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1 - INTRODUÇÃO
“Se recolhemos a bênção do Senhor, em cada instante da estrada, é justo saibamos estendê-la aos
que nos cercam, em nome do Cristo Vivo que não nos desampara.”
Emmanuel/Chico Xavier. In mensagem Assistência como Dever.

A Assistência e Promoção Social Espírita é uma frente de trabalho do Centro
Espírita que tem um caráter quase “obrigatório” se considerarmos a tradição
doutrinária do Espiritismo no Brasil: a abertura de um Centro Espírita se inicia, em
geral, com o trabalho assistencial; depois dele vêm as outras frentes de atividades. É
que no Brasil, o entendimento do Espiritismo está intimamente ligado à compreensão
e prática da caridade.
Tendo em vista a amplitude e a diversificação deste trabalho, o Conselho
Regional Espírita da Zona Norte do Triângulo Mineiro – CRE Norte e a Aliança
Municipal Espírita de Uberlândia – AME/Uberlândia, entendem a necessidade de
oferecer algum subsídio a todas as Instituições Espíritas da Região, que sempre
solicitam apoio e esclarecimentos.
Assim, este documento surge como proposta para análise, reflexão e discussão
sobre a prática da assistência fraterna nas Instituições Espíritas.
O leitor encontrará nas linhas que seguem informações históricas sobre o
trabalho de assistência em nossa região; uma concisa, porém, séria fundamentação
teórica doutrinária, expressa na Obra Básica e subsidiária e ainda, no Manual de Apoio
para o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, elaborado e publicado pela
Federação Espírita Brasileira e o Conselho Federativo Nacional – FEB/CFN, em 2006,
bem como as bases legais que fundamentam a prática da Assistência, que corroboram
as ideias com as quais estruturamos o nosso pensar sobre a prática da Assistência
Fraterna Espírita, que se funda no amparo e promoção da Família, aqui colocada como
ação abrangente e mais funcional, quando assumimos que a Família é a célula
fundamental da sociedade, em todos os tempos; instituição social mais importante na
Terra, e uