todas as alternativas buscando
estabelecer um consenso negociado entre as diferentes visões.
Se o grupo considerar que a questão não foi suficientemente
discutida para que se tome uma decisão segura, então ela deve
ser postergada. Mas essa é também uma decisão a ser tomada
em grupo. Uma decisão por maioria simples é um recurso
extremo quando o consenso não é possível, uma vez que as
decisões por maioria sempre deixam perdedores.

6.3 – Equipes auto-gerenciáveis
Numa instituição como a Casa Espírita, movida por
colaboradores voluntários, as pessoas tendem a agir com maior
autonomia, já que se consideram iguais e não subordinadas a
uma determinada autoridade administrativa. Como ela está
61

Vide O Livro dos Médiuns item 349.
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organizada sob a forma de uma associação civil e é constituída
por um conjunto de associados que elege a sua Diretoria, é
natural que todos vejam nos diretores pessoas com a
responsabilidade de lhes prestar apoio na realização do
trabalho.
Ao mesmo tempo em que isso ameaça a estrutura clássica
de poder, ou seja, o poder na pessoa dos dirigentes, também é
uma forma extraordinária de potencializar a força da equipe. Numa
organização que é motivada pelo idealismo dos que a integram,
quanto mais o poder se dilui, mais força ela, a organização, possui.
Quanto mais centralizado, maiores as limitações à ação e maiores
as suas fraquezas.
Uma forma de mobilizar essa força diluída no grupo é a
constituição de equipes auto-gerenciáveis. Sem chefes ou
gerentes formais a liderança é definida naturalmente através
do reconhecimento pelos pares, dentro do próprio grupo, podendo
ser exercida de forma contínua ou alternada entre as pessoas com
diferentes habilidades, sempre que a situação o exija. O papel da
direção fica sendo mais o de apoiar as decisões do grupo do que
propriamente o de decidir nas questões que lhe forem atribuídas.
Ao mesmo tempo o dirigente age como uma espécie de “mentor”
em função da sua experiência e da confiança que, por certo, o
grupo deposita na sua pessoa.

6.4 – Estruturas horizontalizadas
Nesse tipo de estrutura existem poucos níveis de hierarquia,
sendo muito reduzidos os cargos que implicam em posição de
poder. Ao contrário, multiplicam-se as coordenações de atividades,
equipes de trabalho, nas quais se valoriza a informalidade das
relações.
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Nas Casas Espíritas de pequeno porte isso se traduz em
apenas um nível hierárquico, que é o da Diretoria Executiva,
subordinada diretamente à Assembléia Geral. Abaixo da Diretoria
existem apenas as diversas equipes de trabalho, todas funcionando
de forma auto-gerenciável. Esse modo de organização, embora
na maioria dos casos tenha se estruturado sem um planejamento
anterior, é o mais comum nas instituições de pequeno porte em
função na natureza voluntária do trabalho dos colaboradores.
Nas estruturas verticalizadas o poder é mais concentrado
nas mãos de um menor número de pessoas. As decisões se dão
no nível dos cargos formais. Os diretores é que decidem. Numa
estrutura horizontalizada o poder é compartilhado com as pessoas
de uma mesma equipe e também com as diversas equipes. As
decisões são colegiadas.
É da natureza do trabalho voluntário que a pessoa se sinta
mais identificada com a atividade quanto maior seja o seu poder
de influenciar nas decisões a ela relacionadas. Normalmente o
que ela deseja é dispor de alguma autonomia para solucionar os
problemas relacionados à sua esfera de ação, razão pela qual ela
se oferece como voluntária. As estruturas mais horizontais dão às
pessoas a possibilidade de participar mais ativamente das
decisões, tornando-se assim verdadeiras incubadoras de novos
líderes.
Esse tipo de estrutura requer melhor capacitação das
pessoas, de modo a evitar decisões divergentes em relação às
diretrizes do grupo ou mesmo decisões de caráter pessoal por
parte dos colaboradores. É preciso que a comunicação seja
eficiente. Desde a direção principal até os colaboradores de ponta,
todos devem apresentar um elevado nível de consciência do plano
de ação que norteia as ações da Casa Espírita, sem o que se
corre o risco de decisões desencontradas que se entrechocam,
levando à perda da unidade e da identidade da organização.
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6.5 – Estruturas em rede
Com o advento da Internet o meio empresarial passou a
utilizar a idéia da rede para representar as relações entre as diversas
áreas de uma organização. Nas relações tradicionais, quando uma
equipe necessita interagir com outra equipe ligada a outra diretoria,
ela procura o seu gestor, que contata o gestor da outra equipe,
estabelecendo a ligação. Numa estrutura em rede as ligações se
dão de forma mais direta em todas as direções. Qualquer ponto
pode estabelecer contato com qualquer outro ponto a qualquer
momento. Não há regras para esse relacionamento, ou seja, a
hierarquia praticamente deixa de existir. As equipes da área de
Assistência Social tratam diretamente com as equipes de
Evangelização da Infância ou com a de Juventude ou a Mediúnica
sem a necessidade de envolver seus diretores. Estes só serão
mobilizados se houver necessidade.
Uma das vantagens das estruturas em rede é a facilidade
de se criar uma nova equipe de atividade a qualquer momento,
sem a necessidade de formalidades. Uma vez o grupo tenha
identificado essa necessidade, uma pequena comissão de trabalho
elabora um projeto simplificado contendo a justificativa para a
criação da nova equipe, seus objetivos, métodos de trabalho,
responsabilidades e recursos. Esse projeto é submetido à
Assembleia Geral que, concordando com o que está sendo
proposto, aprova a criação. Às vezes essa decisão fica no nível
da Diretoria Executiva, o que não é problema se a participação
das diversas equipes tiver sido levada em conta na elaboração do
projeto. Mas é sempre importante que se busque a opinião de
todos os trabalhadores da instituição, de modo a evitar conflitos
decorrentes de choques de perspectivas em relação ao trabalho.
Nas pequenas instituições é sempre de bom alvitre convocar a
Assembleia Geral para as decisões de maior impacto.
129

Do mesmo modo, se uma atividade deixou de fazer sentido,
apenas extingue-se aquela atividade, sem maior preocupação
formal. Do mesmo modo que para a criação, para a extinção de
uma atividade é sempre importante levar em conta o interesse da
instituição como um todo, submetendo essa decisão à Diretoria
Executiva ou até mesmo a Assembléia Geral. Se a dificuldade for
apenas da equipe e a atividade for considerada essencial, muitas
vezes outras áreas se mobilizam para apoiar a área em dificuldade
para que a atividade seja mantida.
Esse tipo de estrutura é muito comum nas Casas Espíritas
de pequeno porte, mais por falta de planejamento adequado do
que por decisão racional das partes envolvidas. Mas é importante
ter consciência desse modelo para evitar que, a pretexto de
organizar, os dirigentes tentem eliminar essa característica, por
julgarem que ela representa uma forma desorganizada de ação.
Ao contrário, é um modo bastante organizado, embora no nível
da informalidade. E funciona bem porque é um modo naturalmente
estabelecido pelo grupo, onde prevalece a autoridade moral
resultante do espírito de serviço.
Algumas pessoas se arrepiam diante dessa desordem
aparente das estruturas em rede. Desejam tudo organizado e
hierarquizado, como se estivessem dentro de uma empresa.
Não percebem que, na realidade, o mundo não funciona desse
modo. O mundo é uma grande rede de relacionamentos, nada
organizados, sem nenhuma forma de hierarquia reconhecida que
não seja a moral.
As estruturas militaristas e clericais criaram uma forma não
natural, hierarquizada, de relacionamento. Baseada em relações
de poder e de dominação, essa forma representa, na verdade,
uma tentativa do homem de estabelecer domínio sobre outros
homens, subvertendo a naturalidade das relações. E quando o
homem subverte a lógica da natureza o resultado é o que temos
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visto na sociedade. Fizemos guerras, construímos impérios de
desigualdade social e estamos quase levando o planeta à
destruição.
Para se construir o novo são necessárias novas bases.
Ou resgatar bases antigas que caíram no esquecimento. Nesse
sentido o evangelho é a carta suprema da não-hierarquia, da
autoridade moral baseada no espírito de serviço, que é o princípio
fundamental das estruturas em rede.
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7 – O TRABALHO EM EQUIPE
“No templo espírita cristão é razoável anotar que
todo trabalho é ação de conjunto” – Emmanuel

Segundo o companheiro Orlandino, de Silvânia, “Centro
Espírita ou é equipe ou não é Centro Espírita”. Em seus
comentários ele pontua que anos atrás o Centro Espírita, na grande
maioria dos casos, eram o presidente e os médiuns, tidos à época
como indispensáveis à criação de um “centro”. O presidente era
presidente porque “presidia os trabalhos” e não porque havia uma
sociedade constituída e uma diretoria executiva com
responsabilidades definidas. “Hoje o Centro Espírita tornou-se
uma escola e dispensa muito bem presidentes e diretorias, mas
não sobrevive sem um sólido e fraterno espírito de equipe”. Na
sua opinião “o famoso presidente precisa ser reduzido a
coordenador, escolhido mediante convite. A idéia de um mandão,
ou dono do Centro Espírita, precisa ser sepultada.”
Nas observações de campo levadas a efeito para a
elaboração deste estudo verificou-se que ainda existem Casas
Espíritas em que, confirmando a tese do colega Orlandino, o
presidente é quem dirige, em pessoa, as reuniões de estudo
doutrinário. Nessas instituições ser “presidente” ainda significa,
de fato, “presidir” os trabalhos.
É de autoria de Walter Barcelos o artigo que publicamos
na íntegra62:
Publicado originalmente no Jornal O Dirigente Espírita, número de Ago/1998, publicação
da USE/SP.
62
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...o0o...
Imprescindível o espírito de cooperação mútua na Casa
Espírita.
Na ação individual podemos produzir muito pelo bem
do próximo e do Espiritismo, contudo somente no trabalho
de equipe nos sintonizaremos com o espírito do Cristo. Nosso
Mestre e Senhor poderia muito bem cumprir sua missão divina
de maneira pessoal e isolada, porém convidou companheiros
humildes, formando um grupo de corações devotados à causa
do amor à Humanidade.
Quem trabalha sincronizado ao dinamismo de equipe
obtém melhor aproveitamento da aprendizagem, acumula
maiores experiências, oferece maiores testemunhos de
devotamento, sofre mais testes de resistência na fé e aciona
com real valor de educação as energias da inteligência e do
coração.
Quem dirige qualquer área de serviço espírita deve
enaltecer a tal ponto o sentido de equipe que não conseguirá
jamais reter postos de direção ou de atuação de forma perene,
sem oferecer oportunidade aos irmãos de fé. Há confrades
esforçados nas tarefas por eles adotadas que não descobriram
ainda a excelência de trabalhar em grupo; retém em demasia
certas tarefas, acumulam encargos, não oferecendo condições
a outros irmãos de participarem pelo processo de revezamento.
Operemos fraternalmente de forma que todos participem,
alternando nas pequenas ocupações do Centro Espírita, seja
na direção das reuniões doutrinárias, nas preces de abertura
e encerramento, nas leituras de início das sessões, nos
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comentários evangélicos, nos estudos programados públicos
e nas atividades de assistência e divulgação.
Funesta e contraproducente será a atitude egoística do
espiritista que acumula muitas responsabilidades, açambarca
cargos de direção ou de estudos doutrinários, impossibilitado
outros irmãos de participarem de forma ativa, dinâmica e
produtiva. Há irmãos iniciantes esperando a mão amiga, a
boa orientação, os esclarecimentos devidos e a indicação
acertada para se engajarem na colméia do aprendizado
espiritual.
Não basta cumprir com louvor nossas tarefas:
indispensável preocuparmo-nos de forma séria, responsável
e educativa com o futuro do Centro Espírita e do Espiritismo,
criando meios e caminhos de aprendizagem e treinamento,
dando valor justo a cada tarefeiro, abrindo as portas
abençoadas da ação espírita em todas as áreas da organização
doutrinária.
Não alimentemos o injustificável medo de perder postos
de comando das tarefas espíritas que muito amamos, pois a
seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Estamos
incentivando a alternância nos serviços e estudos na Casa
Espírita e não que abandonemos nossas tarefas, entregandoas às mãos de pessoas inexperientes.
...o0o...
Existem dirigentes espíritas que somente compartilham
seus cargos quando se encontram doentes graves ou em viagens
obrigatórias. Não esperemos as situações drásticas da vida a
fim de cedermos cargos e funções no Centro Espírita.
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7.1 – Formação de trabalhadores
Aprendizagem Continuada

e

Reclamação recorrente, a dificuldade de se conseguir novos
trabalhadores. Segundo Octávio Serrano, “se observarmos com
cuidado, grande parte da culpa é do próprio diretor”. Às vezes
os dirigentes reclamam que ninguém assume as responsabilidades,
mas não percebem que eles próprios não delegam, não abrem
mão do rigor na execução, desejando que todos façam como
eles gostariam que fosse feito e não segundo as possibilidades de
cada um. Mais cobram e exigem do que apóiam e auxiliam. O
bom espírita “não é o que executa o trabalho, mas o que ensina,
orienta e supervisiona”. Na sua opinião, “mede-se a capacidade
de um dirigente pela eficiência de seus colaboradores”.63
Já o articulista Orson P. Carrara alerta que “a continuidade
de um Centro Espírita depende da formação continuada de novos
trabalhadores”.64 Mas não é nada razoável aguardar que alguém
lá de fora venha preparar os trabalhadores de que a Casa Espírita
necessita. Pode ser duro, mas é real: quem quiser que sua Casa
tenha trabalhadores, que prepare os seus. Ninguém vai preparar
trabalhadores para a instituição alheia, são os seus dirigentes que
precisam se conscientizar disso e tomar atitude nesse sentido.
Os cursos doutrinários são a principal escola de preparação
de trabalhadores para as Casas Espíritas, e as atividades diárias
são as suas oficinas de aprendizagem. Os cursos que são realizados
fora da instituição devem ser vistos como cursos de
aperfeiçoamento, ou como um aprendizado adicional, mas o
verdadeiro aprendizado é o que se dá portas adentro da própria
Casa Espírita.
63
64

Artigo publicado em O Clarim, edição de Abril/1995.
Jornal O Dirigente Espírita, da USE/SP, edição de Agosto de 1998.
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As Casas Espíritas melhor estruturadas são aquelas que
possuem cursos doutrinários estabelecidos em conformidade com
o que foi proposto por Allan Kardec no seu Projeto 1868 quando
registra que
“Um curso regular de Espiritismo seria professado com
o fim de desenvolver os princípios da Ciência e de
difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria
a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer
adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as idéias
espíritas, e de desenvolver grande número de
médiuns”.65

Não é preciso complicar. Às vezes as Casas Espíritas
buscam modelos de cursos, apostilas, quando os próprios livros
básicos são o suficiente. Já existe um relativo consenso em torno
de um conjunto de cursos básicos estruturados em torno das obras
kardequianas, que podem ser ministrados com base nos próprios
livros, a saber:
1) Um curso fundamentado em O Livro dos Espíritos para
discutir os princípios básicos do Espiritismo com alguma
profundidade.
2) Um curso fundamentado em O Evangelho Segundo o
Espiritismo, com foco na parte moral da Doutrina e nos
ensinamentos de Jesus.
3) Um terceiro curso fundamentado em O Livro dos
Médiuns, destinado a ampliar a compreensão da
55

Vide Obras Póstumas na pag. 342 da 26ª edição da FEB.
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mediunidade sob seus múltiplos aspectos, que funcione
em paralelo com atividades práticas sob a forma de uma
“Escola de Médiuns”.66
Os recursos didáticos já existem, de sobra. Uma pessoa
com alguma experiência em aprendizagem de grupos terá facilidade
de encontrá-los, tanto no meio espírita quando fora dele. À guisa
de exemplo podemos citar:
1) Estudos de casos, para os quais os livros de André Luiz,
Humberto de Campos, Manoel Philomeno de Miranda,
dentre outros, são fonte inesgotável.
2) Filmes, tanto espíritas, como Chico Xavier – O filme,
Nosso Lar, As mães de Chico Xavier, quanto comerciais
de temática espírita, como Ghost, Amor além da vida,
Mânica, O sexto sentido, Os outros, além de uma
infinidade de vídeos disponíveis no YouTube, inclusive o
extraordinário debate com Chico Xavier no programa
Pinga Fogo, na TV Tupi em 1971.
3) Músicas, tanto de inspiração religiosa quanto de
inspiração popular. Podem ser utilizadas como casos
para discussão ou para reflexão dirigida. Como exemplo,
a música de Gilberto Gil, “Se eu quiser falar com Deus”.
66
O termo “Escola de Médiuns” é atribuído ao próprio Allan Kardec em mensagem
psicografada pelo médium Frederico Pereira da Silva Junior em 05/02/1889 em sessão
mediúnica na sede da “Sociedade Espírita Fraternidade”, no Rio de Janeiro/RJ. O texto se
acha publicado no livro Bezerra de Menezes – Subsídios para a História do Espiritismo
no Brasil, de autoria de Canuto de Abreu, Ed. FEESP/SP. Antes, na Revista Espírita de
1861 ele havia usado o termo Escola de Espiritismo Moral e Filosófico.
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4) Visitas a entidades ou locais que apresentem correlação
prática com o assunto em estudo. Um parque pode ser
um excelente ambiente para estudar o tema “Deus”.
5) Dinâmicas de grupo, painéis, seminários, leitura dirigida
e outros recursos de aprendizagem em grupo próprias
para pessoas adultas.
6) Vivências, simulações da realidade, laboratórios práticos,
experiências de aprendizagem em grupo.
Com a adoção dessa enorme variedade de recursos
didáticos o estudo fica agradável, auxiliando as pessoas a se
sentirem motivadas e mais à vontade para aprender.
Além dos cursos em torno das obras básicas, muitas Casas
Espíritas adotam outros mais específicos como:
1) Curso de formação de trabalhadores do passe.
2) Curso de formação de evangelizadores da infância.
3) Cursos voltados para a compreensão das relações
familiares e suas implicações.
Outra metodologia muito utilizada é a formação de Grupos
de Estudos como espaço para discussões em torno de obras
clássicas como a obra de André Luiz, de Emmanuel e de outros
autores cujos textos recomendam estudo em grupo, visando um
maior aproveitamento, com o apoio de um tutor mais experiente.
Atualmente, com as facilidades proporcionadas pela
Internet, até mesmo cursos à distância se tornaram viáveis, com
grupos de discussão via rede, auxiliados por um tutor que faça o
trabalho de coordenador e de tira-dúvidas para os participantes.
É importante compreender que não é o caso de esperar
cursos prontos no mercado, que não os há em condições de
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atenderem às suas necessidades. Cada Casa Espírita pode e deve
estruturar os cursos que forem necessários ao adequado
cumprimento da sua missão de esclarecer e consolar, e de formar
os trabalhadores de que necessita. Constituir uma equipe integrada
por pessoas que demonstrem gosto pelo estudo e hábito de leitura
pode ser um passo importante para a estruturação dos cursos na
instituição, dando a elas o apoio necessário à criação de uma
cultura de aprendizagem continuada na Casa Espírita.
Com a vantagem de que sempre haverá novos trabalhadores
se oferecendo para auxiliar nas suas atividades, já que a
aprendizagem continuada é a verdadeira base para a formação
de novos trabalhadores.

7.2 – Conviver com as diferenças
Uma das dificuldades do trabalho em equipe é estabelecer um
ponto comum entre diferentes visões. O trabalho individual e
independente é sempre mais fácil, porque não exige renúncia a pontos
de vista e nem o desconforto de uma negociação visando encontrar
um meio termo para essas diferentes visões, ainda mais se envolverem
muitas pessoas. Para trabalhar em equipe é necessário aceitar essas
diferenças e aprender a conviver com elas.
Otávio Serrano observa que “preferimos conviver com os
afins. Todavia é no relacionamento com os que não pensam como
nós que adquirimos novas e importantes experiências”67. Walter
Barcelos complementa afirmando que “administrar bem é muito
mais a ciência de coordenar e harmonizar as diversas atividades e
pessoas do que propriamente mandar em todos os trabalhadores
e ser obedecido de forma automática”68.
67
68

Em artigo publicado na Revista Internacional de Espiritismo, edição de Ago/1999.
No jornal A Flama Espírita, edição de Mar/1996.
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“As diferenças não são problema. As diferenças
podem compor harmonioso conjunto; o que cria
problemas são os radicalismos, quando exigimos dos
outros o que eles nem sempre podem dar. Além disso
convém lembrar que não somos perfeitos, nem modelo
para ninguém. Temos ainda, todos, muito a ser corrigido
em nós mesmos.”

Para conviver com as diferenças é preciso paciência, que é
“a maior virtude para que os homens se entendam e se
complementem na lei do amor” – conclui69. Na mesma direção o
colega José Robinson, da Associação Médico-Espírita, alerta que
“diante da diversidade no relacionamento humano precisamos
vivenciar a Fraternidade”.
Ainda o Orlandino, de Silvânia, lembra que “em
movimento espírita não pode haver general. Todos são
soldados, remadores, todos trabalhadores com direito a contribuir
também com idéias próprias”. O maior desafio dos líderes é ajudar
a conciliar todas essas contribuições em um projeto comum, que
reflita o pensamento de todos.

7.3 – Abolir o espírito de censura
Para que o trabalho em equipe aconteça é preciso vencer
o hábito de censurar as pessoas pelos erros que cometem.
Ninguém pode garantir que, se estivesse no lugar do outro, não
cometeria o mesmo equívoco ou outros, de outra natureza. Só
erra quem está fazendo. Todos os que já assumiram
69

No jornal A Flama Espírita, edição de Mar/1996.
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responsabilidade de comanda sabem quantas vezes já
experimentamos insegurança, indecisão, e quantas vezes erramos
mesmo, necessitando da compreensão alheia. André Luiz esclarece
que “o erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o
caminho da segurança”.70
Luiz Carlos Barbosa cita Francisco Cândido Xavier quando
comenta que “essa tolerância seria para nós uma espécie de
cimento de união para sermos, de fato, companheiros uns dos
outros, amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros...”. Se o
espírita tem o hábito de exercer livremente a liberdade de opinião,
o que é muito importante, “nós não temos usado com bastante
sensatez essa liberdade de opinião irrestrita... É um ponto de vista
que emitimos, pensando na necessidade de tolerância em nossos
grupos”. Daí a necessidade de eliminar a censura, a crítica áspera,
a oposição sistemática dentro da Casa Espírita.
“Devemos adotar esse lema: desculpar os amigos de
qualquer maneira, de qualquer falha... Os inimigos
estão fora desta observação. Aqueles que se nos fazem
adversários estão mais ou menos longe, não dão
trabalho à nossa cabeça. Entre nós outros, os amigos
entre si, para conduzirmos nossa bandeira à frente,
precisamos ser mais amigos uns dos outros; a hora
requer que sejamos mais amigos.
Se somos considerados minoria, porque vamos nos
hostilizar? Ante os muitos milhões, somos poucos...
Pelo fato de sermos minoria deveríamos amar ainda
mais os nossos amigos. Sabemos que o trabalho deles
se altera de dia para dia. Como julgar o amigo por
atitudes de um só dia?”71
70
No livro Sinal Verde, lição 20, psicografia de Francisco C. Xavier e publicação CEC,
Uberaba/MG.
71
Francisco C. Xavier citado por Luiz Carlos Barbosa em artigo publicado no Jornal A
Flama Espírita, edição de jul/1996.
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Essencial adotar um espírito de tolerância mútua,
minimizando a relevância dos erros dos companheiros de trabalho
e maximizando nosso apoio para buscar o melhor para a Casa e
para a causa. Sem isso não há formação de equipe. Sem isso
sempre haverá falta de trabalhadores.

7.4 – Atuar em equipe
Numa orquestra o resultado depende do trabalho de todos.
Um spalla72, sozinho, não faz um concerto. Um único instrumento
desafinado compromete toda a apresentação e a beleza da
execução é mais expressiva quanto maior a harmonia do conjunto.
Numa atuação em equipe não há maior nem melhor. Cada um
contribui dentro da sua especificidade com o melhor de que é
capaz para o resultado, que também pertence a todos igualmente.
O Editorial do jornal O Clarim de julho de 2000, pela
reflexão que proporciona, merece ser transcrito na íntegra:
...o0o...
“Todos nós precisamos aprender a jogar dentro de um time.
Avalie sua maturidade para assumir este compromisso, sabendo
que ser membro de uma equipe significa:
1) Estar envolvido e comprometido com as metas do
grupo. Entre outras coisas, isso significa que você deverá
lembrar aos demais colega quais são as metas do grupo
quando estes se desviarem do caminho.
72
Spalla é o nome dado ao primeiro violino de uma orquestra, que executa os solos e atua
em apoio ao regente.
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2) Ajudar a determinar como as metas deverão ser
atingidas. Nessa fase são necessárias opiniões e
contribuições de todos os membros da equipe. Sua
participação é muito importante.
3) Cultivar o respeito mútuo. Você deve estar disposto
a confiar na capacidade e habilidade de seus
companheiros, a ponto de aceitar a idéia de que seu
trabalho e o deles são coisas interdependentes.
4) Compartilhar decisões. Ser parte de um grupo
pressupõe responsabilidades. Algumas pessoas preferem
ficar à margem do grupo, sem participar, para depois
poderem dizer: eu sabia que não ia dar certo... Bons
membros de equipe não agem assim. Eles estão
comprometidos com os melhores resultados e fazem
questão de externar suas opiniões e emoções de modo
que todos saibam o que pensam, agindo com toda
transparência. Sim, é preciso coragem para fazer parte
de uma equipe.
5) Dividir o reconhecimento com os outros. Você será
um péssimo membro de equipe se tentar ficar com as
glórias pelas coisas que deram certo, ou esquivar-se de
assumir a responsabilidade pelas coisas que deram
errado. Uma boa equipe divide os sucessos e fracassos.
6) Buscar aprimoramento pessoal. Equipe pressupõe
um ser coletivo, cada um com suas atribuições, as quais
precisam acontecer com eficiência e qualidade. Quanto
mais, melhor para o conjunto.”
144

7.5 – Decretar o fim das reuniões improdutivas
Não é possível realizar trabalhos em equipe sem reuniões.
Por outro lado, reuniões improdutivas são uma das principais
causas de desinteresse, desânimo e apatia dentro das organizações
em geral. Nas Casas Espíritas isso não é diferente. Pessoas
ocupadas não gostam de perder tempo com atividades que não
tenham um objetivo claro de ajuda ao próximo, de aprendizado
ou de construção de algo positivo. Se as reuniões improdutivas
persistem os colaboradores desertam.
O sucesso de uma reunião não se dá por acaso. É resultado
de preparação e cuidado. E essa preparação e esse cuidado estão
a cargo das pessoas que estão na direção da Casa Espírita ou da
equipe que se reúne. Se faltam esses cuidados, não adianta depois
atribuir a culpa do fracasso à equipe. Sam Deep e Lyle Sussman73
traçam algumas recomendações das quais tomamos a liberdade
de fazer uma livre adaptação.
Recomendações para uma reunião produtiva:
 Elaborar uma pauta prévia, por escrito, dos assuntos a
serem tratados.
 Determinar o local, hora e quem serão os participantes, e
convocá-los em tempo hábil.
 Respeitar o tempo das pessoas e iniciar na hora exata,
bem como terminar no horário previsto.
 Preparar antecipadamente o local.

Do livro Atitudes inteligentes de Sam Deep & Lyle Sussman, Ed. Nobel, São Paulo/SP,
1992.

73
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 Evitar interrupções externas.
 Evitar exposições prolongadas pelo dirigente ou
participantes. Valorizar mais a discussão.
 Orientar os debates e limitar os apartes.
 Inibir discussões paralelas.
Controlar o conflito e a hostilidade.
 Observar a comunicação não verbal.
 Registrar as proposições e as deliberações.
 Obter aprovação e assinatura da ata ou relatório.
 Divulgar o que foi decidido na reunião.
 Após a reunião, trabalhar de maneira determinada no
sentido de implementar o que foi decidido.
Normalmente as principais causas para o fracasso das
reuniões são:
 Excesso de reuniões.
 Aviso de última hora, depois de cada convocado ter
estabelecido os programas pessoais.
 Falta de uma pauta com antecedência de uma semana.
 Falta de conhecimento para informar corretamente ao
grupo sobre os assuntos propostos.
 Indefinição de prioridades.
 Permitir que os participantes fiquem alheios aos trabalhos.
 Tomar decisões antes de discutir em profundidade os
fatos e as relações de causa e efeito.
 Interromper a reunião para falar de assuntos diferentes
daqueles que estão agendados.
 Excesso de assuntos colocados em pauta.
 Ultrapassar o horário previsto para término.
 Resistência às mudanças.
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Para melhorar o comparecimento às reuniões administrativas
os autores apontam algumas recomendações:
 Estabeleça os assuntos mais importantes para a reunião.
 Divulgue o nome dos presentes nas atas ou relatórios.
 Coloque os itens mais importantes no início da pauta.
 Seja um líder facilitador das discussões e não um líder
dominador.
 Disponha os assentos de modo que haja o máximo de
contato olho a olho entre os membros. De preferência,
adote o círculo, onde todos ficam no mesmo nível.
 Introduza na discussão os participantes calados,
solicitando-lhes a opinião.
 Permita que outros membros ou diretores dirijam reuniões
alternadamente.
 Alguns dias depois, envie lembretes escritos à mão,
auxiliando a implementar o que foi decidido.
 Sirva chá, café ou água para os participantes sem que
haja interrupções.
 Não castigue os pontuais, premiando os atrasados.
Comece na hora marcada.
Como podemos observar, uma reunião é uma ferramenta
gerencial, que deve ser usada para o propósito correto e da
maneira adequada. Quando as reuniões são conduzidas de modo
eficiente e agradável, economizamos tempo, energia e, o mais
importante, esforço humano.
Mesmo tomando as providências apontadas pelos autores
é necessário que o responsável por coordenar a reunião esteja
atento em perceber os aspectos subjetivos que permeiam as
atividades em grupo. Algum sentimento de contrariedade presente,
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um conflito despercebido, uma rivalidade latente, são fatores que
impedem o bom andamento de uma reunião e que muitas vezes
não são colocados com clareza durante a discussão. Cabe ao
dirigente, em percebendo esse tipo de ocorrência, abrir o jogo e
criar um espaço para a solução dos eventuais impasses,
administrando o conflito e restabelecendo o clima de união,
retomando a pauta em seguida no ponto exato em que
foiinterrompida, sem o que os resultados podem ficar totalmente
comprometidos.
Lembrando sempre a promessa do Cristo de que “onde
estiverem reunidas duas ou três pessoas em meu nome eu aí
estarei”.

148

8 – LIDERANÇA
“Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja
vosso serviçal.” - Jesus

Indagado a respeito do que como se poderia solucionar o
antigo problema da falta de trabalhadores nas instituições espíritas
Divaldo Franco respondeu: “Melhorando as lideranças”. E
prosseguiu...
“Cada líder tem os colaboradores que produz. Se ele
é um trabalhador que consegue motivar os
companheiros, surgem naturalmente os colaboradores.
Se ele é alguém que manda os outros fazerem, fica
sempre sozinho. Se toma nas mãos todas as tarefas, o
tipo do ‘sabe-tudo’, o ‘dono da bola’, ninguém o ajuda.
Parece-nos que a carência não é tanto de
colaboradores, mas de liderança. Observamos que há,
às vezes, uma grande preocupação de edificar a
instituição espírita mais para atender às paixões de
pessoas do que para viver os objetivos da doutrina.”74

Pessoas são entes complexos, com motivações variadas,
marcadas pela diferença, já que todas são individualidades
construídas ao longo de milênios, cada uma tendo percorrido um
caminho único. Possuem vontade e idéias próprias e uma maneira
de pensar que, em decorrência disso, é sempre única.
Em uma Casa Espírita há outro aspecto ainda mais relevante:
todos são voluntários. E são motivados pelas mais diferentes
74

Diálogo com Dirigentes de Centros Espíritas, Ed. USE, São Paulo/SP, 1995
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razões, como amor à causa, idealismo, prevenção de quedas
espirituais, tratamento ou prevenção à obsessão, busca de alegria
de viver, busca de um significado espiritual para a sua existência,
auto-realização...
Isso faz com que o principal desafio de quem se coloca à
frente de uma equipe de trabalho espírita seja auxiliar as pessoas
a realizarem seus próprios objetivos na medida em que também
contribuem para a realização de um objetivo comum.

8.1 – As cinco disciplinas do trabalho em equipe
Não se trata de uma técnica, uma teoria, mas de um modo
de sentir e de perceber a organização e o seu cotidiano. Peter
Senge75 entende que essas cinco disciplinas precisam consideradas
por todas as pessoas de uma organização e não apenas pelos
seus dirigentes. Mas são eles que precisam proporcionar as
condições para esse entendimento e esse “espírito” para as
pessoas.
1) Visão sistêmica – Uma visão sistêmica significa
perceber a Casa Espírita no seu contexto social a partir
de uma visão de conjunto. As pessoas são estimuladas
a participar em todos os níveis e a se sentirem à vontade
para dar o máximo de si. Ninguém precisa se restringir
a uma ou outra atividade e todos têm liberdade para
expandir o seu potencial de crescimento.
Nessa perspectiva um jovem evangelizador é também
convidado a participar das discussões a respeito dos projetos da
75
Autor do livro A Quinta Disciplina – A Arte e a Prática da Organização que Aprende,
Ed. Best Seller.

150

Casa para os próximos dez anos, tanto quanto os trabalhadores
do serviço assistencial são estimulados a se inteirarem das
dificuldades vividas pelas crianças da evangelização infantil.
2) Domínio pessoal – Ser capaz de viver de acordo com
as suas mais altas aspirações definindo claramente o que
é importante para si e para o grupo. Aprender a ver
com mais clareza a realidade do momento e a expandir
sua capacidade de produzir os resultados que espera
na vida, para si mesmo e para a organização. Significa
desenvolver plenamente seu potencial emocional.
Somente quem se conhece profundamente possui esse
“domínio pessoal” proposto, e para conhecer-se em profundidade
nenhuma recomendação há mais prática e segura que aquela
proposta por Santo Agostinho, de passar em revista ao final de
cada dia o resultado das suas ações76.
3) Modelos mentais – Todos possuímos idéias
profundamente arraigadas que determinam nossas
atitudes e o nosso modo de encarar o mundo.
Habitualmente não temos consciência desses modelos
mentais e da influência que eles exercem sobre o nosso
comportamento. Nem sempre será possível descobrir
quais são eles, mas é possível saber que eles existem e
aprender a não se limitar a eles.
Para isso é preciso permitir que as idéias sejam colocadas
em debate estimulando a discussão exaustiva em busca do
76

Vide a questão 919 de O Livro dos Espíritos.
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esclarecimento. Isso nos permitirá descobrir as contradições
internas observáveis nos nossos modelos mentais, possibilitandonos criar novas visões baseadas em novos modelos. Isso somente
se dará na medida em que aprendermos a estabelecer consensos
como resultados da soma das contribuições de todos os que
participam conosco desse empreendimento de amor que é uma
Casa Espírita.
4) Objetivos compartilhados – Segundo Peter Senge,
“quando existe um objetivo concreto e legítimo as
pessoas dão tudo de si e aprendem, não por obrigação,
mas por livre e espontânea vontade”77. O grande
equívoco se dá quando o líder tenta impor ao grupo as
suas próprias visões, sem que elas representem um
objetivo comum. Para criar objetivos compartilhados é
preciso promover o diálogo em todos os níveis e criar
condições para a participação de todos. Além disso é
ainda preciso desenvolver mecanismos de valorização
das contribuições individuais e aprender a somar as
diferentes visões tendo em vista o estabelecimento de
objetivos que atendam às expectativas da maioria.
Os dirigentes espíritas precisam perceber que “é
contraproducente tentar impingir um objetivo, por melhores
que sejam as suas intenções”77. Para construir uma visão de futuro
que represente a visão de todos é preciso abrir mão das próprias
visões e reconhecer que a soma da contribuição de todos, quando
adequadamente aproveitada, será sempre maior que a contribuição
de qualquer indivíduo isoladamente, mesmo que este indivíduo
seja ele, o dirigente.
77

Vide A Quinta Disciplina de Peter Senge, Ed. Best Seller pág. 18 da 5ª edição.
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5) Aprendizado em grupo – Para que o trabalho em
equipe floresça são imprescindíveis alguns
comportamentos, como promover o diálogo, aprender
a raciocinar em grupo, reconhecer padrões de interação
que prejudicam a ação do conjunto e eliminar as táticas
de defesa que dificultam as relações interpessoais.
Especialmente para a Casa Espírita o aprendizado em grupo
é vital porque a sua unidade fundamental de aprendizado é o grupo
e não os indivíduos. Uma Casa Espírita somente poderá alcançar
a sua plenitude se os grupos que a integram também conseguirem
alcançar a sua plenitude.
Infelizmente há grupos em que o resultado coletivo é menor
que a soma dos indivíduos, considerados isoladamente. Por isso
o desafio posto é o de aprender a trabalhar em equipe. Quando o
grupo alcança esse estágio os resultados normalmente se tornam
extraordinários, sobretudo do ponto de vista espiritual, na
consciência do próprio grupo.

8.2 – Liderança e comunicação
Uma das dificuldades que mais afetam o trabalho das
pessoas colocadas em posição de liderança é a falta de habilidade
em comunicação. Muitas pessoas limitam seu entendimento a
respeito de comunicação ao ato de falar com clareza, como se
comunicação fosse apenas saber se expressar, quando a maior
parte da comunicação está assentada no saber ouvir.
Num trabalho de equipe o falar está intimamente associado
ao ouvir. E como em equipe somos sempre várias pessoas, e
todos têm o direito de se expressar, a conclusão óbvia é que o
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ato de ouvir, para cada pessoa, deverá ocupar muito maior tempo
do que o falar. Se somos seis pessoas, uma comunicação habilidosa
me impõe o dever de ouvir os outros cinco e de me expressar
igualmente como apenas um deles. O que se verifica da parte de
muitas pessoas que pretendem liderar equipes é eles falarem pelos
outros cinco, inviabilizando inteiramente a comunicação.
A sintonia entre os membros de uma equipe não resulta
simplesmente de afinidade, é fruto desse esforço de comunicação.
Comunicando-se as pessoas rompem as barreiras de suas
diferenças pessoais e conseguem estabelecer um objetivo comum.
Desse modo o papel de um líder inclui criar um clima onde as
pessoas se respeitem, tenham a mesma oportunidade e um
interesse real em ouvir as outras e compartilhar pontos de vista.
Um clima onde todos sintam liberdade para expressar suas idéias,
fazer-se entender e procurar compreender o outro.
De acordo com os psicólogos do trabalho Alberto de
Oliveira e Vilma Rodrigues78, o principal desafio a ser enfrentado
é o de saber ouvir. Em sua opinião existe no meio espírita uma
dificuldade de ouvir e se fazer ouvido. Há situações em que a
pessoa ouve de quatro a cinco vezes mais rápido do que o outro
consegue falar. Quando isso ocorre a comunicação se torna
impossível porque o ouvinte:
 Está contaminado por preconceitos.
 Não confia no interlocutor.
 Tem opinião formada sobre o assunto.
 Encontra-se em conflito íntimo.

78
Trata-se de um casal de psicólogos que durante o ano de 2001 desenvolveu uma série de
seminários, por iniciativa do CER – Conselho Espírita Regional –, voltados para a
preparação de dirigentes de Casas Espíritas. O conteúdo deste item foi adaptado do material
elaborado por eles e gentilmente cedido para compor este estudo.
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Há ainda outros vícios que interferem no sentido de dificultar
a comunicação, levando a pessoa a ouvir mal:
 Deduzir o que o outro quer dizer antes de ouvi-lo.
 Ouvir tentando tirar proveito.
 Ouvir sentindo-se inferir a quem fala.
 Simular interesse enquanto ocupa a mente com outro
assunto.
Nessas situações a pessoa ouve mal. Não ouve para
compreender, mas apenas para cumprir a obrigação de ouvir,
de modo a poder mais uma vez se expressar, o que prejudica a
comunicação.
Portanto, saber ouvir requer alguns cuidados, detalhados a
seguir:
Aprender ouvir para ouvir melhor:
 Destinar o tempo necessário para ouvir o outro.
 Parar de falar para poder ouvir.
 Interessar-se pelo que está ouvindo.
 Prestar atenção a quem fala.
 Esclarecer suas dúvidas perguntando.
Para ouvir melhor é necessário:
 Controlar as emoções.
 Ser cauteloso ao criticar.
 Respeitar as opiniões alheias.
 Certificar-se de ter entendido bem.
 Ouvir para compreender.
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Isso requer alguns cuidados especiais:
Procurar olhar para quem fala.
Valorizar a pessoa que fala.
Evitar preconceitos e pré-julgamentos.
Evitar interrupções externas.
Além de saber ouvir há ainda algumas recomendações
importantes para as pessoas que lideram equipes, visando facilitar
a comunicação no que se refere aos objetivos do trabalho, como
segue:
Recursos que facilitam a comunicação:
1) Seja objetivo e preciso a respeito dos fatos, claro na
expressão de suas idéias e coerente com o que fala e
faz.
2) Motive o outro para o assunto de que irá tratar.
3) Procure colocar-se no lugar do outro. Perceba seus
sentimentos, entendendo-os e respeitando-os.
4) Procure olhar para quem está falando com você,
pois essa atitude favorece o entendimento.
5) Interesse-se pelo outro. As idéias dele são tão importantes quanto as suas.
6) Seja humilde, aceitando seus próprios erros.
7) Evite julgamentos.
8) Ao emitir uma opinião, deixe que o outro também se
expresse.
9) Esteja disponível e receptivo para escutar. Evite
inter-rupções.
10) Procure verificar se a pessoa entendeu o que você
disse.
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11) Resista às distrações – escute o outro de maneira
absoluta.
12) Evite preconceitos.
13) Antes de responder, pense sobre o que vai falar.
14) Trate as pessoas como gosta de ser tratado.
15) Respeite as pessoas.

8.3 – Liderança e motivação
Alkindar de Oliveira cita pesquisa feita por Viktor Frankl
junto a jovens da Universidade John Hopkins na qual ele constatou
que:
 16% dos jovens declararam que seu objetivo principal
era ganhar muito dinheiro.
 78 dos jovens manifestaram como mais importante
“encontrar um objetivo e um sentido para a vida”.79
Isso nos leva à conclusão de que o trabalho de pessoas
voluntárias, como ocorre em uma Casa Espírita, está relacionado
às mais elevadas expectativas das pessoas em relação à sua vida.
Os diversos estudos têm demonstrado que mesmo na
atividade profissional a motivação das pessoas está muito mais
relacionada a fatores subjetivos, como a auto-realização e a
possibilidade de influenciar pessoas do que a fatores objetivos
como remuneração.
Na Casa Espírita, cuja base é o trabalho voluntário, esse
aspecto adquire ainda maior relevância. Além de não existir a
79

Alkíndar Oliveira, O Trabalho Voluntário na Casa Espírita, Ed. Petit, 2001, São Paulo/

SP, pág. 9.
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coerção presente na atividade profissional remunerada, as pessoas
normalmente colaboram tanto com trabalho voluntário quanto com
dinheiro, razão pela qual devem ser duplamente respeitadas e
valorizadas.
Compreender as diferenças entre o trabalho remunerado e
o trabalho voluntário é essencial para compreender os elementos
que perpassam a questão da motivação do colaborador:

Trabalho remunerado

Trabalho voluntário

É comum trabalhar por
obrigação

Trabalha-se por prazer ou
senso de dever

Pode ser movido por
interesses objetivos

Movido apenas por autorealização

Visa ascensão na carreira

Visa dar sentido à vida

O poder está nas mãos da
empresa

O poder está nas mãos do
colaborador

Existe uma tendência a julgar que os problemas relacionados
à motivação se devem às pessoas, que são “naturalmente
desmotivadas”. Deming, o grande inspirador do movimento da
Qualidade nos Estados Unidos e no Japão, afirmava que “a maioria
dos problemas das organizações não tem a ver com o pessoal, e
sim com o sistema”.80 E os sistemas dependem dos dirigentes,
que são as pessoas que detém autoridade para mudar a forma
como a organização está sendo conduzida.

80
Citado por Mary Walton em O Método Deming de Administração, Ed. Marques Saraiva,
1989.
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Dentre os diversos estudos sobre motivação, há pelo menos
dois claramente aplicáveis à realidade das Casas Espíritas.
O primeiro deles é o de Frederick Herzberg que, em uma
pesquisa com pessoas que ocupavam função de liderança,
observou que a motivação é um fator interno às pessoas. Mas
sua pesquisa demonstrou que há fatores na organização que
funcionam como motivadores, ou seja, quando eles existem as
pessoas conseguem se motivar. E há outros que, quando existem,
impedem as pessoas de se sentirem motivadas81. Numa
simplificação adequada à aplicação nas Casas Espíritas pode-se
resumir da seguinte forma:
Fatores motivadores

Fatores desmotivadores

Realização pessoal

Administração ineficiente

Reconhecimento
pelos líderes

Falta de realização pessoal

Receber responsabilidades
novas

Incompetência dos líderes

Herzberg ainda observou que as pessoas são diferentemente
afetadas por esses fatores. Quanto mais independentes de fatores
externos mais é possível que as pessoas se sintam motivadas
mesmo em situações adversas. Por exemplo, muitas vezes quando
a liderança está comprometendo a administração da instituição,
algumas pessoas mais auto-motivadas reagem e tomam a iniciativa

Uma exposição sucinta do seu estudo pode ser encontrada em Psicologia Aplicada à
Administração de Empresas, de Cecília Whitaker Bergamini, Ed. Atlas, São Paulo/SP,
1982

81
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de promover as mudanças de que a Casa Espírita precisa, mesmo
que para isso tenham que causar uma verdadeira revolução, muitas
vezes trocando o Presidente.
Outro estudo muito interessante para as Casas Espíritas
pela sua simplicidade e aplicabilidade é o que foi intitulado de
Liderança Situacional, desenvolvido pelos estudiosos do
comportamento humano nas organizações Paul Hersey e Kenneth
Blanchard. Em seus estudos eles verificaram que o estilo de
liderança deve ser flexível, mudando conforme mudam as pessoas
sob sua coordenação. Uma pessoa não permanece a mesma ao
longo do tempo. Muda sua maturidade, sua experiência na
atividade. O líder deve acompanhar essas mudanças adaptando
o seu estilo a cada situação. Por isso o nome Liderança Situacional.
A figura a seguir dá uma idéia de como uma pessoa com
responsabilidade de liderança deve agir com cada uma das pessoas
sob sua orientação:
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Uma pessoa novata, pouco experiente, precisará que o seu
coordenador lhe diga exatamente o que ela deve fazer, como fazer
e quando fazer, e acompanhá-la enquanto ela desenvolve a
atividade. Se possível, demonstrar como se faz. É o
comportamento de Direção, no quadrante E1, que significa o
primeiro estágio do aprendizado da atividade. Mas o coordenador
deve estar atento porque a pessoa vai aprendendo e passando
para um estágio de maior maturidade, o E2, de Treinamento,
quando o coordenador deve assumir mais o papel de um treinador,
que começa a apoiar o trabalho em vez de fazer, e continuar
orientando o aprendiz.
Com algum tempo na atividade a pessoa já estará atingindo
o nível E3, que é o de Apoio. Então o seu coordenador já deverá
atuar mais como um apoiador, que dirá muito pouco o que fazer,
mas dará todo o apoio de que a pessoa necessitar. Com o tempo
e a experiência o colaborador alcançará o nível de
desenvolvimento E4, que é o de Delegação. Neste nível o
coordenador pode apenas lhe confiar a atividade e lhe dizer que
se ele precisar de alguma coisa que o procure. Por isso que esse
nível se caracteriza como baixo grau de apoio e baixo grau de
direção.
Se o coordenador ou dirigente age com as pessoas sem
levar em conta seu nível de experiência, ele pode cometer o
equívoco de adotar um comportamento de Direção, adequado
para quem é iniciante (E1), com uma pessoa que já sabe o que
deve fazer, no nível E3, por exemplo. Isso é muito desmotivador.
A pessoa tende a rejeitar a liderança do coordenador que comete
esse tipo de equívoco. O mesmo ocorre se o coordenador ou
dirigente só diz o que precisa ser feito, um comportamento de
Delegação, a uma pessoa ainda inexperiente ou que não esteja
plenamente segura, por exemplo, no nível E2 ou E3. Neste caso
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há o risco de a pessoa manifestar insatisfação por achar que o seu
coordenador não orienta ou apóia conforme a sua necessidade.
Esse modelo é muito rico, sobretudo nas atividades que
envolvem a ação coordenada de várias pessoas. Para aplicar o
modelo o líder precisa conversar sempre com os seus coordenados
buscando perceber como eles se vêem em relação à tarefa a ser
desempenhada. No diálogo ele tem como perceber com clareza
em que nível de desenvolvimento cada pessoa se encontra e como
cada uma prefere ser coordenada em cada momento, se mais no
nível de Direção, se mais como Treinamento, ou se como Apoio.
Quem sabe, apenas como Delegação?

8.4 – Administração de conflitos
Nem sempre o conflito traduz “falta de sintonia espiritual”,
como muitas vezes é sugerido. A convivência entre pessoas
diferentes promove, inevitavelmente, situações de conflito. Na
maioria das vezes o conflito é apenas o resultado da saudável
diferença de pontos de vista entre pessoas que, embora vendo a
partir de diferentes perspectivas, lutam pelos mesmos objetivos.
Por isso o conflito precisa ser visto como elemento natural no
trabalho de equipe. O problema não reside no conflito, mas na
maneira pela qual ele é administrado.
Sem dúvida há conflitos decorrentes de problemas de
conduta que poderiam ser evitados se as pessoas fossem infalíveis,
mas como estamos lidando com seres humanos, mesmo estes
precisam ser encarados com naturalidade.
Lamentavelmente, na maioria das situações de conflito
prevalece a lei do mais forte, materializada na posição hierárquica.
Quando o conflito envolve várias pessoas a facção que consegue
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angariar mais poder costuma impor o seu ponto de vista e
desconsiderar a opinião do lado “vencido”. Não é preciso muito
esforço de argumentação para demonstrar o quanto isso é
inadequado para uma entidade espírita, cujo princípio fundamental
é a caridade, tendo na fraternidade a sua expressão mais legítima.
Por isso um dos desafios do líder é administrar os conflitos
de modo a evitar que haja vencedores e vencidos, ao contrário,
buscando aproveitar os diferentes pontos de vista em prol da obra
comum. Administradores mal informados ou inseguros tendem a
negar a existência do conflito, ou a tratá-lo como uma forma de
“desequilíbrio”. E se ele pessoalmente se acha envolvido, o
“desequilíbrio” costuma ser atribuído à outra parte, à que discorda
dele. E quanto mais o conflito é postergado maiores os danos que
provoca.
Para solucionar um conflito ainda na fase latente é
interessante provocar o quanto antes uma oportunidade para um
diálogo maduro, mediado por uma ou duas pessoas neutras em
relação à situação conflitante, de modo que ele possa ser
racionalmente analisado pelas partes envolvidas com a ajuda
de um moderador. Na maioria dos casos ele nem chegará a
eclodir, poupando o grupo de contratempos.
Quanto mais cedo um conflito for tratado, menor será o
seu potencial de dano. Esperar que o conflito se instale para
tratá-lo em seguida é abrir mão da prudência e ceder espaço à
perturbação, pois um conflito, quando eclode, desvia todo o grupo
dos seus reais objetivos, mobilizando extensos recursos para a
sua solução.
Para administrar uma situação de conflito, latente ou
manifesto, é necessário criar uma atmosfera afetiva que envolva e
esclareça as partes, buscando identificar as suas necessidades,
tanto individuais quanto comuns, de modo a construir uma ponte
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entre ambas tendo em vista o futuro. Os moderadores deverão
ser pessoas, além de neutras em relação ao conflito, habilidosas
em dialogar, em elaborar perguntas esclarecedoras, que saibam
praticar a escuta ativa, verdadeiramente interessadas em
compreender as motivações do outro, e que tenham em vista não
a vitória ou a derrota de uma das partes, mas uma solução que se
traduza em ganhos coletivos pela soma das suas diferenças.

8.5 – Trabalhadores Problema
Primeiramente é preciso entender o que é um trabalhador
problema. Muitos dirigentes entendem que o trabalhador problema
é o questionador, o que reclama, o que incomoda. É preciso
cuidado. Quem reclama é o amigo. Nas empresas diz-se que o
cliente que reclama é o cliente fiel, que quer permanecer com a
empresa. O colaborador que questiona, incomoda, é porque quer
o melhor para a instituição, ainda que não saiba exatamente como
buscar isso. Os que ficam calados é que são o problema, porque
em vez de reclamar eles juntam as trouxas e vão embora.
Temos visto colaboradores valorosos serem solicitados a
se afastarem da instituição por não concordarem com os seus
dirigentes, numa clara evidência de autoritarismo.
Trabalhadores problema, na perspectiva aqui adotada, são
apenas aqueles que insistem em praticar atos flagrantemente
contrários às leis civis ou aos estatutos da Casa Espírita.
Apresentamos três exemplos coletados no dia a dia de instituições
variadas como exemplo, de modo a evitar algum equívoco quanto
a esse tipo de situação:
Exemplo 1 – Uma entidade espírita acolheu como
profissional um ex-dependente químico que foi recuperado
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através de tratamento na própria instituição. Depois de algum
tempo verificou-se que o jovem retomou o uso de drogas.
Estimulado a tratar novamente o jovem apresentou resistência,
chegando a envolver outros jovens. A direção decidiu corretamente
pela sua demissão e afastamento das atividades.
Exemplo 2 – Um dos evangelizadores novatos da Casa
se viu seduzido pela facilidade de adquirir uma motocicleta
pela metade do preço, mesmo sabendo que ela fora originada
do furto. A direção percebeu que a motocicleta estava acima
da capacidade de aquisição do colega e buscou informações
sobre o ocorrido, descobrindo que, de fato, a moto havia sido
furtada. Dois dos diretores foram incumbidos de conversar com
o colega e exigir que ele devolvesse a moto, sugerindo que ele
continuasse na Casa, mas sem atuar como evangelizador por um
tempo, colaborando apenas na preparação e serviço do lanche,
como uma forma de terapia comportamental. O jovem protestou,
reclamou e se afastou definitivamente do trabalho espírita.
Exemplo 3 – Pessoas próximas à Casa Espírita
manifestaram ao dirigente que um dos evangelizadores estava
apresentando vida sexual promíscua fora da instituição. Era um
evangelizador muito dedicado, mas as informações que chegavam
de todos os lados atestavam uma situação comprometedora até
mesmo para a imagem da instituição. O dirigente assumiu para si
a responsabilidade de cuidar do caso e tentou conversar a respeito,
mas não encontrou receptividade. Aguardou ainda alguns dias e
fez nova tentativa, também sem sucesso. Como o dirigente insistisse
em conversar sobre as informações que continuavam a chegar o
jovem afastou-se das atividades.
D. Margarida Horbylon, referindo-se às crianças que
participavam da Cerâmica Educacional Boa Nova e do
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Departamento de Assistência ao Pequeno Trabalhador, que era
um programa social desenvolvido pela comunidade espírita em
Ipameri/GO, afirmava que “uma batata podre em um saco de
batatas bota todas as outras a perder”. E completava: “é melhor
que se perca uma a se perderem todas”.
A administração precisa ter firmeza nos casos que
envolvem flagrante desrespeito às leis e aos costumes, ferindo
leis civis ou cláusulas estatutárias. Sem dúvida que a Casa Espírita
deve ser o pouso de acolhimento para todos aqueles que buscam
refúgio às dores do mundo, mas deve ser pouso de acolhimento
para os que realmente “buscam refúgio”, numa ação
transformadora, voltada para a superação dos vícios e mazelas
do passado. Aqueles que pretendem apenas se esconder por detrás
da nobreza da instituição para continuar cultivando os mesmos
equívocos do passado não podem ser admitidos, sob o risco de
causarem danos de difícil reparação.
Mas é preciso não extrapolar essas situações,
considerando como “trabalhadores problemas” aqueles que
estão insatisfeitos com a condução dos trabalhos. Estes, o que
precisam é ser ouvidos, e muitas vezes são eles que trarão à
tona problemas que os demais não tiveram coragem de
manifestar. Com o trabalho em equipe esse risco fica
minimizado, uma vez que a Diretoria participará ativamente
do encaminhamento dessas questões à luz dos estatutos que
norteiam o funcionamento da instituição.
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9 – A GESTÃO DAS PRÁTICAS
DOUTRINÁRIAS
“E haverá um só rebanho e um só pastor”. - Jesus

O aspecto mais sensível da administração da Casa Espírita
é, sem dúvida, a prática doutrinária, pois esta é a finalidade
essencial de todo o trabalho e é também nesse terreno que se
verifica o maior desafio para o movimento espírita em termos de
unidade. Esta era a principal preocupação de Allan Kardec e é a
razão de todo o esforço das entidades voltadas para a unificação.
Pela forma como o movimento espírita se organizou e se
organiza, todas as Casas Espíritas são livres para desenvolverem
suas atividades conforme o seu entendimento. Enquanto as demais
religiões se assentam sobre uma determinada tradição ou sobre a
orientação de um líder espiritual exclusivo, na Doutrina Espírita
isso não acontece. O próprio Allan Kardec recusou-se a assumir
esse papel, admitindo sua atuação enquanto centralizador das
idéias apenas na fase da sua elaboração. Para a continuidade do
movimento propôs que esse papel fosse compartilhado pela
comunidade dos Espíritas, sob uma forma de organização que ele
apenas esboçou no seu “Projeto 1868” e no texto a que ele
denominou de “Constituição do Espiritismo”, e que só veio a
público nas suas Obras Póstumas.
O universo das práticas espiritualistas, não só no Brasil,
mas em todo o mundo, representa uma vastidão de crenças difíceis
de serem abrigadas sob a mesma denominação. E isso tem origens
e implicações que precisam ser melhor compreendidas para que
não se constitua em elemento de separação, mas de união, apesar
167

das diferenças. Mesmo entre as instituições que se afirmam
Espíritas, apesar de todas se reportarem a Kardec como referência
e de apresentarem uma semelhança quanto aos princípios
fundamentais, não há uma unidade de entendimento a respeito de
como as atividades devem transcorrer.

9.1 – A diversidade no Movimento Espírita
Enquanto as religiões organizadas pelo mundo afora
apresentam uma relativa uniformidade de apresentação e de culto,
no meio espírita o que se observa é uma diversidade extrema na
sua prática, com pouquíssimos pontos de semelhança, em que
pese a uniformidade de princípios. Em uma determinada Casa
Espírita os médiuns todos se vestem de branco, na outra usam-se
lâmpadas coloridas para trabalhos de cura, ainda em outra os
médiuns praticam intensa gesticulação no momento dos passes.
Enquanto em uma se faz desobsessão por Corrente Magnética,
em outra se realizam cirurgias com uso de instrumentos de corte.
Por outro lado, em todas elas a pregação moral assume um
caráter semelhante, com pouquíssimas variações, mais no que se
refere aos argumentos do que às finalidades essenciais de
transformação do homem em um ser melhor do ponto de vista do
convívio social e de suas perspectivas espirituais.
A primeira reflexão a ser feita é se essa diversidade é benéfica
ou prejudicial ao movimento espírita.
Sob certos aspectos ela não deixa de ser benéfica, porque
torna o Espiritismo capaz de abrigar no seu meio uma
variedade enorme de gostos e crenças, desde simpatizantes
dos cultos orientais, passando por práticas como o Candomblé,
as religiões modernas até as correntes mais cientificistas, que
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defendem uma Casa Espírita absolutamente despida de rituais e
voltada exclusivamente para o estudo. Na medida em que todos
se afirmam como espíritas e se identificam pelo menos em relação
aos pontos fundamentais, estabelece-se uma união de princípios
que é importante para dar consistência ao movimento.
Mas apresenta também prejuízos, porque pessoas
simpáticas ao movimento, quando se aproximam, encontram
dificuldade em reconhecer o que é e o que não é Espiritismo.
Quando visitam duas Casas Espíritas diferentes ficam sem
compreender os motivos de tamanha diferenciação. Em uma ela
mesma escolhe se deseja ou não receber o passe, enquanto na
outra o passe é ministrado a todos, indistintamente, ainda que não
o queiram. Como conseqüência dessa diversidade parece faltar
uma identidade ao movimento, que assume faces diversas
conforme a instituição.
A segunda reflexão é a respeito das origens dessa
diversidade tão marcante.
O Espiritismo é um movimento religioso moderno, resultado
da efervescência espiritualista ocorrida no século XIX, que tem
como principal característica a busca da espiritualidade através
de novas perspectivas aliadas à racionalidade, mas sem abrir mão
do significado espiritual. Airton Veloso retrata muito bem o
momento histórico em que se deu o surgimento do Espiritismo na
França e, logo em seguida, no Brasil. Segundo suas fontes
históricas, na época de Allan Kardec já se haviam identificado
268 núcleos em 37 países que manifestavam interesse pelos
estudos espíritas. Esses núcleos apresentavam conceitos e práticas
os mais variados82. No Brasil, antes de Allan Kardec já havia
quem se ocupasse com os fenômenos das mesas e com a
assistência a enfermos, mediante trabalhos de cura espiritual e
Vide os cap. 4 e 8 de Os Primórdios do Espiritismo em Goiás, do Projeto Memória.
Trecho colhido na pág. 52.
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homeopatia, além de um forte movimento popular religioso de
inspiração católico/africana.
Mais ou menos na mesma época, um pouco antes, já havia
surgido o movimento espiritualista estadunidense tendo como
principal expoente o médium Andrew Jackson Davis, um
missionário da revelação espiritual e da solidariedade humana.
Na época de Kardec já emergiam a Teosofia e a Antroposofia, o
que nos dá uma ligeira visão dessa efervescência espiritualista,
apenas no mundo ocidental. Sob inspiração das tradições do
oriente, para onde também migra a Teosofia em seguida, surgem
movimentos como a Sei-Cho-No-Ie e a Igreja Messiânica, já no
século XX, bem como a Logosofia no ocidente. Quase na sua
totalidade, esses movimentos giram em torno de um “mestre”
espiritual.
No Espiritismo, em que pese a relevância de Allan Kardec
para o movimento, a sua figura não assume (ou pelo menos não
deveria assumir) o papel de um “mestre” no sentido atribuído por
outros movimentos espiritualistas. No Brasil, além de uma forte
adesão por parte das práticas de inspiração africana, a mistura
com as influências esotéricas e com as tradições ameríndias
estabelece uma diversidade que faz surgir ao mesmo tempo um
forte movimento popular em torno do Espiritismo além de inúmeras
outras correntes, como a Umbanda, associada às tradições
africanas. Muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé se
autodenominam Espíritas tanto para fugir ao preconceito em torno
da sua origem africana quanto para manifestar sua afinidade com
o pensamento kardequiano.
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A respeito dessa diversidade Airton Veloso comenta:
“A diversidade de idéias, metas e objetivos é inerente
às sociedades humanas, compostas que são por
inúmeros indivíduos diferenciados entre si desde o
nascimento. Contribuem para esta diversidade as
experiências, o meio, as possibilidades educacionais e
toda a carga de vivências anteriores.
Tal característica humana suscita a divergência, fator
necessário à evolução pessoal e coletiva, pelos
esforços e atitudes dispensados na solução dos
impasses por ela gerados, seja no campo da idéias,
dos comportamentos ou das ações”.83

A terceira reflexão é a respeito de como lidar com essa
diversidade enquanto membro da equipe dirigente da Casa
Espírita, sem incidir no autoritarismo típico do “dono do centro”,
onde todos devem obedecer ao comando da liderança, e nem no
clima do Laissez faire, ou seja, do cada um faz como bem entende.
Aí entra mais uma vez a vantagem da adoção de práticas
modernas na gestão da Casa Espírita. Quando Allan Kardec
propõe um Espiritismo que seja ao mesmo tempo científico,
filosófico e religioso, o que ele pretende é caracterizar um
movimento que tenha uma base de critério, fundamentado na
racionalidade, para manter a sua organização.
Assim há três elementos que, com certeza, auxiliam a equipe
da Casa Espírita a lidar com essa diversidade:
1) Estudo da obra Kardequiana – Esse estudo não pode
ter um sentido dogmático, de busca da “verdade”, como muitas
vezes se verifica. Ao mesmo tempo em que deve buscar a
Matos, Airton Veloso de. Os Primórdios do Espiritismo em Goiás, do Projeto Memória,
2010, pág. 52.
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compreensão das conclusões a que Kardec chegou pelos seus
estudos, precisa promover também uma maior compreensão em
torno do seu método, sobretudo no que se refere à aplicação do
método da análise racional, ao critério da universalidade como
base para a validação do pensamento espírita e ao aspecto
progressivo das idéias que o constituem e que são a base da sua
perenidade. Isso será melhor detalhado adiante.
2) Gestão participativa – Ao promover um princípio
participativo e, portanto, democrático, como modo de
relacionamento dentro das Casas Espíritas, criam-se as condições
adequadas para uma validação das idéias e das práticas a partir
do critério da maioria. “Maior garantia apresenta um conjunto de
indivíduos a cada um dos quais caiba apenas um voto e que nada
podem sem o concurso mútuo, do que um só indivíduo, capaz de
abusar da sua autoridade e de querer que predominem as suas
idéias pessoais”.84
3) Participação ativa no movimento de unificação – A
troca de valores entre as diferentes Casas Espíritas se constitui
em uma forma organizada de relacionamento institucional que tende
para uma maior unidade em torno dos princípios, ainda que as
práticas continuem apresentando as características vinculadas às
suas origens históricas. “Os espíritas do mundo todo terão
princípios comuns que os ligarão à grande família pelo sagrado
laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as
regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental se rompa”.85
84
85

Allan Kardec em Obras Póstumas, Ed. FEB 2005, pág. 428.
Idem, pág. 442.
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Atuando ao mesmo tempo nessas três frentes será possível
atuar em sintonia com as demais instituições que também buscam
a unidade de princípios, ligadas todas entre si “pelo sagrado laço
da fraternidade”. Haverão diferenças de aplicação conforme as
peculiaridades de cada grupo, mas sem que a unidade em torno
dos fundamentos seja prejudicada e “sem que se formem seitas
dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o
que seria absolutamente antiespírita”.86

9.2 – Práticas estranhas ao Espiritismo
Como foi visto no item anterior, o Espiritismo se estruturou
em meio a uma enorme diversidade de idéias e de práticas
existentes no século XIX, entre elas o “magnetismo”, que nada
tem a ver com o que a ciência atualmente conceitua mediante uso
desse termo. Allan Kardec, que também se dedicou ao assunto
no início da sua vida, teve o trabalho de identificar, dentro do
caos de informações desencontradas à sua época, os princípios
fundamentais que se constituiriam no que ele inicialmente entendeu
que seria a Ciência Espírita. Para isso ele teve que estabelecer
critérios, os quais ele apresentou como sendo a base sobre a qual
a Doutrina Espírita deve estar assentada, a saber:
1) Racionalidade – A prática religiosa tradicional
desconsidera a racionalidade, baseando-se apenas na crença, o
que abre espaço para crendices e fanatismos. O que Allan Kardec
propõe é que mesmo as nossas crenças sejam submetidas ao
critério da razão, que é típico da filosofia e do método científico.
86

Allan Kardec em Obras Póstumas, Ed. FEB 2005, pág. 437.
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Daí deriva o que ele chama de fé “raciocinada” que, ao contrário
da fé “cega”, é a “que pode encarar a razão face a face em todas
as épocas da humanidade”.87
2) Universalidade – Em que pese o respeito e o valor
atribuído às informações trazidas pelos espíritos superiores, o
Espiritismo só adotará como princípio aquilo que for validado
pelo critério da universalidade, ou seja, o que for fruto do ensino
de espíritos diferentes, através de médiuns diferentes e em
diferentes localidades. Tudo o que provir de uma fonte única deverá
permanecer como ponto de vista pessoal aguardando a validação
do critério da universalidade88.
3) Progressividade – O Espiritismo progride com a
ciência. “Se uma verdade nova se revela ele a aceitará”.89
Mas essa “verdade nova” precisa passar pelo critério da
análise racional da filosofia e pela validação do método
científico. Portanto, ele não acompanha todas as mudanças
que ocorrem no mundo das crenças, mas apenas aquelas que
possam ser validadas pelo critério da razão filosófica e pela
observação mediante uso de métodos científicos. “Acompanhando
o movimento progressivo, cumpre fazê-lo com prudência e evitar
ir de cabeça baixa ao encontro dos devaneios da utopia e dos
sistemas; cumpre fazê-lo a tempo, nem muito cedo, nem muito
tarde, e com conhecimento de causa”.90
Com relação ao então chamado “magnetismo”, termo
adotado por Franz Anton Mesmer em seus estudos levados a
efeito na transição do século XVIII para o XIX e que despertaram
grande atenção em sua época, Kardec claramente demonstrou
Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Ed. FEB de 2005, pág. 388.
Idem, na Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo item II pág. 29.
89
Allan Kardec, em A Gênese, cap. 1 item 56.
90
Allan Kardec em Obras Póstumas, Ed. FEB 2005, pág. 422.
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que, embora compreendendo a relevância desses conhecimentos,
defendia para o Espiritismo a adoção da “mediunidade curadora”.
Se o “magnetismo” representava a atuação do próprio
magnetizador sobre o enfermo, semelhante ao que acontece hoje
no Reiki, no Jorei e em outras práticas semelhantes, a mediunidade
curadora apresentava a vantagem de ser um canal através do qual
os espíritos superiores pudessem, eles sim, prestar a ajuda com
base no que ele chamou de “magnetismo espiritual”. O médium
curador não é o agente, é apenas intermediário. Ele não faz
“magnetização”; ele apenas intercede, através da oração, em favor
do enfermo. Como o médium inevitavelmente também contribuirá
com suas próprias energias usou-se a expressão de magnetismo
“humano-espiritual”.91 Portanto, desde a sua época Kardec já
estabeleceu que a atividade espírita se pautaria pela “mediunidade
curadora”, e não pela aplicação do “magnetismo”, qualquer que
fosse a sua modalidade. O conhecimento das modernas técnicas
não espíritas, como o Reiki e o Jorei talvez ajude a desfazer muitos
dos mitos construídos em torno do passe por conta da ligação
com alguns conceitos desatualizados do “magnetismo”.
Atualmente verifica-se uma apropriação de métodos e
práticas com as mais variadas origens por parte das Casas
Espíritas. Algumas delas, como a Corrente Magnética, já foram
objeto de estudo por parte de Allan Kardec ainda no século XIX
e, na época, não suportaram o método da análise racional. Outras,
como a Apometria, e a Cromoterapia, tem sido objeto de intensas
discussões. A respeito destas três, pelo menos, Divaldo Pereira
91
Vide, na ordem em que Kardec tratou do assunto: O Livro dos Médiuns, itens 175 e 176
(1861); O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.26 item 10 e cap. 27 item 77 (1864);
Revista Espírita de Setembro de 1865; A Gênese, cap. 14, item 33 (1868).
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Franco chama a atenção para o fato de que seus fundamentos se
acham “em total desacordo com as recomendações de O Livro
dos Médiuns”.92
Muitos dirigentes se empolgam com as “novidades” que
vão surgindo de uma e de outra parte e pretendem, de muito boa
vontade, trazer essas novidades para dentro das Casas Espíritas.
Daí vermos sendo apropriadas práticas como a Terapia de Vida
Passadas, o uso de objetos com energias curadoras, danças
circulares sagradas, práticas orientais como a Yoga e a Meditação,
ou métodos inovadores de curas espirituais.
No nível da absoluta opinião pessoal, até onde a nossa
análise e a nossa experiência alcançam neste momento, não
vemos nenhum problema em realizar experimentos em torno
dessas práticas na Casa Espírita mediante projetos
especialmente estruturados com essa finalidade, nos quais se
possa fazer um estudo comparativo entre as suas propostas e
as conclusões a quem têm chegado os estudos espíritas.
Entendemos que essa pode ser uma das formas de aplicação
prática do princípio progressivo da Doutrina Espírita, na medida
em que busca estudar e compreender as manifestações de
espiritualidade observadas na sociedade. Mas é importante que
isso seja feito de maneira cuidadosa, com horários diferenciados,
com o exclusivo propósito de estabelecer um diálogo intercultural
entre o Espiritismo e a sociedade, deixando claras as origens de
cada método, sua natureza e seus princípios, sem deixar margem
a mal-entendidos que possam confundir esses outros “saberes”
da sociedade com Espiritismo.
Nas diversas narrativas obtidas junto às Casas Espíritas
uma ilustra este caso: Alguns médiuns da instituição tiveram contato
Jornal Mundo Espírita, FEP, Curitiba/PR dez/2014, transcrição de entrevista à Rádio
Boa Nova em Set/2009.
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com trabalhos de cura realizados em outra entidade e acharam
que essa prática deveria ser implementada nas suas atividades de
assistência espiritual tendo em vista os resultados observados no
socorro às pessoas em sofrimento. O trabalho envolvia o uso de
uma maca para acomodar o “paciente” e o médium realizaria o
“tratamento” usando algodão embebido em álcool. Nas duas
primeiras vezes que a proposta foi apreciada pela Assembléia
Geral ela foi recusada. Como o grupo insistisse com uma terceira
proposta, a assembléia decidiu por acatar uma proposta
intermediária: seria constituída uma equipe de trabalho integrada
por pessoas com diferentes perfis para realizar um experimento
com essa metodologia. Essa equipe deveria buscar tanto a
fundamentação doutrinária quanto uma avaliação prática dos
resultados alcançados, estabelecendo uma comparação
quantitativa entre aquele método e o convencional. Ao final de
seis meses a equipe já tinha chegado a uma conclusão de consenso:
os resultados eram os mesmos obtidos no método convencional,
baseado no passe, orações, leituras e uso da água fluidificada.
Divaldo Franco alerta que “a Casa Espírita não é uma clínica
alternativa. Não é um lugar onde toda experiência nova deve ser
colocada em execução”, razão pela qual recomenda não misturar
essas práticas com as práticas já consagradas no meio espírita
“para não confundir” as pessoas que participam dessas
atividades.93
Normalmente a adoção dessas práticas pelas Casas
Espíritas se dá por falta daqueles três elementos que auxiliam a
estabelecer segurança na prática doutrinária: falta de conhecimento
dos princípios espíritas e do seu método de análise, falta de
Jornal Mundo Espírita, FEP, Curitiba/PR dez/2014, transcrição de entrevista à Rádio
Boa Nova em Set/2009.
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participação dos associados da instituição nas discussões e nas
decisões e falta de interação com outras instituições dentro do
movimento espírita. Se o dirigente espírita adquire o hábito de
colocar o assunto em discussão aberta toda vez que surgir uma
proposta inovadora, sem a pretensão de impor uma determinada
prática, com certeza um grupo de vinte cabeças sempre será capaz
de pensar melhor que uma só. Em um grupo maior sempre há
alguns mais estudiosos que saberão buscar na literatura espírita a
fundamentação adequada a validar ou invalidar a nova proposta.
Além de tudo isso, a troca de experiência com dirigentes de
diferentes instituições normalmente lança luz sobre os assuntos
que ainda não se acham estabelecidos de forma segura dentro do
movimento espírita.
Falta ainda ao movimento espírita a implementação de
um dos mais importantes elementos previstos por Allan Kardec
para garantir o seu aspecto progressivo sem abrir mão da
segurança que isso exige, que são os congressos ordinários
nos quais se poderiam debater essas questões tendo em vista
manter a unidade de princípios. Nesses congressos esses assuntos
poderão ser inscritos de antemão, “sem estar subordinado à boa
vontade de quem quer que seja e ninguém poderá arrogar-se o
direito de decidir, firmado na sua autoridade particular, se a revisão
(de que trata o assunto) é ou não oportuna”.94
“Desta maneira, a obra individual primitiva, que abrira
o caminho, se tornará obra coletiva de todos os
interessados, com as vantagens inerentes a esses dois
modos, sem os seus inconvenientes. Ela se modificará
94

Allan Kardec em Obras Póstumas, Ed. FEB de 2005 pag. 440.
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sob o império das idéias progressivas e da experiência,
mas sem abalos, sem precipitações, porque obedecerá
ao princípio estabelecido na própria constituição”.95

Até o presente momento os nossos congressos têm visado
tão somente a divulgação do Espiritismo, tendo em vista os
simpatizantes e o público não espírita. Falta ainda o espaço de
discussão que permita aos próprios espíritas debaterem entre si
as questões do interesse do próprio movimento, única forma de
manter a unidade.

9.3 – A ritualização do Espiritismo
Os espíritas não gostam que se diga que nas suas reuniões
existem rituais. De fato, era preocupação de Allan Kardec que as
reuniões espíritas fossem desprovidas de qualquer tipo de ritual.
Por rituais Kardec entendia tanto os rituais típicos das religiões
dominantes, como a oração da Ave Maria ou do Pai Nosso em
voz alta, a adoção de cruzes e outros símbolos, quanto quaisquer
aparatos exteriores de culto, muito comuns, como amuletos, cristais,
símbolos como o crucifixo, a estrela de Davi, a cruz de malta, etc.
O Espiritismo no Brasil estabeleceu reuniões com um caráter
bastante diferente do que era proposto por Allan Kardec na
Europa. Lá as reuniões tinham um caráter de pesquisa, nas quais
se estudava o mundo espiritual e suas relações com o mundo
corpóreo e as decorrências morais dos ensinos dos espíritos. Por
aqui, onde o Espiritismo caiu na graça das camadas populares, as
reuniões foram se transformando ao longo do tempo e assumindo
95

Allan Kardec em Obras Póstumas, Ed. FEB de 2005 pag. 442.

179

um caráter de culto religioso, muito parecido com os cultos católico
e protestante, ao menos na forma. Desse modo a própria forma
como a reunião acontece passou a ser um ritual, desprovido da
espontaneidade proposta na sua origem.
Toda vez que uma determinada prática é estabelecida
independente de uma lógica que justifique sua adoção é preciso
verificar se não estamos incidindo em um tipo de ritual, como, por
exemplo:
1) Apagar as luzes e fazer penumbra para a oração que
dá início às reuniões. Pode ser confortável, mas não
deve ser obrigatório. Às vezes as pessoas lêem no
escuro, com risco de dano à visão sem uma razão que
justifique, só porque, no momento da oração as luzes
“devem estar apagadas”.
2) Pregação no estilo “sermão”, em lugar de reuniões de
estudo. Na maioria das reuniões não pode haver
perguntas ou esclarecimento de dúvidas, nem mesmo
no final, pois isso “atrapalha a vibração do ambiente”.
Só que esse hábito sacrifica a espontaneidade das
reuniões, e as transforma de reuniões de estudo em cultos
de oração.
3) Aplicação do passe em todas as pessoas, independente
de sua vontade ou necessidade. Se alguém entende que
não precisa do passe causa estranheza. O passe perde a
característica de socorro espiritual e se torna panacéia,
sob o argumento de que “só pode fazer bem”.
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4) Uso da água fluidificada de modo generalizado, para
todas as pessoas, após o passe, de modo muito
semelhante ao que se faz com a hóstia nas igrejas
católicas.
5) Destampar as garrafas d’água colocadas para serem
fluidificadas. Isso demonstra desconhecimento da
natureza espiritual das energias envolvidas nesse
processo, que nada tem a ver com a energia elétrica
ou magnética conhecidas.
6) Pedir que as pessoas coloquem as mãos voltadas para
cima ou para baixo de modo a “captar energia”, ou a
“não liberar energia”, esquecendo de que o tipo de
energia de que está sendo tratado tem como origem a
mente espiritual.
7) Pedir que as pessoas descruzem os braços ou pernas
para não “atrapalhar a circulação das energias”, como
se estas fossem físicas. Melhor seria se fosse para
não afetar a circulação e, portanto, o conforto físico.
8) Aplicação de passes com uso de lâmpadas coloridas
ou objetos metálicos, demonstrando falta de
entendimento da natureza espiritual das energias em
questão e compreensão inadequada das analogias
estabelecidas por André Luiz.
9) Gesticulação no momento dos passes, copiada dos
“magnetizadores” do século XIX, como se a energia
utilizada dependesse desse movimento, e não do
pensamento. Além do mais, o passe espírita evoca a
mediunidade curadora e não a “magnetização”.
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10) Usar salas escuras para determinados tipos de
“tratamentos espirituais”, como eram utilizadas nas
sessões de materialização do século XIX, sem a menor
verificação da sua necessidade com alguma
fundamentação científica.
E por que evitar a ritualização do Espiritismo, já que os
ritos são um elemento tão importante na cultura religiosa do
mundo? Simples. Porque o Espiritismo é um movimento que se
baseia na Ciência e na Filosofia para desenvolver suas conclusões
de ordem moral e espiritual. É natural que nem todos concordem
com essa tríade kardequiana, o que não os impede de buscarem
outras religiões modernas que tem muito do que o Espiritismo
apresenta em termos de ideário e ainda oferecem um envolvente
suporte ritualístico, às vezes ainda tão caro para muitas pessoas.
O que o Espiritismo propõe é que sejam estudadas todas
essas manifestações de espiritualidade existentes na sociedade
buscando compreender o que são apenas rituais e o que são
princípios por trás dos rituais. Enquanto cada religião continua
praticando os seus rituais, respeitáveis e inspiradores, sem dúvida,
o Espiritismo buscará aplicar apenas os princípios gerais, sem se
fixar em nenhum ritual. Para o Espiritismo o que importa é essa
compreensão profunda do ser humano na sua condição de espírito
imortal, que coincide com o que já propunha Jesus ao afirmar que
“conhecereis a verdade e ela vos libertará”.
Abrir mão dos rituais em favor dos princípios é ser
espiritualmente livre das formas.

9.4 – A música na Casa Espírita
Se a princípio a questão não parece ser objeto de maior
preocupação, na prática ela tem apresentado também a sua quota
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de indagações. Essa questão já mereceu atenção em meados do
século passado quando ocorreu um grande movimento no sentido
de estabelecer versões espíritas para músicas populares. Assim,
melodias populares consagradas recebiam uma “versão espírita”,
com outra letra, e chegaram a ser muito apreciadas pelos amantes
do canto no ambiente das Casas Espíritas. Com o tempo verificouse o inconveniente dessa prática pelo fato de o canto estabelecer
associações mentais com as letras originais, de conteúdo muito
diverso.
Outro movimento importante nessa direção verificou-se com
a apropriação da música clássica européia para as reuniões
espíritas, visando criar clima adequado à “meditação”. As músicas
suaves, que estimulassem o recolhimento, passaram a ser utilizadas
nos momentos que antecedem o início das reuniões e até durante
as reuniões mediúnicas, visando facilitar a “concentração”.
Francisco Cândido Xavier fez uso intensivo dessas músicas,
inclusive nas gravações que ele fez de mensagens espíritas.
Mais recentemente, por volta dos anos oitenta, quando
ocorreu um movimento no sentido de se trazer novamente o canto
para dentro das Casas Espíritas uma liderança do movimento
aconselhou a evitar cantar nas reuniões públicas, para evitar que
elas ficassem parecendo “cultos evangélicos”. Ainda hoje há
dirigentes espíritas que proíbem o canto nas reuniões públicas
sob argumentos parecidos, inclusive o de que a música “quebra a
harmonia” da reunião, já que “o silêncio é uma prece”. Em um
caso observado até a evangelização infantil foi proibida de cantar
porque estava “fazendo barulho”. Apesar de todas essas restrições
é cada vez maior a quantidade de Casas Espíritas que fazem do
canto um momento especial de alegria, enlevo e harmonização e
cada vez mais a música tem sido utilizada para compartilhar
reflexões, idéias, sentimentos.
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Essa questão se liga àquela discutida no capítulo 4, a
respeito do preconceito contra o jovem e a criança. Se queremos
jovens e crianças dentro das Casas Espíritas é preciso proceder
a uma profunda revisão dos valores que norteiam as nossas
atividades. Se não se sentirem atendidos nos seus anseios os jovens
buscarão outros ambientes onde possam se expressar a partir
dos valores da sua preferência.
Pode-se, e deve-se, estabelecer o tipo de música adequada
a cada momento e a cada ambiente, como será utilizada, com que
finalidade, e isso deve ser feito em conjunto com os jovens e as
crianças. É com eles que essa discussão precisa ser estabelecida,
de modo que também eles compreendam as necessidades do
mundo dos adultos, condição essencial para o clima de
entendimento mútuo e de mútua cooperação que deve reinar entre
as pessoas que fazem o dia a dia da Casa Espírita. Excluir,
simplesmente, a arte do canto da pauta das atividades espíritas é
excluir um poderoso instrumento de sensibilização do ser humano.
Outra questão é quanto a que música pode ser cantada.
Há Casas Espíritas que somente aceitam músicas de autoria
espírita. Mesmo aquelas com conteúdo absolutamente alinhado
com o pensamento espírita são excluídas. A fazer valer esse
princípio, não se poderia executar na Casa Espírita as músicas
clássicas ou instrumentais de autores não espíritas, tão amplamente
utilizadas como “preparação do ambiente”. O mesmo ocorre com
a música coral. Por ser música de difícil elaboração, o repertório
espírita é insignificante, mas existem belíssimas composições
evangélicas com conteúdo espiritual indiscutível.
Ao contrário, cantar no ambiente espírita músicas de
elevado cunho espiritual e de autores não espíritas pode
representar uma demonstração de grandeza, de não dogmatismo,
de abertura, maturidade espiritual. Allan Kardec chamava a
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atenção para a presença de pessoas de várias crenças nas reuniões
espíritas e que o “Espiritismo é um terreno neutro sobre o qual
todas as opiniões religiosas podem se encontrar e dar-se as
mãos”.96 O importante é que seja informado às pessoas que tratase de música de autoria, por exemplo, do Padre Zezinho, ou que
essa música é integrante do repertório evangélico. Valorizar a arte
alheia e identificar nela valores espirituais relevantes é atestado de
nobreza. Ao contrário, restrições dessa natureza sem uma
justificativa consistente podem ser compreendidas como
sectarismo, o que não condiz com o propósito universalista do
Espiritismo.

96

Allan Kardec em Viagem Espírita em 1862, no item 11 das “Instruções particulares...”
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10 – ELEIÇÕES NA CASA ESPÍRITA
“Não é a posição que exalta o trabalhador, mas
sim o comportamento moral com que se conduz
dentro dela”. – André Luiz

Uma das instituições espíritas visitadas teve problema ao
registrar o estatuto em cartório porque não haviam previsto eleições
para os dirigentes. O fundador da instituição nos explicou o motivo:
“Eleição é sempre um problema. Seria bom se continuássemos
como estamos hoje. Estamos todos em harmonia e o trabalho
prossegue sem nenhum sobressalto.” Segundo informou, “se um
dia alguém sentir alguma necessidade de mudança o assunto será
discutido e nós vamos buscar uma forma consensual de proceder
a mudança”. A história da instituição passa por um longo período
de atuação informal, sempre sob a direção desse mesmo dirigente.
Recentemente a instituição se mudou para uma sede própria e foi
preciso criar um estatuto e definir uma diretoria. “Não tenho
nenhuma vaidade com essa questão de cargo de Presidente” –
ele esclareceu, talvez para justificar o fato de que nessa primeira
diretoria estabelecida ele está no cargo de Presidente. A princípio
o cartório se recusou a registrar o estatuto porque, como não
havia previsão de eleições, estava implícito que o cargo de
Presidente era vitalício. Tiveram que fazer a alteração para que o
estatuto fosse registrado.
Não são poucos os trabalhadores espíritas que gostariam
que não existissem eleições nas instituições espíritas, ou pelo menos
nas que eles freqüentam, por conta dos contratempos e até mesmo
dos conflitos que se verificam nessa época. São inúmeros os relatos
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de problemas ocorridos quando das eleições nas Casas Espíritas.
Em outra instituição o dirigente estabeleceu para si mesmo a meta
de permanecer durante pelo menos dez anos no cargo de
presidente. O motivo era simples: um antigo presidente, admirado
por todos e ora falecido, permaneceu por nove anos no cargo, e
ele queria superar esse recorde.
Em outro caso o dirigente não aceitava a idéia de transferir
o cargo de Presidente para alguém “que não estivesse preparado”.
Como nunca surgia essa pessoa “preparada” ele ia permanecendo
no cargo, usando os mais variados expedientes para superar o
“contratempo” das eleições. Até que um dia a Assembléia Geral,
tomada por um grupo movido por uma “política de interesses
mesquinhos”, segundo ele explicou depois, elegeu um outro
Presidente. Para ele tudo não passou de uma “manobra das
trevas”, que se aproveitaram de um ato de “desequilíbrio” para
colocar a Casa Espírita em mãos desavisadas que não priorizavam
os interesses da Doutrina.
Normalmente os motivos pelos quais as pessoas não gostam
de eleições na Casa Espírita são absolutamente sinceros. Muitas
vezes justificados pelo mais nobre idealismo. As pessoas acreditam
que essa prática de eleições é uma prática “mundana” e que em
Espiritismo isso deveria ser abolido. “O que a Casa Espírita precisa
mesmo é de Fraternidade”. Elas apenas se esquecem de que quem
é verdadeiramente fraterno é fraterno até no lidar com as questões
deste mundo, ainda que se refira a questões políticas.
O presente capítulo pretende discutir este assunto
reconhecendo como ponto de partida que não se trata de uma
questão fácil, mas que possui fundamentos legais e doutrinários
suficientes para uma posição segura.
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10.1 – Política na Casa Espírita?
Por exigência legal é proibida qualquer atividade política
na sede de uma instituição espírita ou em qualquer das suas
dependências. Essa medida tem por objetivo evitar que as
instituições religiosas venham a se desviar das suas finalidades
legais e se imiscuir em ações que são reservadas aos partidos
políticos. Como conseqüência as pessoas tem considerado que
política e Espiritismo são questões antagônicas, e que não se
faz política nas Casas Espíritas.
Primeiramente é preciso distinguir ação política de política
partidária. Ação política é a ação humana no sentido de regular
os interesses coletivos nas suas relações em sociedade. Política
partidária é a ação política direcionada para as propostas de um
determinado partido ou de uma determinada corrente ideológica.
A política partidária é proibida nas Casas Espíritas, mas
não há como evitar que exista uma ação política nas questões de
interesse da própria instituição. Sempre que as pessoas agirem
no sentido de reverem suas relações interpessoais e o modo como
elas se dão nas atividades cotidianas, as questões de administração,
de hierarquia, elas estarão agindo politicamente. O problema é
quando as pessoas agem politicamente sem terem consciência de
que estão agindo politicamente.
No caso citado acima, em que o dirigente estabeleceu para
si mesmo a meta de permanecer por pelo menos dez anos no
cargo de Presidente da instituição, esta é uma posição política
muito bem definida. Quando os Associados Efetivos que
compunham a Assembléia Geral daquela instituição optaram por
não ir contra essa intenção, pelo menos na sua fase inicial, eles
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também agiam politicamente na medida em que concordavam e
permitiam. Quando começaram a surgir divergências a esse
respeito também se verificava uma ação política, tanto por parte
dos insatisfeitos quanto por parte do presidente, que tinha que
encontrar meios para contornar essa oposição que se formava
em relação aos seus propósitos. Por último, quando o grupo
discordante se organizou e conseguiu promover a mudança através
do voto na Assembléia Geral, isso também foi uma ação política
na direção dos interesses da instituição espírita.
O ser humano é, por natureza, um ser político. Sua natureza
gregária o coloca sempre em relação com outros seres humanos,
no desafio de se relacionar de forma harmônica, construtiva e
agradável. Convivendo sempre em grupos de diversas naturezas,
aprende a superar obstáculos e a solucionar conflitos, negociando
alternativas de ação conjunta nas quais exercita o saudável hábito
de ceder para ganhar em termos de união e serviço à causa do
Bem. Espera-se que seja assim também na Casa Espírita.
Emmanuel considera que as dissensões e lutas internas,
quando traduzidas na forma de partidarismos e hostilidades na
Casa Espírita, são um sinal de “ausência do Evangelho nos
corações”.
E adverte:
“Nesses núcleos de estudo nenhuma realização se
fará sem fraternidade e humildade legítimas, sendo
imprescindível que todos os companheiros, entre si,
vigiem na boa vontade e na sinceridade” a fim de que
a excelência do seu patrimônio espiritual não seja
inutilizada pela “intriga e pelo fingimento”97.
Vide a lição Agrupamentos Espíritas no livro Educandário de Luz, de autoria de diversos
espíritos pela psicografia de Francisco C. Xavier, publicado pela Ed. Ideal.
97
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10.2 – Democracia ou Meritocracia?
Algumas pessoas entendem que a democracia já está
superada. Com base na obra mediúnica de André Luiz através de
Francisco C. Xavier há quem alegue que “nem mesmo no mundo
espiritual existe democracia”, defendendo a Meritocracia como
sistema ideal. Embora algumas referências na China Antiga, a
Meritocracia é um conceito moderno, que surge como idéia no
Iluminismo e é melhor elaborado na Sociologia de Max Weber, já
no início do século XX. Parte da constatação de que nas
organizações é comum as pessoas assumirem os diversos cargos
com base no mérito pessoal, como se dá nos processos seletivos
internos e externos e nos concursos públicos.
Para uma análise dessa temática será necessário fazer uma
breve incursão em alguns sistemas políticos do mundo e estabelecer
um paralelo para compreender a forma como eles se refletem nas
Casas Espíritas.
O primeiro sistema a ser considerado é a Autocracia, no
qual um único indivíduo atribui a si mesmo toda a autoridade sobre
a administração, seja do estado, seja de uma instituição. O regime
czarista, na Rússia, as monarquias absolutistas da Idade Média
ou as modernas ditaduras, mesmo aquelas que se disfarçam de
democracias, são exemplos de Autocracias. Vez por outra se
encontram Casas Espíritas que praticamente possuem um “dono”.
São o Centro do “seu fulano” ou da “dona Fulana”, ou que têm
em uma pessoa a fonte de toda a autoridade. Não há como negar
que seu regime administrativo é em tudo similar a uma Autocracia.
O poder está nas mãos de uma única pessoa.
Na Teocracia a autoridade repousa sobre uma entidade
divina, que seriam os deuses nas sociedades antigas ou o papa,
na Idade Média, que era considerado o representante de Deus
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na Terra. O Estado Islâmico é o exemplo moderno de estado
teocrático, onde a autoridade espiritual dos Aiatolás está acima
de qualquer autoridade civil. Por mais desconfortável que isso
pareça, quando os “mentores espirituais” indicam os dirigentes
nas Casas Espíritas temos uma cópia contextualizada do que
seria um regime teocrático. Às vezes não são os mentores, mas
um determinado médium, acatado por todos como uma quase
divindade, um ser especial. O que ele diz é acatado como reflexo
da vontade dos espíritos. Uma observação cuidadosa demonstra
que existem muitas instituições espíritas teocráticas.
Quando um grupo de pessoas se considera diferenciado
em relação aos demais pelo conhecimento ou por algum outro
atributo especial, temos a Aristocracia, que é o sistema no
qual os “melhores”, ou a “elite”, governam. Nesse regime se
entende que a “massa” não tem condições de assumir as funções
de governo, que requerem um preparo especial que só essa elite
teria. São mais comuns do que se imagina instituições espíritas
que segregam parte da comunidade na condição de
“freqüentadores” ou “assistidos”, mantendo apenas um grupo
especial no controle do poder. Através de critérios extremamente
rígidos, formais ou informais, esse grupo regula o acesso dos
demais à condição de Associados Efetivos.
Se um determinado grupo assume o controle da
administração visando os seus próprios interesses temos então
a forma deteriorada da Aristocracia, a que Platão chamou de
Oligarquia. Vez por outra esse tipo de comportamento em relação
à administração é encontrado em alguma instituição espírita. Mais
comumente em instituições assistenciais que, por sua natureza,
empregam pessoas sob remuneração. As vagas são preenchidas
mediante o critério da “afinidade”, quase sempre por familiares
ou por pessoas ligadas ao próprio grupo. No governo isso é
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chamado de Nepotismo. Com toda certeza, os dirigentes que
assim se comportam estão absolutamente certos de que estão
agindo no bem da organização, o que não os isenta de serem
compreendidos como Oligarquias e de serem vistos como
praticantes do Nepotismo, tão combatido nas instituições
governamentais.
A Meritocracia tem como virtude a valorização das
competências individuais, e parte da idéia de que as pessoas
melhor preparadas estarão nos cargos de maior responsabilidade.
O problema da meritocracia é definir quem fará essa avaliação
dos méritos.
O mais comum, entre aqueles que defendem o sistema, é
essa avaliação ser feita por quem detém o poder, seja uma pessoa
ou um grupo. Se é uma pessoa que avalia o mérito daqueles que
ocuparão os cargos, então o que temos, de novo, é uma Autocracia
e não uma Meritocracia. Por outro lado, se existe um grupo restrito
responsável por essa avaliação, então o que existe é uma
Aristocracia ou uma Oligarquia, dependendo de quem é esse
grupo e de quais são os seus interesses, ainda que envolvidos
pela mais sublime aura de espiritualidade.
Por definição constitucional o Brasil é um “estado
democrático de direito”98. As instituições religiosas, por definição
do Código Civil Brasileiro, são enquadradas na categoria de
Associações, que se caracterizam pela “união de pessoas que se
organizam para fins não econômicos”99. Portanto, as associações
também estão regidas pelo princípio democrático que caracteriza
o Estado Brasileiro.

98
99

Art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Art. 53 do Código Civil Brasileiro de 2002.
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O que ocorre é que as instituições espíritas, ao
estabelecerem na prática a sua forma de gestão, se aproximam
de um dos modelos acima, e nem sempre do modelo democrático,
que é o modelo vigente no Estado Brasileiro. Muito embora seus
estatutos sejam estabelecidos como instituições democráticas, na
prática algumas assumem características de organizações
autocráticas, aristocráticas ou até mesmo teocráticas.
Aquele dirigente que afirma que “só entrego o cargo quando
encontrar alguém que esteja preparado” age como um autocrata,
embora nem se aperceba disso. Em se tratando de uma instituição
espírita legalmente constituída sob a forma de uma Associação,
seus associados agem ratificando o comportamento autocrático
do seu presidente. Assim também com aquela em que todos
acatam as orientações espirituais a respeito de quem deve estar
na direção da instituição, dificilmente seus associados concordarão
em que estão se comportando como membros de uma
organização teocrática. Essas práticas nunca são explícitas e nem
claramente intencionais. Normalmente se estruturam no nível do
inconsciente.
O sistema democrático, ainda que não possa ser
considerado perfeito, elimina esses problemas. Nenhum espírito
iluminado virá dizer quem é a pessoa ideal para o cargo. E caso
isso aconteça, por recomendação do próprio Allan Kardec essa
recomendação não será acatada pelos associados apenas com
base nesse motivo. Precavendo-se contra esse tipo de argumento
Kardec já alertava: “Contentem-se os homens com o serem
assistidos e protegidos por Espíritos bons; não descarreguem,
porém, sobre eles a responsabilidade que incumbe ao encarnado.”
Ao contrário, “se a um deles couber tomar parte na direção, é
100
Allan Kardec em Obras Póstumas, no capítulo da Constituição do Espiritismo. Todo
dirigente espírita precisa refletir sobre aquele texto de Allan Kardec.
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provável que seja posto providencialmente na posição apropriada
a fazê-lo chegar lá pelos meios legais que forem adotados”100.
É importante que o espírito de democracia esteja associado
ao sentimento de fraternidade, e não a um clima de disputa de
poder. Quando todos concordam que todos podem participar
livremente do processo de escolha dos dirigentes, quando há
valorização mútua e aceitação recíproca a partir de regras
estabelecidas de comum acordo, torna-se possível a convivência
de eleições democráticas com espírito de equipe. Independente
de quem ocupa o cargo, todos continuam trabalhando com
objetivos comuns.
As eleições passam então a ser vistas como uma
oportunidade de envolver novas pessoas, formando novos
trabalhadores comprometidos com a Casa e com a causa. As
múltiplas equipes de trabalho, onde as atividades realmente
acontecem, passam a funcionar como forma de treinamento e
preparação de lideranças que, de futuro, também estarão sendo
chamadas a ocupar os cargos em novas oportunidades.
Associando-se o espírito democrático ao trabalho de equipe
e à prática do planejamento sistemático das atividades, o trabalho
prossegue sempre na mesma direção, independente de quem
esteja ocupando as posições estratégicas. Têm-se aí o verdadeiro
trabalho de equipe, que transcende as propostas pessoais de
indivíduos ou de grupos.

TESTE: Sua Casa Espírita é democrática?
1) Sua Casa Espírita realiza as eleições regularmente nas
datas estabelecidas nos estatutos?
2) O voto é pessoal, direto e secreto, por escrito?
3) Todos os Associados Efetivos podem, de fato, participar
com plena liberdade do processo, votando e sendo
votados?
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4) Há critérios claros, justos e transparentes para ser um
Associado Efetivo na Casa Espírita?
5) Esses critérios foram definidos e aprovados pela
Assembléia Geral?
6) Esses critérios são respeitados pela Diretoria Executiva?
7) Existe rotatividade das pessoas nos cargos de direção
de sua Casa Espírita?
OBS: Quanto mais respostas afirmativas, mais sua
Casa Espírita é democrática.

É importante destacar que não é o fato de uma Casa Espírita
ser dirigida com base em princípios participativos ou, digamos,
democráticos, que fará com que ela seja uma “casa cheia”, com
grande número de freqüentadores. Como regra geral, nessas
instituições não faltam trabalhadores. Mas há grandes instituições,
que arrastam multidões, geridas com base em princípios nada
democráticos. Não é o fato de estarem “cheias” que lhes dá a
garantia de estarem cumprindo da melhor forma possível a sua
missão espiritual. Nas denominações evangélicas há inúmeros
exemplos de “sucesso” com base nesses modelos que, embora
também cooperem para o bem da coletividade, terminam se
caracterizando mais como “negócios religiosos” do que
propriamente como instituições espirituais a serviço do Cristo.
Vale observar que existem casos que são exceções à regra.
É conhecido de todos o exemplo de Chico Xavier que, para
desenvolver melhor o seu projeto de trabalho, deixou uma grande
instituição espírita e se estabeleceu em sua própria residência.
Para evitar qualquer ingerência externa ele afixou na parede uma
placa com os seguintes dizeres: “Aqui, com o nome de Grupo
Espírita da Prece, funciona o Culto do Evangelho no Lar do Irmão
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Francisco Cândido Xavier em casa de sua propriedade”. Em
outras palavras, ali o regime seria autocrático, sob seu exclusivo
controle, e as decisões não seriam pautadas por “eleições
democráticas”, muito embora ele ainda tenha se apoiado
voluntariamente em um bem estruturado trabalho de equipe.
Mas antes de apresentar este fato histórico como justificativa
contrária ao modelo democrático é preciso observar com cuidado
a profunda coerência do grande missionário. Ele estabeleceu essa
regra portas adentro do seu lar, que ele mesmo construiu com os
seus próprios recursos, e não em uma “instituição” espírita edificada
com a ajuda de terceiros ou que operasse com recursos públicos.
Em outras palavras, sua atitude tem um significado prático muito
importante: quem quer fazer como acha que deve tem o direito de
fazê-lo, mas que o faça dentro de sua própria casa e às suas
próprias custas. Em uma instituição espírita organizada dentro da
lei e que movimenta recursos de terceiros a regra precisa ser outra.

10.3 – Apego ao poder
Muitos afirmam que não precisam de cargo para continuar
trabalhando pela Casa ou pela causa, mas continuam sempre nos
cargos. Será que realmente não precisam? Se não precisam, por
que não estimulam seus colegas a ocuparem os cargos auxiliandoos a desempenharem bem o seu papel? Não é o caso de reforçar
a democratização do acesso aos cargos até como forma de
preparar outras pessoas? Há algo que nos impede de continuar
no trabalho como elemento de apoio mesmo fora do cargo?
Divaldo Pereira Franco recomenda que “aqueles que se
encontram nos cargos eletivos tenham o bom senso de, quando
perceberem nos companheiros novos os carismas do trabalho no
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bem, conclamá-los a realizar a tarefa dentro das funções”101.
Infelizmente a maioria não consegue abrir mão do poder. Para
Divaldo, “quando ele não cede a função é porque, em verdade,
não quer servir, e sim aparecer”. Apegado ao cargo, não abre
mão das posições de comando. Agindo assim atrai para si
vibrações negativas que terminam por comprometer a
dinâmica das atividades.
É ainda Divaldo quem alerta que o amor à causa deve
fazer com que esqueçamos o amor próprio. Estamos
trabalhando para a vida eterna e não para a temporada breve
da vida física. Se o dirigente não abrir mão espontaneamente do
poder, “a grande mensageira da verdade o fará, desencarnandoo, para que a obra não fique prejudicada”102.

10.4 – Ética na Casa Espírita
A princípio este parece ser um assunto que seria
dispensável. A prática espírita já pressupõe um elevado nível
de compromisso com a ética cristã. Infelizmente, em se tratando
da administração das Casas Espíritas, como acontece nos demais
setores do mundo, nem sempre isso se verifica.
Há uma prática que, pela intensidade com que se manifesta,
precisa ser discutida. Com o devido respeito às intenções
nobilíssimas dos irmãos de ideal que muitas vezes empenham toda
a sua vida na direção das atividades espíritas, é de se indagar se é
ético elaborar uma ata falsa “apenas para fins de regularização de
documentos junto aos poderes públicos”. Numa discussão entre
101
No livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, publicado pela USE em
1995.
102
Idem, ibidem.
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quatro dirigentes de Casas Espíritas houve um quase consenso
de que essa prática é muitas vezes “necessária”. Na fala de um
deles, “quem de nós não teve que forjar uma ata algum dia para
regularizar uma determinada situação?”. “É apenas uma ata”,
afirmava o outro.
Infelizmente esse tipo de argumento não pode ser defendido.
Não se trata “apenas de uma ata”. A ata é por lei um relato fiel do
que ocorreu durante a reunião a que ela se refere, seja de uma
Diretoria Executiva, seja de uma Assembléia Geral. Elaborar uma
ata que não seja fruto de uma discussão aberta e participativa
entre as pessoas que têm a competência para decidir sobre o
assunto é questionável do ponto de vista ético, legal e,
principalmente, doutrinário.
Nas visitas realizadas foram colhidos relatos de
trabalhadores da linha de frente a respeito de como acontecem
as eleições nas instituições que freqüentam. Serão apresentados
apenas alguns dos relatos, que demonstram que o assunto merece
discussão mais cuidadosa. Os nomes das instituições foram
omitidos por razões óbvias. Vale ressaltar que não foi possível
comprovar em todos os casos a veracidade das afirmações, mas
entendemos que isso não invalida os relatos. Se eles forem
verdadeiros, sem dúvida está faltando ética naquela Casa Espírita.
Se forem falsos, pode estar faltando transparência e publicidade
aos atos da sua administração.
“Um pequeno grupo, formado pelos atuais dirigentes,
se reúne e decide como ficará a composição da
próxima diretoria. Em seguida eles redigem uma ata
pró-forma e colhem as assinaturas de várias
pessoas”.
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“Não há nem reunião para discutir o assunto. Quando
vence o período de gestão o próprio dirigente decide
quem continuará em cada cargo e solicita que o
secretário faça a ata. Colhe, em seguida, a assinatura
de um grupo de pessoas apenas para registro em
cartório”.
“As eleições acontecem, de fato, mas com a
participação de Sócios Efetivos que ninguém nunca
viu na Casa, e que aparecem no dia da eleição apenas
para votar a reeleição do presidente”.
“Há eleições, mas a votação, que deveria ser secreta,
é realizada em aberto, sob o argumento da
‘transparência’. O presidente alega que ‘entre nós
tudo se dá às claras, mesmo’, quando na realidade
visa apenas inibir possíveis manifestações contrárias”.

Outro ponto relevante, a obediência aos estatutos. Os
estatutos são a lei que regula internamente as relações de uma
entidade, espírita ou não espírita. Acima deles vige a lei civil do
país. Como lei, os estatutos precisam ser cumpridos, para o bem
da harmonia e do progresso da entidade. Se os eles não estão
mais adequados à realidade, mudem-se os estatutos, mas tudo
de acordo com a lei, ou seja, de acordo com o que já foi
previamente previsto nos seus artigos.
Todos os associados precisam conhecer o estatuto da
instituição espírita. Este é um documento que deve estar acessível
a todos, facilmente localizável. Os diretores, por sua vez, precisam
não apenas conhecer, mas fazer dele uma cartilha. Se o original
deve permanecer em arquivo, preservado, cópias devem circular
livremente na instituição, ou disponíveis na biblioteca para uso do
público.
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Às vezes ouvimos o argumento de que “é bobagem dar
atenção a aspectos tão materiais quanto um estatuto”. Se em uma
Casa Espírita as pessoas não forem capazes de cumprir algo tão
simples quanto um Estatuto, é pouco provável que consigam
atender às diretrizes superiores do Evangelho.

10.5 – Critérios para eleições
Em se tratando de eleições para cargos na instituição
espírita é preciso tomar cuidado com a precipitação e com a
invigilância. Há vaidade no meio espírita, há falta de preparo e é
preciso evitar a empolgação de simplesmente “mudar por mudar”.
Um dirigente alertou para esse problema observando que “muitas
vezes se renova para o pior”.
A Irradiação Espírita Cristã é uma grande instituição que
viveu uma profunda transformação na virada do milênio. Com um
grande número de entidades vinculadas, sob sua direção, foi
preciso estabelecer critérios que garantissem continuidade na
gestão, que não pode sofrer sobressaltos, o que afetaria
diretamente o bem estar de um grande número de pessoas
atendidas nas suas mais variadas frentes de serviço.
Assim sendo, estabeleceu-se que a Assembléia Geral
elegerá um Conselho Deliberativo, o qual cuidará mais diretamente
das questões relativas à administração. De três em três anos a
Assembléia Geral se reúne e renova um terço dos membros do
Conselho Deliberativo. Para o Conselho só podem ser eleitas
pessoas que já colaborem com os trabalhos da instituição há pelo
menos dez anos. Este conselho é que elege a Diretoria Executiva
da Irradiação. A diretoria nomeia os diretores das diversas
entidades vinculadas e dos diversos setores e núcleos de serviço.
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São ao todo duzentos e vinte e nove cargos a serem preenchidos.
“Às vezes alguns têm que ser pegos no laço” – explica o Juquinha.
“O estatuto permite uma eleição e duas reconduções,
no máximo. Como cada mandato é de três anos, cada
pessoa fica no máximo nove anos na direção de toda
a estrutura. Aí a pessoa tem que, necessariamente,
passar para outra função. Isso não atinge apenas o
presidente, mas todos os cargos e toda a estrutura das
obras da Irradiação. No ano 2000 esse estatuto vigente
completou nove anos, o que implicou em mudança em
todas as obras. Pessoas que estavam há mais de trinta
anos na coordenação de entidades puderam mudar
sua área de preocupação e se dedicar a outros
trabalhos”.

Na prática, o que se observa nas instituições espíritas que
adotam um modelo democrático de gestão é que elas combinam
Democracia com Meritocracia. As pessoas são escolhidas a partir
dos seus méritos enquanto trabalhadores, mas quem decide a
respeito desses méritos e quem faz essa escolha é uma Assembléia
Geral regida por um princípio democrático que é elevado a um
nível de valor institucional, respeitado e incentivado a partir dos
seus dirigentes.

10.6 – Aprendizado em grupo
Quando uma instituição espírita assume a participação
coletiva como um valor, mesmo os eventuais problemas disso
decorrentes funcionam como aprendizado no longo prazo. O relato
a seguir, apresentado nos seus detalhes pela sua riqueza enquanto
exemplo, dá uma idéia de como o princípio democrático conduz
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a um aprendizado coletivo mesmo nas situações de aparente
desacerto, validando as palavras do Cristo de que “até das pedras
Deus pode suscitar filhos a Abraão”.103
...o0o...
“Do ponto de vista histórico, o grupo já nasceu sob
uma situação de conflito. Pessoas de três grupos espíritas
diferentes se encontraram no mesmo espaço geográfico diante
da possibilidade de constituir uma nova Casa Espírita. Na
discussão inicial prevaleceu o espírito de união e, apesar das
diferenças, decidiram se juntar para estabelecer uma única
instituição.
Por isso a Casa foi, por um longo tempo, caracterizada
por uma contradição entre conflito e entendimento. Conflito
porque as pessoas pensavam de maneira diferente, cada grupo
possuía sua cultura, suas tradições, seu passado. E
entendimento porque todos, apesar das diferenças, se
propunham a trabalhar juntos, custasse o que custasse.
E custou muito.
Os primeiros anos foram de difícil convivência. Superar
as barreiras das visões pessoais e construir uma visão comum
não foi tarefa fácil. Era preciso respeitar as peculiaridades de
cada trabalhador.
Com toda certeza inspirados pela espiritualidade, que
sempre orienta esse tipo de iniciativa, decidiu-se por uma
salutar alternância de poder. Desse modo as diferentes visões
estariam convivendo entre si com a oportunidade do exercício
formal da liderança e, ao mesmo tempo, com a oportunidade
de demonstrar espírito de humildade em se submeter ao
comando alheio.
Mesmo assim muitos conflitos se mostraram inevitáveis.
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A âncora para que a relação pudesse pautar-se em bases
de respeito foram os estatutos. Aprovados após intensas
discussões eles de fato representavam o pensamento da
maioria. E por isso mesmo eram rigorosamente seguidos.
O principal desafio se dava quando se aproximavam as
eleições. Como havia visões conflitantes, acontecia de cada
grupo tentar impor o seu ponto de vista. Nessas épocas muitas
vezes escasseou o entendimento. Algumas vezes, é preciso
admitir, chegou a estabelecer-se a perturbação.
De certa feita, ao término do mandato na presidência
por parte de um companheiro em situação bastante delicada
do ponto de vista da saúde, procederam-se às eleições. De
acordo com os estatutos, que previam uma recondução ao
cargo, ele poderia ser reconduzido à presidência por mais um
mandato.
No dia das eleições tudo parecia caminhar nessa
direção. As pessoas indicadas pelos membros da Assembléia
Geral para o cargo de Presidente manifestaram, uma a uma,
o desejo de que fosse excluído o seu nome em favor da
recondução do companheiro. Começava a esboçar-se um
consenso em torno da reeleição do Presidente.
Num lapso de absoluta invigilância o presidente da
assembléia, diante do fato de que havia um único nome em
apreciação, propôs que ao invés da votação secreta
estabelecida no estatuto fosse feita uma aprovação por
consenso.
Nesse momento um dos presentes, pessoa com forte
liderança sobre o grupo, entendeu que estava havendo
manipulação no sentido da reeleição do presidente cujo
mandato estava findando. Os estatutos estabeleciam que as
eleições deveriam ser realizadas mediante voto direto e
secreto e essa medida deveria prevalecer. Se o problema era a
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falta de candidato ele voltaria atrás na sua decisão de retirar
o seu nome e manteria a sua candidatura, de forma a viabilizar
a votação.
Um clima de perturbação dominou o ambiente até então
harmonioso. A continuidade da Assembléia Geral tornou-se
inviável e ela teve que ser suspensa, tendo sido marcada a
sua continuidade para o domingo seguinte. Foi uma semana
arrastada e dolorosa.
Na data marcada a Assembléia Geral foi retomada e
procedeu-se à votação, direta e secreta como previa o estatuto,
em um clima absolutamente constrangedor. A reeleição do
companheiro, que parecia consenso, não foi possível. Duas
pessoas que votariam a seu favor tiveram problemas de saúde
de última hora e não lhes foi possível comparecer. O
reclamante foi eleito por um voto de diferença.
Depois de seis meses o ex-dirigente veio a desencarnar,
deixando um sentimento triste no ar. Permanecia a dúvida se
o consenso inicial não teria sido o melhor para todos. O
próprio colega que reivindicou a realização da votação
caminhava para ser o seu substituto natural, como VicePresidente.
Foram anos difíceis, de conflitos administrados, em que
a casa praticamente não progrediu. Faltava o espírito de
unidade essencial. Mas foi um período de profundo
aprendizado para todos.
Nas eleições seguintes o grupo demonstrava maior
maturidade. As disputas de poder pouco a pouco cediam lugar
à busca de entendimento. Pessoas que em muitas ocasiões se
viam como opositores, em virtude das diferenças de pontos
de vista, começavam a se perceber como companheiros de
trabalho, apesar das diferenças. Esboçava-se uma harmonia
jamais sonhada por um grupo cuja origem padecera tantos
conflitos.
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E o mais importante: jamais um companheiro se afastou
por motivo de divergência. Jamais alguém foi excluído do
trabalho. Jamais foi cerceado a quem quer que seja o direito
de manifestar-se em pé de igualdade e de ocupar o espaço
que entendesse adequado às suas pretensões de trabalhador
espírita.
...o0o...
No momento em que a segunda edição deste livro está
sendo preparada já se vão mais de quinze anos do
acontecimento deste conflito narrado. Nas eleições que se
seguiram, segundo novos relatos dos trabalhadores da
instituição, prevalece um clima de perfeita harmonia. Depois de
mais de uma década de conflitos em uma instituição cuja origem
foi marcada pela diferença, os conflitos deram lugar, finalmente,
ao entendimento.
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11 – ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
“A igreja não era rica, mas a boa vontade dos
componentes parecia provê-la das graças
abundantes”. – Emmanuel, sobre a Casa do Caminho.

A relevância deste assunto pode ser observada no zelo com
que o mesmo foi tratado desde os primórdios do movimento
espírita, a começar por Kardec no seu Projeto de Constituição
do Espiritismo.104 Do mundo espiritual, em 1960, André Luiz já
alertava para a importância de as instituições espíritas não
dependerem de organizações de natureza política, “de modo a
evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu
caráter impessoal”.105 Humberto de Campos expande a questão
ao colocar na boca de um emissário divino uma recomendação
curiosa a um servidor da causa do Cristo: “mantenha as mãos no
arado generoso do trabalho e o seu serviço atrairá os recursos de
que necessite”. Ante a preocupação do servidor quanto às
dificuldades que poderiam surgir o emissário reafirma:
“Utilize a prece e, em seguida, canalize suas forças
na direção do objetivo. O suprimento ser-lhe-á então
entregue por nós através de circunstâncias
aparentemente casuais para o serviço que lhe
compete”.106
O projeto consta no livro Obras Póstumas, 26ª edição da FEB, pag. 372. Na pág. 455
Kardec assegura que “os Espíritos que dirigem o movimento proverão a todas as
necessidades em tempo oportuno”.
105
André Luiz / Francisco C. Xavier, Conduta Espírita. Ed. FEB, Rio de Janeiro/RJ 1960
- Lições 11 e 12.
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Humberto de Campos / Francisco C. Xavier, Cartas e Crônicas. Ed. FEB, Rio de Janeiro
RJ – Lição 30.
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A seu tempo Kardec também se preocupou com a questão
dos recursos materiais, indagando ao Espírito Verdade se sua
proteção alcançaria também esse aspecto da sua vida, ao que o
Espírito respondeu: “Neste mundo, a vida material é muito de terse em conta; não te ajudar a viver seria não te amar”.107
São inúmeros os relatos de dirigentes espíritas que
confirmam a realidade desta afirmação, alguns já fazendo parte
do nosso folclore. Um deles foi narrado pelo Sr. Lima, colaborador
do Movimento Espírita que desencarnou na virada do milênio na
cidade de Posse/GO:
Ainda em sua juventude, conversando com “Seu
Jerônimo Candinho”, sentados no alpendre de sua casa em
Palmelo, percebeu a inquietação de D. Fia, sua esposa. É que
não havia como preparar o almoço do dia para os pacientes
do sanatório; a despensa estava vazia. “Seu Jerônimo” dizia
a ela que aguardasse, que Deus nunca havia deixado os
pacientes passarem forme. E continuava a conversa.
Já eram perto das onze da manhã quando começaram
a ouvir o ranger distante de um carro de bois. Enquanto a
conversa continuava, sem pressa, como se davam naqueles
tempos, a cantiga ia se aproximando, se aproximando. Mais
um tempo e já se via um carro de bois aparecendo no alto do
morro, na estrada que dava entrada para a cidade. A conversa
continuou por ainda uns bons minutos quando o carro foi
chegando perto da casa, rodas cantando. Já próximo da
entrada o condutor cumprimentou “Seu Jerônimo” com um
sorriso largo no rosto, no que foi plenamente correspondido.
Após os cumprimentos iniciais ele se explicou:
107

Em Obras Póstumas, pág. 336 Ed. FEB 2005.
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— Vim trazê umas coisinha aqui pros doente.
Ao que o missionário de palmelo anunciou, contente,
gritando pra dentro da casa:
— Fia, vem aqui que o arroz pro almoço já chegou.
...o0o...
Para os grupos informais, a rigor, inexistem preocupações
com a administração financeira. Desde que a movimentação se
limite a valores de pequena monta basta uma conta bancária
movimentada em conjunto por duas pessoas da plena confiança
de todos. De preferência uma Caderneta de Poupança, de modo
a evitar despesas com tarifas.
Nas instituições devidamente estabelecidas já se faz
necessário todo o rigor quanto a uma correta administração dos
recursos, em particular quanto às formas de captação, controle
das despesas e à prestação de contas à comunidade. Quanto
maior a instituição maior deve ser o rigor quanto à questão
financeira.

11.1 – O desafio da auto-suficiência
A questão da auto-suficiência é simples quando se trata de
uma pequena casa, com poucas atividades. Nestes casos um
quadro de sócios bem administrado quase sempre resolve o
problema. É possível ampliar um pouco as atividades contando
com recursos advindos de bazares, livrarias e eventos como
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jantares, festivais de sorvete ou de pizzas. Luiz Mário Silva, em
artigo publícado na revista Goiás Espírita de Mar/Abr de 1997,
defende que “essa manutenção é uma obrigação daquele que
usufrui do espaço para seus estudos e crescimento espiritual”.
Esse “dever moral” dos participantes, de sustentarem o seu
próprio espaço de atividades espirituais, é compreendido dessa
mesma forma por Allan Kardec, que estabelece no Regulamento
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que “para se
proverem as despesas da Sociedade os titulares pagarão uma
cota anual de 24 francos e os associados livres uma de 20
francos”.108
Um ou outro investimento, como uma reforma ou ampliação
do prédio, podem exigir um montante de recursos fora do alcance
do quadro de sócios, mas isso será resolvido com espírito de
iniciativa e criatividade. Essas são, inclusive, oportunidades
especiais nas quais os jovens e até mesmo as crianças muitas
vezes se envolvem de corpo, alma e coração, tendo em vista a
realização de um empreendimento que, com certeza, deve ter sido
idealizado por todos. É bastante comum no meio espírita um ou
alguns dos participantes da instituição, em se julgando detentores
de condições mais favoráveis, fazerem doações mais generosas
que facilitam a solução desses problemas ocasionais.
O Tiãozinho, dirigente do Centro Espírita Obreiros do
Evangelho, no Jardim Vera Cruz em Goiânia/GO, relata sua
experiência na construção de cinco Casas Espíritas, sempre
com envolvimento da própria comunidade, mediante doações dos
próprios trabalhadores, mais o resultado de bazares e mutirões.
Na sua maneira de entender, o ponto mais positivo desse modo
Artigo 15 do Regulamento Públicado em O Livro dos Médiuns, pág. 528 da Edição
FEB 2005.
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de encaminhar o empreendimento é que ele permite o envolvimento
de todos os freqüentadores da Casa.
Outro cuidado que não convém ser esquecido é o de
compatibilizar os meios de captação de recursos com os princípios
espíritas. O CFN – Conselho Federativo Nacional, que é formado
pelos presidentes das federações espíritas dos diversos estados
do Brasil, já aconselhava desde 1980 a evitar “tômbolas, rifas,
quermesses, bailes beneficentes ou outros meios desaconselháveis
ante a Doutrina Espírita”.109 É o caso de incluir aqui a promoção
de eventos em que se vendem bebidas alcoólicas, cultivando um
vício que é um dos principais responsáveis pelos problemas sociais
da atualidade.
A questão assume maior relevância quando a entidade
começa a ampliar a sua estrutura de atividades assistenciais.
Nesse ponto é preciso um cuidado maior com a fonte de
recursos para a sua manutenção, uma vez que a interrupção de
um serviço pode apresentar problemas inclusive para as pessoas
beneficiadas. Embora a confiança no apoio espiritual a que se
refere Humberto de Campos, é sinal de prudência condicionar o
início de uma atividade a uma previsão realista das fontes de
recursos para a sua continuidade.
Por último, até porque foram observados alguns casos em
que esse cuidado não foi observado, convém ressaltar a
importância de não falsear a verdade a propósito de angariar
recursos. Relatórios com informações distorcidas, número de
beneficiários maior que a realidade, recibos informando valores
maiores do que os realmente doados, ou outros expedientes
destinados a compensar “o valor irrisório destinado pelos
109
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convênios” – nas palavras de um dirigente –, são práticas que não
se sustentam ante um exame mais criterioso de consciência.
Se a sobrevivência da instituição está exigindo transigir com
o princípio ético da verdade, talvez seja a hora de repensar até
mesmo a sua existência enquanto organização social. Às vezes é
muito melhor ser apenas uma simples Casa Espírita exclusivamente
a serviço da Doutrina, sem uma extensa ação social, do que ser
uma organização social mais abrangente em que a ética, e
consequentemente o espírito cristão, esteja ausente. “Seja o vosso
falar: sim, sim; não, não”, dizia Jesus. “O que passa disso é de
procedência maligna”.110

11.2 – Parcerias com o Poder Público
O melhor exemplo de parceria com o poder público
identificado na pesquisa é a Cerâmica Educacional Boa Nova,
em Ipameri/GO, dirigida por D. Margarida Horbylon com o
apoio de uma extensa equipe de colaboradores. Atuando em
conjunto com a Prefeitura, o Governo do Estado de Goiás, a
Polícia Militar e o Poder Judiciário, a instituição conseguiu
erradicar o problema da criança de rua e da miséria sistêmica na
cidade nos anos oitenta, quadro que se mantém até a atualidade.
Apesar de contar com apoio público para o funcionamento do
trabalho, a produção de cerâmica artesanal sempre se constituiu
na sua principal fonte de receita. Quando da primeira edição deste
livro ela contava com nove funcionários remunerados pela
Prefeitura, sendo quatro merendeiras, duas professoras e três
auxiliares administrativos. Havia ainda outros dois funcionários
da Secretaria de Cidadania e Trabalho à disposição da Cerâmica,
que atuavam na administração. A entidade recebia recursos do
110
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Governo Federal, oriundos do Programa Merenda Escolar, que
eram destinados ao lanche, mas em volume insuficiente. Toda a
complementação se dava com os recursos gerados pelo próprio
trabalho, mediante venda das peças de cerâmica produzidas pelas
crianças e adolescentes que participavam do programa. Essas
peças ainda hoje são vendidas em algumas das principais redes
varejistas de todo o país.
A Casa de Eurípedes também tem se revelado um
interessante caso de gestão eficiente de recursos. Através de
convênio com o SUS ela tem garantido uma fonte de receita
permanente, resultante da prestação de serviço médico. De acordo
com o Sr. Marizil, coordenador de captação de recursos daquela
entidade, 90% dos recursos se originam dessa prestação de
serviço. Os outros dez por cento são de diversas origens, incluindo
um convênio com o município, voltado para as atividades culturais
oferecidas aos pacientes, além de outras fontes, inclusive
patrocínios.
O Centro Espírita Irmão Áureo, através da OSCEIA Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, no Jardim Nova
Esperança, desenvolveu um extenso trabalho de qualificação
profissional na região utilizando-se de recursos do FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foram ministrados cursos de
informática para centenas de jovens, além de outros cursos, como
manicure, cabeleireiro, numa clara relação de prestação de serviço.
Além de tudo isso ainda mantém uma creche, uma escola, e uma
faculdade de ensino à distância. A Casa Espírita oferece à
comunidade um serviço de interesse do governo e o Estado
remunera a Casa Espírita pelo trabalho desenvolvido.
Para pleitear esse tipo de parceria há uma série de exigências
burocráticas a serem atendidas pela instituição. A primeira delas,
e a mais delicada, é a que foi tratada no cap. 2 deste estudo, que
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trata da descaracterização do aspecto religioso da instituição, já
que todo o serviço público deve ser laico e universal. Muitas
instituições espíritas fizeram alterações nesse sentido nos seus
estatutos, o que levanta a preocupação com o seu futuro, já que
políticas públicas são sempre incertas e transitórias, dependendo
de governos e partidos. As que se imbuíram de maior prudência
constituíram entidades paralelas, as chamadas organizações de
serviço social que, sob a tutela da instituição espírita, fazem o
papel de prestadoras de serviço e parceiras do governo. Esse
tipo de movimentação deve ser objeto de ampla discussão entre
os Associados Efetivos da instituição.
Na Fraternidade Espírita, nas duas ocasiões em que se
tentou um movimento nessa direção, os Associados Efetivos não
aprovaram a medida, entendendo que seria mais adequado
continuar priorizando o trabalho de cunho espiritual, de modo a
não comprometer a instituição com políticas públicas e programas
de governo que são sempre muito inconstantes. Toda a atividade
assistencial é desenvolvida mediante geração de recursos nas
atividades da própria entidade, como bazar de roupas usadas,
festival de pizzas, dentre outros. Eventualmente a justiça destina
alguma doação de gêneros alimentícios como contrapartida aos
serviços de atendimento a sentenciados, realizado através de uma
unidade local do Grupo AJA e de um programa de apoio
pedagógico desenvolvido com base no trabalho voluntário.
O Abrigo Nosso Lar, no Jardim Novo Mundo, Goiânia/
GO, também optou por dispensar esses mesmos recursos em
virtude de, na sua avaliação, não lhe permitirem um alinhamento
com a política de trabalho da Casa. Pretendendo oferecer um
serviço voltado para um grupo específico de crianças e com clara
orientação espírita, preferiu abrir mão de convênios e parcerias,
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de modo a não ter que se adaptar às exigências compreensíveis
desses programas, em especial a exigência de laicidade, o que,
sob o ponto de vista da Amélia, sua dirigente, deturparia o seu
projeto inicial, orientado para a evangelização.
Experiências dessa natureza caminham na direção da
previsão de Batuíra, que via na prestação de serviço o caminho
da auto-suficiência, e no trabalho, o caminho da realização
humana. Em sua opinião,
“Abeiramo-nos de uma época em que a bênção da
caridade precisará nascer no imo da prestação de
serviço e, por esta mesma razão, as próprias casas de
beneficência, no porvir, se manterão por si próprias à
custa do esforço e da colaboração dos que se
beneficiam delas e daqueles que as dirigem alma e
coração”. 111

Contrariando a atual preocupação de garantir à criança
apenas o direito ao lazer, Batuíra propunha oferecer-lhes também
o direito a um “ambiente melhor e mais digno” onde o aprendizado
se daria através do trabalho. Não o trabalho-exploração, com
toda razão proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e
combatido pelo Estado e por ONG’s do mundo inteiro, mas o
trabalho-educação, como recurso pedagógico, onde a criança se
desenvolva “observando o trabalho, enobrecendo-se pelo trabalho
e sentindo em si os exemplos do trabalho”.
Atualmente o Conselho de Assistência Social do município
de Goiânia passou a reconhecer o direito de instituições religiosas
proporem a realização de projetos em parceria com o poder
público, o que facilita esse tipo de ação. Desse modo a instituição
não necessita mais mudar a sua natureza religiosa visando a
111
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obtenção de recursos, podendo apenas declarar a natureza laica
do projeto para o qual ela pretende estabelecer parceria.
Mesmo assim há um razoável conjunto de exigências a
serem atendidas, como o Alvará de Funcionamento do município,
Licença do Corpo de Bombeiros, Registro da instituição no
respectivo conselho municipal ou estadual, conforme a abrangência
do projeto. Dependendo da natureza do projeto será exigido o
registro no Conselho de Assistência Social, no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho do Idoso ou
no Conselho de Políticas sobre Drogas. Além, naturalmente, da
situação regular junto à Receita Federal e dos devidos registros
das atas da Assembléia Geral junto ao Cartório de Registro
competente.
As instituições espíritas que atuam em parceria com o poder
público, como regra geral, têm uma pessoa específica para cuidar
da captação de recursos, com a incumbência de identificar as
inúmeras fontes de receita existentes na sociedade, tanto de
natureza pública quanto privada, bem como de atender à
burocracia requerida para essa finalidade. Além do Contador, já
que neste caso as contas requerem tratamento especial a fim de
atenderem às exigências dos organismos financiadores.

11.3 – Parcerias com entidades privadas
Quando a entidade possui uma boa tradição de atuação
social é possível, embora com alguma dificuldade, ter acesso a
fundos ou recursos orçamentários de instituições privadas que
apóiam a realização de projetos dentro das suas áreas de afinidade.
Fundações de bancos como Banco do Brasil e Banco Itaú muitas
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vezes disponibilizam recursos com destinação especificada nos
editais pelos quais divulgam esses recursos estabelecendo os
critérios através dos quais se dispõem a aprovar projetos das
entidades de serviço social.
A SETE – Sociedade Espírita Trabalho e Esperança, no
Setor Madre Germana II, Goiânia/GO tem sido exemplo de
parceria bem sucedida com empresas privadas. Mediante
contratos de curta duração com o sistema FIEG – Federação
das Indústrias do Estado de Goiás, com o Instituto Coca Cola
Brasil e com o Comitê de Cidadania do Banco do Brasil a
instituição tem conseguido oferecer aos jovens da comunidade
programas de capacitação os mais diversos, fazendo o seu
encaminhamento para o mercado de trabalho. Ministrando cursos
na área de informática e de costura, a SETE tem ajudado a
transformar a região em um dos pólos de confecção de vestuário
na capital.
Para isso é preciso que os projetos sejam elaborados dentro
das técnicas vigentes, justificando claramente as necessidades da
comunidade a serem atendidas, os objetivos e metas que se
pretende alcançar, bem como as estratégias de atuação (vide
modelo de projeto no Anexo 1). Mas o que determina o acesso a
esse tipo de recurso, mais do que o que está escrito no projeto, é
a impressão causada nas visitas às instituições proponentes, que
são realizadas pelos representantes desses programas.
Normalmente os investidores exigem no mínimo que o projeto
apresente condições de auto-suficiência na sua fase de execução.
Para o Marizil, da Casa de Eurípedes, “a divulgação é a
maior forma de captação”. A instituição que é reconhecida na
sociedade pelos serviços que presta normalmente encontra
facilidade de captar recursos. Além disso, conforme identificou
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Armindo Teodósio112, “as organizações que detém maior
credibilidade junto à sociedade geralmente conseguem atuar de
forma autônoma na execução de seus projetos sociais”. Portanto,
uma boa imagem associada a um resultado social consistente e
atitudes coerentes são a forma efetiva de conquistar credibilidade
junto a possíveis financiadores de projetos.
Mas o grande risco é que
“...essas estratégias de captação de recursos podem
incorrer na perda de foco no objetivo principal da
organização ou movimento social, despendendo
energias e recursos mais para a sobrevivência própria
do que no ataque aos problemas sociais. A tendência
a voltar-se mais para a sobrevivência organizacional,
desprendendo-se das demandas da base comunitária,
longe de ser um fenômeno isolado é uma dos
acontecimentos mais freqüentes nos movimentos
sociais.”

Uma importante entidade assistencial não espírita, cujo nome
deve ser omitido em respeito à sua atuação histórica, estava sendo
criticada nos meios governamentais porque, diante de mudanças
ocorridas nas políticas públicas, estava ocorrendo mudança no
foco de atuação em relação às ações destinadas ao público que
ela atendia. Como ela possuía um quadro profissional expressivo,
inclusive com emprego de familiares de membros da sua diretoria
executiva, ela estava se colocando contra as novas políticas,
mesmo estando evidente que essas novas políticas atenderiam
melhor ao seu público-alvo. O motivo da sua oposição, segundo
os críticos, era a evidente perda dos empregos pelos familiares
da diretoria, muitos deles com salários acima dos verificados no
mercado de trabalho, numa clara prática de nepotismo. As
112

Pág. 9 de Pensar pelo Avesso o Terceiro Setor. PUC/MG, 2001.
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instituições espíritas não podem se descuidar dessas questões sob
claro risco de comprometerem-se espiritualmente, além de se
perderem em relação à sua missão frente à Doutrina Espírita e ao
Evangelho de Jesus.

11.4 – Prestação de Contas
Especialmente nas Casas Espíritas, onde os recursos
envolvem doações de terceiros, a transparência na demonstração
das receitas e despesas é requisito essencial. É importante que
seja elaborado um relatório mensal, por mais simples que seja,
que apresente todas as receitas, especificando as diferentes fontes
de recursos, e todas as despesas, também detalhando as diferentes
destinações, de modo a justificar a boa vontade de todos os que
contribuíram com o trabalho motivados tão somente pela nobreza
dos seus ideais (vide modelo simplificado no Anexo 3).
Em algumas situações a falta de informações claras nesse
sentido tem sido causa de insatisfação por parte de colaboradores,
quando não de comentários absolutamente fora de propósito, para
os quais convém não fornecer motivos. Em que pese a elevada
credibilidade das pessoas que normalmente movimentam os
recursos financeiros das instituições espíritas, tem sido verificados
diversos casos em que a simples falta de uma contabilidade
adequada deu motivo a desconfiança, senão até mesmo a desvios
de pequenos valores, o que cria uma situação muito desagradável
na instituição.
As Casas Espíritas de pequeno porte pode atender a essas
nescessidades de uma maneira bastante simplificada, como segue:
1) Caixa Diário – Registro de todas as entradas e saídas,
com a data em que ocorreram e o detalhamento da
natureza da receita ou da despesa, com o respectivo valor.
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Para facilitar o controle pode-se deixar com cada área
que realize despesas uma planilha para anotação das suas
entradas e saídas. Essas planilhas, ao final de cada mês,
são devolvidas à pessoa responsável pelo controle
financeiro, que consolidará todas elas em uma planilha
geral da instituição (Anexo 2).
2) Demonstração Mensal das Receitas e Despesas –
Ao final do mês totalizam-se todas as receitas e todas as
despesas, devidamente agrupadas por natureza, com o
saldo anterior e o saldo final, de modo a proporcionar
total transparência em relação aos recursos recebidos e
à sua destinação (Anexo 3).
3) Demonstração Anual das Receitas e Despesas – Ao
final do ano, findo o exercício social no dia 31 de dezembro,
consolidam-se as informações dos diversos meses na
forma de um relatório anual que deverá ser encaminhado
ao Conselho Fiscal com as explicações devidas, na forma
de Prestação de Contas do Exercício. Essas informações
serão encaminhadas ao Contador para elaborar o Balanço
Patrimonial e a Demonstração Anual de Receitas e
Despesas, que serão transmitidas à Receita Federal. O
Conselho Fiscal se reunirá e fará a análise das contas,
emitindo o seu parecer, que deverá ser apresentado à
Assembléia Geral para aprovação (Anexo 3).

A Fraternidade Espírita faz toda a sua contabilidade em
uma única planilha Excel programada para totalizar os resultados
separadamente de acordo com um Plano de Contas previamente
estabelecido. Dela já saem os relatórios de receitas e despesas
mensais, depois convertidas para o anual. Os interessados podem
obter uma cópia com as instruções de uso mediante contato com
os autores.
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Além dos três documentos especificados acima, que são
uma exigência mínima para toda Casa Espírita, aquelas que forem
estabelecer parcerias com o poder público ou com o setor privado
precisarão contar com o assessoramento profissional de um
Escritório de Contabilidade. Para estas os relatórios precisam
ser elaborados de acordo com as convenções internacionais, e
devem apresentar a assinatura do contador responsável, que deve
informar o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Na maioria das instituições, segundo o que foi verificado
neste estudo, o Conselho Fiscal é um órgão inoperante. Mesmo
naquelas poucas onde ele apresenta alguma atuação observouse o hábito de aprovar as contas apenas com base na confiança
nos membros da Diretoria Executiva. Não existe o compromisso
de apontar as falhas visando a melhoria da contabilidade. É como
se apontar as falhas traduzisse desconfiança. Em uma grande
instituição espírita que teve as contas aprovadas pelo Conselho
Fiscal verificou-se mais tarde que havia um funcionário desviando
recursos já algum tempo, inclusive no período das contas
aprovadas. O funcionário foi então demitido mas não houve como
reverter o prejuízo. Se as contas tivessem sido cuidadosamente
verificadas o fato não teria passado despercebido e o Conselho
Fiscal teria atuado de forma a ajudar os membros da Diretoria a
corrigirem o problema.

11.5 – Administração do Patrimônio
Uma Casa Espírita pequena nem sempre terá que se
preocupar com essa questão. Às vezes o patrimônio é constituído
apenas da sede física e de poucos bens de uso, simples, sem
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maior valor. Neste caso basta o cuidado da preservação e do
bom uso. Como as instituições religiosas são imunes à tributação,
basta requerer que essa imunidade seja lançada no cadastro
municipal e nem mesmo o IPTU precisará ser pago.
Mas há casos em que são necessários cuidados especiais
nesse sentido. No mínimo, para as instituições maiores, um
inventário do patrimônio, relacionando todos os móveis e
equipamentos. Uma conferência periódica, no mínimo anual,
evitará surpresas desagradáveis como a retirada de um bem sem
a autorização devida e que nem venha a ser percebida.
Também o patrimônio imobiliário merece cuidados especiais.
Há entidades que possuem terrenos ociosos em locais nobres
que precisam ser utilizados para a realização de algum trabalho
que justifique sua propriedade. Em nossa pesquisa registramos o
caso de um Centro Espírita que cedeu espaço em suas instalações
para o funcionamento de uma associação de bairro que pretendia
manter uma escola em funcionamento. O espaço do Centro
Espírita passou a ser compartilhado. Logo a associação e a escola,
juntas, passaram a ter maior importância para a comunidade que
o Centro Espírita. Em seguida a associação começou a se
movimentar no sentido de obter na justiça a posse da sede do
que fora antigamente o Centro espírita. Não fosse a habilidade de
diversos companheiros do movimento espírita e teríamos uma Casa
Espírita a menos.
O patrimônio sem utilização termina servindo como fonte
de despesas com a sua manutenção, além de possibilitar a
ocorrência de contendas desgastantes para o movimento espírita.
Outro cuidado importante é com a já famosa “casa do
zelador”. Às vezes movidos pela melhor das intenções, os
dirigentes das Casas Espíritas colocam em risco o futuro da
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entidade ao ceder um barracão para moradia de uma pessoa
necessitada. Pouco a pouco a relação vai se tornando uma troca
de favores que permite a sua caracterização, à luz da lei, como
uma prestação de serviço. Inicialmente é uma chave que todos
pegam quando precisam abrir as portas. Depois é a gentileza de
uma limpeza nas dependências, ou a preparação do ambiente para
as reuniões. Fundamentados numa boa relação de confiança a
intimidade vai crescendo. Na maioria dos casos são vizinhos,
familiares ou terceiros que induzem os “caseiros” a entrarem na
justiça requerendo direitos trabalhistas como se empregados
fossem. Se ficar caracterizada a vigilância noturna, então...
O Sr. Joaquim estava acometido de hanseníase, com a
esposa e dois filhos pequenos em situação de dificuldade até
mesmo para a sobrevivência. Sem condições de tratamento,
viviam à mercê da comiseração pública. A Casa Espírita
possuía um barracão dentro do lote que havia sido construído
visado à moradia de um zelador. Como ele estava desocupado,
o presidente do Centro Espírita, num gesto nobre, ofereceu a
moradia ao casal em troca de cuidados com a limpeza do
centro. O grupo providenciou assistência à família e
tratamento para o enfermo, até que a situação da família se
normalizou. Como manifestação de gratidão o casal passou
a limpar e arrumar o salão todas as noites de reunião e
eventualmente o Sr. Joaquim capinava o quintal.
Muitos anos depois a desencarnação surpreendeu o Sr.
Joaquim. Sua esposa, chorosa, suportou valorosamente a dor
da separação, e continuou mantendo o Centro Espírita sempre
limpo e arrumado, à exceção do quintal, que ela não tinha
condições de capinar, e que passou a ser cuidado por um
jardineiro. Desencarnou alguns anos mais tarde deixando uma
lembrança de cuidados para com a instituição.
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Ocorre que seus filhos, agora adultos, eram os
continuadores da história. Entendendo que o pai e a mãe
haviam sido explorados ao longo de todo aquele tempo,
entraram na justiça com um pedido de indenização por todo
o tempo em que os pais trabalharam sem nenhum tipo de
remuneração e uma ação de usucapião, exigindo os direitos
sobre a moradia na qual eles habitavam desde a infância.
A direção da Casa Espírita não sabia o que fazer.
Um advogado espírita ofereceu seus serviços de forma
gratuita e, depois de muita negociação, chegou-se a um
acordo: a diretoria promoveria recursos para adquirir um
imóvel em uma região compatível com aquela em que estava
situado o Centro Espírita com uma casa com no mínimo as
mesmas dimensões da até então ocupada, transferindo a
propriedade para os filhos do casal. O juiz estabeleceu um
prazo para o cumprimento do acordo, sem o que ele seria
anulado e seria dado ganho de causa aos requerentes, com a
conseqüente perda da propriedade da sede pelo Centro
Espírita.
...o0o...
Em nenhuma hipótese os dirigentes da Casa Espírita ou
qualquer dos trabalhadores podem solicitar ao morador de
uma casa cedida em comodato que realize qualquer tipo de trabalho
regular sem remuneração. Mesmo o cuidar das chaves, abrir as
portas antes das reuniões, arrumar o salão, se a pessoa não for
um funcionário contratado com carteira assinada, horário regular
e cartão de ponto, isso precisa ser evitado, sob o risco de
caracterizar relação de emprego.
Esse tipo de trabalho pode ser feito por um membro da
diretoria que , por estaturo, não pode receber salário, ou por um
colaborador voluntário. A lei estabelece que “o serviço voluntário
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será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a
entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário,
dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício”113.
Por “objeto” entende-se a descrição detalhada das atividades a
serem desenvolvidas e, por “condições de seu exercício”, entendese horários, local, periodicidade e outras informações a mais que
permitam uma compreensão clara da natureza do serviço. É
importante que o tempo de dedicação semanal e a regularidade
das atividades não extrapolem o limite de oito horas semanais
(Vide modelo de Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário no
Anexo 4).
Como se observa, uma única decisão mal avaliada pode
colocar em risco o futuro da instituição. Se duas cabeças pesam
melhor que uma e dez cabeças pensam melhor que duas, o
ideal é que todas essas questões sejam previamente avaliadas em
reuniões que envolvem no mínimo a diretoria da instituição. Em
situações que envolvem o uso de imóveis, por medida de segurança
recomenda-se que seja obtida autorização prévia da Assembléia
Geral. Se isso estiver estabelecido no estatuto fica mais fácil a
cobrança pelo Conselho Fiscal ou mesmo por qualquer dos
Associados Efetivos, que tem por dever zelar pelo patrimônio da
instituição.

11.6 – Preservação da imagem
Na pesquisa realizada nas vizinhanças das Casas Espíritas
de Goiânia, referida no capítulo 4, ficou evidente um descuido
generalizado com a apresentação visual das sedes das instituições.
Como regra geral a pintura era velha, as paredes sujas e os letreiros
113

Art. 2º da Lei 9.608/98, ou Lei do Voluntariado. Disponível no site do Palácio do Planalto.
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inexpressivos. Em alguns casos não havia como saber que naquele
local funcionava uma Casa Espírita.
Embora a Casa Espírita não viva de aparência, o ambiente
mal cuidado causa uma péssima impressão. Aliás, o cuidado com
o ambiente fala das pessoas que ali vivem.
Não se trata de uma questão de luxo ou beleza. Nas viagens
ao interior foi possível visitar uma Casa Espírita modestíssima. O
salão era um velho barracão, aproveitando uma antiga moradia.
Entretanto, o quintal muito bem cuidado, as paredes com a pintura
bem conservada e o ambiente extremamente limpo, demonstravam
o carinho das pessoas com o seu espaço de atividade espiritual.
Há ainda a imagem no sentido subjetivo, que é aquela
decorrente da relação estabelecida com a comunidade. Criar uma
proximidade e uma relação de cordialidade também é relevante
para a Casa Espírita, de modo a angariar a simpatia das pessoas
no meio em que se acha inserida.
Em tempos de Internet é preciso dar atenção especial a
site, blog, página no Facebook ou grupos de WhatsApp. A
imagem da instituição também está empenhada nessas mídias,
necessitando ser cuidadosamente acompanhada. Se existe um
site ou um blog sem manutenção, é melhor que ele seja
desativado. Uma página de Facebook precisa ser muito bem
gerenciada, de modo a evitar conteúdos que dêem uma imagem
inadequada da instituição. Se a Casa Espírita não dispõe de
pessoas para manterem o controle sobre essas mídias é melhor
que elas sejam desativadas. Se elas não estão promovendo
benefícios, é bom que também não possibilitem danos imprevistos.

12 – OBRIGAÇÕES LEGAIS DA CASA
ESPÍRITA
“Dai a César o que é de César, e a Deus o que é
de Deus” – Jesus

As obrigações legais variam de acordo com o perfil da
entidade e das atividades desenvolvidas. Quanto mais complexas,
maiores as obrigações. As Casas Espíritas pequenas, orientadas
para as atividades doutrinárias e que não possuem nenhum
funcionário contratado, que são a esmagadora maioria, conseguem
atender a essas obrigações apenas com base em colaboração
não remunerada. Mas nos casos de entidades de serviço social
especializado, além dos profissionais da própria área, como
Pedagogos, Médicos, Enfermeiros, Psicólogos e Assistentes
Sociais, é indispensável a colaboração profissional de um Contador
e, muitas vezes, de um Assessor Jurídico.
Pela legislação vigente os grupos informais estão a salvo de
qualquer obrigação. Não existe nenhuma exigência estabelecida
em lei para que uma pessoa possa reunir em sua casa um grupo
de amigos com o objetivo de estudarem assuntos do seu interesse,
em particular a Doutrina Espírita, ou para desenvolverem um
determinado tipo de culto religioso, que é como podem ser
entendidos os momentos de oração114. Apenas por medida de
bom senso se sugere que o grupo adote pelo menos um Caderno
de Anotações no qual possa registrar todas as questões relevantes
O Art. 5º Inciso VI da Constituição Federal brasileira estabelece a liberdade de culto e
a proteção aos locais de sua celebração e o Inciso XI considera a casa como inviolável.
114
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do grupo, em particular os nomes dos colaboradores mais ativos,
de modo a não perder a Memória Coletiva, que é um patrimônio
inestimável sob o ponto de vista da história que começa a ser
construída, normalmente nessa fase. Um dia todos sentirão
saudades desses momentos.
Se o grupo se amplia e começa a se reunir em um ambiente
específico, fora das paredes do lar de um dos colaboradores,
então é preciso constituir uma “Associação”. Ao reunir-se em
outros ambientes que não a casa de um dos membros do grupo
começa a caracterizar-se uma situação de atuação sem a proteção
legal, o que pode expor as pessoas a eventuais problemas em
caso de situações imprevistas como, por exemplo, um incêndio,
um desabamento ocasionado por chuva intensa, entre outros. O
que dá a um determinado grupo a característica de Associação é
a sua união para fins não econômicos, desde que agindo sob a
proteção da lei, ou seja, cumpridas as formalidades legais
exigidas115. Para a constituição de uma instituição espírita é
importante estudar cuidadosamente todas as implicações legais,
sempre com a orientação de um Advogado, cuja assinatura será
indispensável quando da elaboração e do registro do estatuto.

12.1 – Obrigações Legais aplicáveis a todas as
entidades espíritas
Para existir de fato e de direito qualquer entidade,
independente de suas finalidades, precisa adotar as seguintes
providências:
115

O Código Civil regulamenta a constituição de Associações nos seus artigos 53 a 61.
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1) Registro do Estatuto – O estatuto é a regra legal de
funcionamento da entidade. As entidades federativas
costumam oferecer um modelo simplificado, mas é
interessante avaliar os estatutos de algumas entidades
tomadas como referência, de modo a elaborar um
estatuto já adaptado às necessidades do próprio grupo.
Essa elaboração requer obediência ao Código Civil116,
razão pela qual deve ser orientada por advogado que
assinará atestando a conformidade com a lei. O estatuto
deverá ser registrado no Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas do município, juntamente com a Ata de
fundação da entidade.
2) Registro das Atas – Pode ser em livro físico,
comprado em papelarias, com as folhas numeradas,
ou pode ser eletrônico, na forma de uma pasta onde
elas vão sendo arquivadas. As atas de eleição e posse
da Diretoria Executiva precisam ser registradas em
cartório. Por isso, ao final da Assembléia Geral elas devem
ser impressas e colhidas as assinaturas dos associados
presentes. Depois do registro em cartório elas devem
ser arquivadas em uma pasta de documentos oficiais.
3) Registro no CNPJ – Esse registro é o que identifica a
instituição perante a Receita Federal e implica na
obrigatoriedade de apresentação da Declaração Anual
de Isenção do Imposto de Renda, a que todas as
sociedades estão sujeitas. Toda vez que houver mudança
É interessante que o grupo leia atentamente os Art. 53 a 61 do Código Civil. Basta
acessar o Google e digitar na barra de pesquisa “Código Civil”. Normalmente o primeiro
que aparece é o do Palácio do Planalto.
116
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da pessoa responsável pela instituição isso terá que ser
comunicado à Receita Federal mediante procedimentos
informatizados e entrega de cópias autenticadas dos
documentos. Para evitar sofrimento convém recorrer à
orientação de um profissional da Contabilidade.
4) Escrituração e registro do imóvel – Se a instituição
adquiriu ou ganhou um imóvel, é importante que ele seja
escriturado e registrado em nome da instituição, pois
essa é a única forma de garantir a propriedade. Terrenos
em nome de terceiros são problema inevitável no futuro.
No caso de doação não escriturada, após a morte do
doador a doação se torna nula e ele retorna aos herdeiros
legais.
5) Alvará de funcionamento – É obtido junto à Prefeitura
Municipal. Muitas Casas Espíritas funcionam durante
muitos anos sem esse alvará porque as prefeituras não
têm o hábito de fiscalizar instituições religiosas. Mas ela
é obrigatória e, em caso de registro em algum conselho,
ela será exigida. O funcionamento sem a devida licença
é uma irregularidade que pode ser penalizada com multa
e até interdição do estabelecimento. A imunidade
tributária isenta a entidade de pagar as taxas de licença,
mediante requerimento específico.
6) Certificado do Corpo de Bombeiros – Para obter o
Alvará de Funcionamento junto à prefeitura é exigido o
Certificado de Conformidade emitido pelo Corpo de
Bombeiros, que fará uma inspeção no local para verificar
se as instalações atendem aos requisitos de segurança.
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7) Escrituração Contábil – É o registro de todas as
receitas e despesas verificadas na entidade. Até então o
registro pode ser feito em Livro Caixa ou em planilha
eletrônica, mas a Receita Federal está buscando meios
de obrigar todas as pessoas jurídicas a apresentarem a
Escrituração Contábil Digital. Devem ser mantidos em
arquivo os comprovantes das despesas, que podem ser
o Cupom Fiscal e a Nota Fiscal Eletrônica. Recibos, só
os emitidos pelo Contador. Essas informações servirão
de subsídios para a elaboração da Declaração Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e do Balanço
Patrimonial.
8) RAIS – Relação Anual de Informações Sociais,
apresentada via Internet no início de cada ano, tem
como objetivo informar quem esteve empregado na
entidade no ano anterior. Mesmo a Casa Espírita que
não teve empregado registrado é obrigada a apresentar
a RAIS negativa, sob risco de ser multada. O Ministério
do Trabalho tem feito vista grossa em casos de RAIS
negativa, mas isso pode mudar.
9) IRPJ e Balanço Patrimonial – As entidades espíritas
são, pela sua natureza, imunes ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica. Entretanto, são obrigadas a apresentar
a Declaração Anual de Isenção, demonstrando sua
movimentação financeira no período, e o Balanço
Patrimonial. O dirigente também é obrigado a apresentar
a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
O não cumprimento dessa obrigação implica em multa.
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Até o presente momento o poder público têm feito “vista
grossa” a algumas dessas exigências, a começar pelo Alvará de
Funcionamento pela prefeitura. A cada dia, no entanto, o Estado
tem aprimorado o seu sistema de controle, de modo a exigir o
pleno cumprimento da lei. Um exemplo é o que está ocorrendo
nos diversos sistemas das “Receitas”, tanto em nível Federal
quanto Estadual e Municipal. Com o Cupom Fiscal e a Nota Fiscal
Eletrônica via Internet o Estado tem o controle da maioria das
transações financeiras de todas as pessoas e entidades do país.
Isso exigirá um aperfeiçoamento da administração das instituições
espíritas, de modo a fazer face a essas novas exigências.
O mesmo se dá com as atividades assistenciais realizadas
apenas em caráter complementar, que não têm despertado ainda
a atenção do poder público, mas com o tempo é possível que
passe a ser cobrado o registro no respectivo Conselho Municipal
como condição de funcionamento. Para as Casas Espíritas que,
sem desfigurar o seu caráter religioso doutrinário, pretendam
pleitear parcerias em projetos assistenciais esse registro é
obrigatório. Não há como estabelecer parcerias com o poder
público sem esse registro.

12.2 – Obrigações aplicáveis às entidades
assistenciais
Conforme discutido no capítulo 1, existem instituições
espíritas orientadas para as atividades doutrinárias e existem
instituições cuja finalidade estatutária é a prestação de serviço
assistencial especializado. Como exemplo dessas últimas temos o
Lar Francisca de Lima, a Casa de Eurípedes, o Instituto
Educacional Emmanuel e a Escola Espírita André Luiz, entre
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inúmeras outras. Enquanto para as primeiras há até mesmo alguma
flexibilidade nas exigências legais, como visto no item anterior,
para estas, todas as exigências anteriores são elevadas ao nível
máximo, com algumas de acréscimo, conforme o setor de atuação.
Especialmente porque demandam recursos do setor público, elas
precisam apresentar suas contas em dia, dentro das exigências da
lei, e toda a documentação requerida para o seu funcionamento,
a partir do Alvará de Funcionamento.
Como diferença adicional as instituições que prestam
serviço assistencial especializado precisam estar registradas nos
conselhos municipais relacionados à sua atividade. Existe o
Conselho de Assistência Social, o Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o Conselho de Políticas sobre
Drogas, o Conselho do Idoso, que são os mais relacionados
às atividades espíritas. Sem esse registro a instituição fica
impedida de estabelecer qualquer tipo de parceria com o poder
público e, dependendo da situação, pode ser até mesmo impedida
de funcionar.
Num dado momento houve uma preocupação no sentido
de alterar os estatutos das Casas Espíritas, mesmo daquelas
orientadas para as atividades doutrinárias, tendo em vista
facilitar a obtenção de recursos públicos para projetos de pequena
monta que integravam a rotina das suas atividades. Essa medida
não se mostrou adequada, especialmente pelo fato de suas
finalidades essenciais serem primeiramente as doutrinárias. Para
aquelas que apresentam um trabalho mais expressivo na área
assistencial o Dr. Marizil de Oliveira, da Comissão de Captação
de Recursos da Casa de Eurípedes, recomenda criar uma nova
entidade, vinculada estatutariamente à Casa Espírita, mas orientada
para a finalidade social pretendida. Esta, sim, terá o seu estatuto
laico e adequado a estabelecer parcerias tanto com o setor público
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quanto com o privado, tomando-se o cuidado de não deixar
brechas que possam dar margem a que ela um dia venha a perder
sua vinculação com a instituição principal.
A Irradiação Espírita Cristã, com sua rede de instituições
assistenciais coligadas, é um exemplo de gestão competente nesse
sentido, sendo que a sua extensa rede de assistência social não
compromete a sua atuação no setor doutrinário. Suas atividades
doutrinárias também apresentam significativa expressão. Mas para
dar conta das inúmeras exigências legais que incidem sobre as
diversas instituições sob sua gestão ela dispõe de toda uma equipe
de funcionários qualificados.
A Fraternidade Espírita e o Grupo de Edificação Espírita
preferiram manter as atividades sociais como atividades
complementares às doutrinárias, sem a figura de uma entidade
social em paralelo. Para desenvolver um determinado projeto
social mediante parceria com o poder público elas também
precisam atender a todas as exigências normais de uma entidade
assistencial especializada. Como decorrência dessa escolha
percebe-se que, nestas, o serviço social não apresenta a extensão
daquelas que constituíram as suas Obras Sociais, como é o caso
do CEGAL, do Irmão Áureo e de diversas outras. Na prática o
que se verifica é que essa opção impede o crescimento do trabalho
assistencial, mas tem a vantagem de facilitar o foco nas atividades
doutrinárias.

12.3 – Benefícios concedidos por lei
Se a relação de exigências legais é tão extensa, a de
benefícios é tão modesta que não lhe cabe o nome de relação.
234

Na realidade são apenas três itens, sendo que apenas um deles é
aplicável a todas as instituições espíritas. São eles:
1) Isenção do IPTU – Pela Constituição Federal as
instituições religiosas gozam de imunidade tributária.
Ocorre que isso precisa ser comunicado à Prefeitura,
mediante requerimento específico, de modo a
suspender a cobrança do imposto. Enquanto isso não
ocorre a Prefeitura estará cobrando o IPTU regularmente
e a Casa Espírita pode ter dificuldade de anular a cobrança
depois do imposto lançado.
2) Isenção de Energia Elétrica e Água – Alguns
estados e municípios podem definir benefícios dessa
natureza visando apoiar as entidades assistenciais que
prestam serviços da sua competência. É assim no Estado
de Goiás e somente para as instituições especializadas
de serviço social. Para usufruir desse benefício a instituição
deve encaminhar sua documentação com ofício dirigido
à Secretaria Estadual da Cidadania e Trabalho, que
outorgará a isenção. Não é o caso da maioria das Casas
Espíritas, que têm finalidade apenas doutrinária.
3) Isenção da parte patronal do INSS – Este é o benefício
de maior vulto para as entidades de assistência social,
especialmente para aquelas que apresentam um grande
número de funcionários. Mediante este benefício elas
podem obter isenção da parte patronal do recolhimento
do INSS, que representa 20% sobre o total da folha de
pagamento. Para fazer jus ao benefício a entidade precisa
obter o Certificado de Entidade Beneficente de
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Assistência Social, que poderá ser obtido junto aos
Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, conforme sua área de atuação.
Este certificado tem validade de três anos e a instituição
deve solicitar sua renovação com seis meses de
antecedência para fazer jus à continuidade do benefício
em caso de atraso na renovação. A obtenção do
certificado é um processo trabalhoso que exige que todo
o restante da documentação esteja absolutamente em
ordem, além de algumas exigências adicionais, como o
arquivamento dos documentos financeiros por dez anos
e a demonstração de aplicação de parte da sua receita
em gratuidade.
Essas entidades precisam atender ainda às regulamentações
específicas do setor em que atuam, e que sofrem constantes
mudanças. A Casa de Eurípedes, referência nacional em saúde
mental, precisa atender a uma série de exigências dos organismos
de saúde, que realizam auditorias sistemáticas, além do fato de
ter que manter em seu corpo funcional uma equipe de médicos,
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e, inclusive, um
administrador hospitalar.
Neste momento as creches estão experimentando uma
profunda transformação decorrente das mudanças na Lei das
Diretrizes Básicas da Educação. Primeiramente passam a ser
consideradas Centro de Educação Infantil, com a exigência
de que todo o pessoal que trabalha diretamente com as crianças
apresente formação de nível superior em pedagogia. O Conselho
Municipal de Educação, por sua vez, está alterando as regras de
funcionamento, definindo o tamanho mínimo da sala e a quantidade
de alunos por sala e por professor. Na opinião do Paulo Cesar,
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do Lar Francisca de Lima, “essas mudanças inevitavelmente
fecharão muitas creches, mas com a perspectiva de melhora da
qualidade do serviço prestado no futuro”.
Como se pode observar, este é um terreno onde se exigirá
cada vez mais uma atuação profissional, sem espaço para
amadorismo. Por mais que os governantes falem em parcerias
com entidades sem fins lucrativos, este setor tende a ser cada vez
mais ocupado por organizações profissionalizadas, como as
OSCIP – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
Nestas, apesar de serem caracterizadas como “sem fins lucrativos”,
seus dirigentes podem ser remunerados pelo serviço prestado.
Não desceremos a maiores detalhes a respeito desse tipo de
organização por fugir ao escopo deste estudo.
Cabe à Casa Espírita analisar friamente se deseja ou não
atuar nesse tipo de atividade, ou se deseja continuar atuando,
para aquelas que já se acham comprometidas. É interessante refletir
também até que ponto essa atuação se acha em sintonia com a
sua missão e com a missão da Doutrina Espírita, definindo seu
posicionamento de acordo com as suas peculiaridades.

12.4 – Cuidados nas relações trabalhistas
Até hoje ainda se vê colegas dirigentes de Casas Espíritas,
movidos pelo mais legítimo sentimento de solidariedade,
oferecerem pequenos trabalhos na Casa Espírita para pessoas
em dificuldade. Não tem sido poucos os que têm pago um preço
amargo por esse ato de bondade.
Algumas vezes a pessoa oferece voluntariamente algum
serviço e a Casa Espírita aceita, agradecida, a sua colaboração.
Como a pessoa apresenta suas necessidades, o dirigente acaba
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concordando em lhe pagar um pequeno valor pelo serviço.
Arrumar o salão nos dias de reunião, regar as plantas, limpar o
quintal. Ocorre que, com o tempo, as relação vão se alterando e
isso passa despercebido pelos dirigentes. Às vezes se observa
que o colaborador voluntário está quase todos os dias
realizando algum pequeno serviço para a instituição, e
recebendo uma cesta de alimentos todo mês e pequenas
gratificações em dinheiro de vez em quando. O que era um trabalho
voluntário passou a apresentar características de emprego.
Dependendo do caso é possível enquadrar como exploração do
trabalho. Quando menos se espera a Casa Espírita está empenhada
em um grave compromisso de natureza trabalhista.
O Dr. Delmer C. Costa, advogado trabalhista que tem
auxiliado instituições com problemas dessa natureza alerta
que “uma ação trabalhista pode afundar uma instituição”. Um
colaborador habitual que resolva reivindicar direitos na justiça
mediante o argumento da exploração do trabalho poderá exigir
salários não pagos, horas extras, FGTS, aviso prévio, férias não
gozadas e uma série de outros benefícios. Se for o caso de alguém
que more em alguma dependência da instituição, como um cômodo
cedido, a situação pode ficar ainda mais grave, pois ele pode
alegar a condição de vigilante, com responsabilidades de vigilância
noturna e mesmo durante o dia nos horários sem atividade.
Se a pessoa limpa e arruma o salão para as reuniões várias
vezes por semana, então é melhor registrar a pessoa como
funcionária, assinando a carteira e cumprindo todas as obrigações
previstas em lei, inclusive o registro de ponto com o conseqüente
cumprimento da jornada de trabalho estabelecida. Esse é o tipo
de atividade que não convém ser atribuída a voluntários. Se a
instituição não tem como arcar com as despesas de um funcionário
que execute esse trabalho, então é melhor que os trabalhadores
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se revezem entre si no cumprimento dessas pequenas obrigações.
O seu caráter de rotina apresenta um componente de alto risco
para o futuro.
Toda essa precaução não significa que não se possa contar
com trabalho voluntário. Ao contrário, as Casas Espíritas são todas
movidas por trabalho voluntário, baseado tão somente no ideal
de servir. É preciso estar atento a que tipo de atividade está sendo
atendida por trabalho voluntário. Se a pessoa pretende realizar
um determinado trabalho rotineiro, típico de serviço profissional,
sob a condição de voluntário, então é importante que isso seja
devidamente documentado. Isso pode ser feito mediante Termo
de Adesão firmado entre as partes prevendo o tipo de atividade,
sem nenhuma obrigatoriedade e sem nenhuma forma de
compensação material, delimitando claramente os dias e horários
em que o serviço pode ser prestado (Anexo 4).
Se for uma família assistida, que receba algum tipo de ajuda
material, aí então, nem pensar. Essa família não pode atuar na
condição de voluntária, a não ser nas atividades em que ela própria
se beneficia, como a confecção de uma sopa ou a preparação de
um lanche, e assim mesmo em caráter eventual, sem nenhuma
obrigatoriedade. Jamais se deve associar qualquer tipo de benefício
a qualquer tipo de trabalho voluntário, pois isso pode caracterizar,
a longo prazo, em uma forma indireta de remuneração. E essa é a
primeira característica de uma relação de emprego a ser avaliada
pela justiça sob a luz fria da lei.

12.5 – O problema do zelador
Em alguns casos se observa que a instituição tem um zelador
devidamente contratado, com carteira assinada e com todas as
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obrigações trabalhistas em dia. Basta um descuido na definição
dos horários de trabalho e no devido registro do ponto para que
a instituição já tenha problemas com horas extras no futuro. Se
ele mora nas dependências do prédio, então, a situação se torna
muito mais grave, porque pode permitir uma associação com a
função de vigilante. E a função de vigilante é uma atividade
profissional muito bem caracterizada em lei, e que prevê benefícios
especiais pelos riscos que envolve. Possui uma organização sindical
própria que determina piso salarial, adicional noturno e regimes
específicos de horários, além de uma série de outras exigências.
Outra situação problemática é quando o “barracão” é
cedido em troca de a pessoa “olhar” o Centro Espírita.
Dependendo da situação isso é o mesmo que assinar a escritura
de transferência do prédio. Certeza de problemas trabalhistas no
futuro, com pesadas indenizações.
Toda contratação de funcionário deve observar
cuidadosamente as leis trabalhistas. É importante que um advogado
seja previamente consultado, ou então o Contador que presta
assessoria para a instituição. Contratar um funcionário implica em
uma série de exigências, como a definição da jornada de trabalho,
o registro do ponto, o acompanhamento da realização do trabalho,
entre outros. Se a instituição possui moradia destinada a zelador
ou vigilante é bom que seja um advogado a orientar a forma pela
qual essa moradia lhe poderá ser destinada, uma vez que ela
também caracteriza remuneração indireta, sobre a qual incidirão
todas as obrigações trabalhistas em caso de uma futura demanda
judicial.
Não significa que aquela casa que foi construída um dia
para abrigar um zelador, dentro da antiga lógica, tenha que ficar
fechada. A instituição pode ceder a casa a uma pessoa, mesmo
necessitada, apenas como forma de beneficiá-la, sem pedir nada
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em favor da instituição. Para isso ela celebrará um Contrato de
Comodato, que é um empréstimo gratuito, para uso, por prazo
determinado, conforme estabelecido pela lei. O ideal é que o
Contrato de Comodato seja elaborado por um advogado que
possua vínculos com a instituição, mas segue um modelo ao final
como referência (Anexo 4).
Essa cessão tem que ser em caráter de absoluta gratuidade,
sem nenhuma forma de compensação. A instituição não pode fazer
nenhum tipo de exigência, em termos de compensação pela
moradia e jamais deve lhe pedir nenhum favor associado às suas
rotinas, como “entregar as chaves para os trabalhadores que
chegarem”. Apenas isso já possibilita interpretações
problemáticas. É sinal que ele não poderá sair quando quiser, que
precisa ficar disponível em determinados horários, e que possui
responsabilidades que terão que ser cumpridas em relação às
chaves que lhe foram confiadas. É desses pequenos descuidos
que pode surgir uma situação que venha a deixar claramente
caracterizada a relação de emprego, ou de exploração, num
julgamento que será feito por um juiz apenas com base na lei.
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CONCLUSÃO
“Se sabeis todas estas coisas, bem-aventurados
sois se as fizerdes” - Jesus

Para realizar seu trabalho de evangelização na Terra Jesus
não prescindiu de rigoroso planejamento baseado no mais bem
elaborado trabalho de equipe de que se tem notícia. Conta
Emmanuel que o plano de sua vinda foi realizado junto com a
“comunidade dos seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um
dos membros divinos”.117
Demonstrando conhecimento preciso da comunidade que
lhe receberia o serviço, traçou as linhas mestras do seu plano
redentor, que incluíam as possibilidades rústicas da manjedoura,
sob a assistência de pastores simples, com as praias da Galiléia e
o templo de Jerusalém, culminando nas probabilidades certas do
calvário, sob a negação de todos.
Embora cercado de espíritos angélicos como Maria e tantos
outros que o auxiliaram, confiou os detalhes da execução do seu
projeto divino aos próprios espíritos da comunidade a que viria
servir, trabalhando conosco e por nós. Começou pelas pessoas
mais simples das cercanias de Belém, a quem confiou a própria
existência e o cuidado com seus pais, passando pelos
colaboradores do templo e pelos humildes condutores de barcos
do Mar de Tiberíades. Ao final, confiou-se aos cuidados
atenciosos de dois nobres da sua época, José de Arimatéia, que
117

Emmanuel / Francisco C. Xavier em A Caminho da Luz, cap. 1
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lhe ofereceu o em seu próprio túmulo, e Nicodemos, que lhe untou
com óleos o corpo desfigurado.118
Para dividir as responsabilidades mais diretas no campo
das ideias, escolheu doze companheiros, que o acompanhariam
até ao sacrifício extremo. Ampliando mais o círculo de ação, conta
o texto evangélico que ele delegou o trabalho de pregação a um
grupo de setenta e dois aprendizes, aos quais deu toda a orientação
necessária ao trabalho em vista.119 E segundo a narrativa de
Humberto de Campos, referindo-se a uma singela referência do
apóstolo Paulo, no momento em que consolidava seu projeto junto
à crosta terrena, arrebanhou para junto de si mais quinhentas
pessoas a quem considerou como o “fermento divino”, confiandolhes “o serviço glorioso da evangelização das coletividades
terrestres”, sob sua inspiração amorosa ao longo dos séculos
vindouros.120
Trabalho espírita é trabalho de amor, que se materializa, a
exemplo de Jesus, na disposição sincera de estar com o outro,
agindo com ele e por ele, em seu próprio ambiente, na mais efetiva
demonstração de serviço ao próximo. E o próximo, nessa
perspectiva, é todo aquele que se coloca em relação conosco
nesse espaço especial de convivência, que é a Casa Espírita,
demandando a nossa compreensão e a nossa atitude fraterna,
sem nenhuma distinção relacionada às convenções humanas
manifestas nos títulos de “trabalhador” ou de “assistido”.
Como se trata do projeto de evangelização da comunidade
terrestre, agora ampliado não mais entre doze, setenta ou
quinhentos, mas estendido aos trabalhadores da última hora que
O Evangelhos de João, cap. 19 v. 39 a 42 e de Marcos, cap. 15 v.43.
O Evangelho de Lucas, cap. 10 v.24.
120
Humberto de Campos / Francisco C. Xavier, em Boa Nova, lição 29, referindo-se à
Carta aos Coríntios, 15:6.
118
119
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somos todos nós, é imperioso reconhecer que o trabalho do Cristo
só tem como florescer em meio ao espírito de equipe, no qual
todos nos consideramos irmãos uns dos outros, animados pelo
mais profundo desejo de construir um mundo melhor para a nossa
própria vivência, na condição da grande comunidade de espíritos
que aprende e se melhora na abençoada escola de vida que é o
planeta Terra.121

Ver Os Filhos do Grande Rei, do espírito Veneranda, pela psicografia de Francisco C.
Xavier, Ed. FEB.
121
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ANEXO 1 – Modelo de Projeto
Como cabeçalho sugere-se colocar o nome do projeto
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.
Título do projeto:
Nome da entidade:
Coordenador do projeto:
Fone: (
) __________________________
E-mail _________________________________
2. JUSTIFICATIVA:
Este item deverá responder o quê será desenvolvido e por
quê existe a necessidade do projeto na entidade e na comunidade.
Deve explicar a relevância do projeto, para os usuários, instituição
e políticas públicas para qual sua atuação está voltada. Sugestão:
até 50 linhas.
3. OBJETIVO(S):
Este item deve responder para que vai ser realizado o projeto.
Pode conter apenas o objetivo geral, ou objetivo geral e objetivos
específicos, sempre relacionados com os resultados que se pretende
alcançar com o projeto. Descrever com clareza e concisão, em até
20 linhas.
4. PÚBLICO BENEFICIADO:
Este item refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as
características do público a ser beneficiado pelo projeto. Sugestão:
até 10 linhas
5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA:
Descrever com clareza e concisão (cerca de 20 linhas) as
etapas necessárias, quais e como serão desenvolvidas as atividades
para atingir os objetivos propostos, incluindo a alocação de recursos
humanos necessários para a efetivação da proposta, possibilitando
o entendimento da execução do projeto. Por exemplo, em caso de
uma oficina de informática, para qual pretende-se a destinação de
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recursos para a aquisição de equipamentos de informática, as etapas
devem prever: compra, instalação de equipamentos, adequação de
espaço físico, contratação de instrutor, início das oficinas, duração
do curso, etc. Caso o objetivo seja a qualificação de ação, projeto
ou programa, já em andamento, isso deve ser explicado.
6. IMPACTO:
Este item refere-se a quais são os resultados esperados e
repercussão do projeto para o público a que se destina, mantendo
coerência com os objetivos e a justificativa. Sugestão: 20 linhas.
7. PARCERIAS E INTERFACES:
Este item deve identificar os apoios externos com quem será
executado o projeto. Por interfaces entende-se órgãos da esfera
pública (federal, estadual ou municipal) que poderão ceder suas
estruturas técnicas, humanas, administrativas, financeiras e de
materiais, ao projeto. Por parceria entende-se empresas e /ou
entidades e/ou organizações da comunidades que estão apoiando o
projeto.
8. RECURSOS:
8.1 Materiais
Na descrição dos recursos deve constar todo e qualquer
material necessário para a execução do projeto. (Por ex.: em caso
de reforma, descrever os materiais que serão utilizados, tais como:
canos, fios, argamassa, tinta, etc.), se necessário acrescentar mais
linhas. O valor constante deverá estar de acordo com o orçamento
de menor valor, dentre os três orçamentos anexados ao projeto.
Materiais orçados:

Qtd

Total
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Descrição do material

Vr. Unitário

Vr.
Total

8.2 Financeiros

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

10. AVALIAÇÃO
Prever a metodologia de acompanhamento e avaliação do
alcance dos objetivos e dos resultados esperados (impacto).
Sugestão: até 20 linhas

Local e data.
Nome e assinatura do responsável técnico (se houver) e
do responsável legal pela instituição.
OBS: Atente para a data de validade/renovação dos
documentos que certificam o regular funcionamento da instituição
junto aos conselhos municipais que regulam a área de atuação da
instituição (CMAS, CMDCA, CMS, CME, etc.).
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ANEXO 2 – Modelo de Controle de Caixa
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ANEXO 3 – Modelo de relatório financeiro (mensal/anual)
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ANEXO 4 – Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário
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ANEXO 5 – Modelo de Contrato de Comodato
CONTRATO DE COMODATO
(Nome da entidade), doravante tratado como
COMODANTE, inscrito no CGC sob no. 99.999.999/999999, com sede própria à (Endereço), (cidade)/GO, neste ato
representado por sua Diretora Geral (nome), brasileira,
casada, (profissão), CI n o. 9.999.999 SSP/GO, e CPF
999.999.999-99; e de outro o Sr.
(Nome do pretenso morador), brasileiro, casado, (profissão),
CI 9.999.999 SSP/GO 2ª via e CPF 999.999.999-99 e sua mulher
(nome da esposa), brasileira, casada, (profissão), CI 9.999.999
e CPF 999.999.999-99, doravante tratados como
COMODATÁRIOS, celebram o presente contrato de
comodato.
Cláusula 1a. - A COMODANTE possui em suas dependências uma casa
contendo sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço, a qual é
cedida em regime de COMODATO, conforme disciplina o Código Civil em
seu Capítulo V, seção I, artigos 1.248 a 1.255, com a finalidade exclusiva de
servir de moradia por prazo determinado aos COMODATÁRIOS e seus
filhos.
Parágrafo único – O imóvel não pode ser utilizado para finalidades
comerciais em nenhuma hipótese.
Cláusula 2a. - O prazo do presente contrato é de um (01) ano, podendo ser
renovado automaticamente por igual período mediante simples
consentimento verbal entre as partes à época do vencimento.
DAS OBRIGAÇÕES DOS COMODATÁRIOS
Cláusula 3 a. - São obrigações dos COMODATÁRIOS, que estes
reconhecem neste ato:
a) Zelar do imóvel cedido para uso;
b) Manter em dia o pagamento das taxas de luz, água, além de outras que
vierem a ser cobradas, apresentando, sempre que solicitados, os devidos
comprovantes.
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c) Não promover e nem permitir, em nenhuma hipótese, atitudes que
traduzam descumprimento de leis ou violação do sossego público e boa
vizinhança;
d) Não promover e nem permitir atividades que conflitem com a natureza
religiosa da COMODANTE;
e) Permitir, a qualquer tempo, vistoria do imóvel por parte dos membros da
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal da COMODANTE.
Parágrafo único - Os COMODATÁRIOS declaram ter recebido o imóvel
em perfeitas condições de uso, com todos os equipamentos em
funcionamento, e se comprometem a devolvê-lo nas mesmas condições.
DA RECISÃO DO CONTRATO
Cláusula 4a. - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente
por qualquer das partes mediante comunicado por escrito com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único – O prazo para a desocupação do imóvel será reduzido
para sete dias, mediante notificação por escrito, nos seguintes casos:
a) Na hipótese de os COMODATÁRIOS deixarem de cumprir qualquer
das obrigações constantes da Cláusula 3a. do presente contrato;
b) Nos casos de uso do imóvel para finalidade diversa da residencial;
c) Na ocorrência de fatos ou atitudes que possam vir a afetar, de qualquer
modo, a imagem da instituição.
E por estarem contratados e dados como certo, firmam o presente contrato,
que vai assinado pelas partes e por duas testemunhas, na forma da lei.
Goiânia, 02 de fevereiro de 2.014.
_______________________
(COMODANTE)

___________________________
(COMODATÁRIO)
_____________________________
(COMODATÁRIO-CÔNJUGE)

_______________________
Testemunha 1:
Nome:
CPF:
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___________________________
Testemunha 2:
Nome:
CPF:
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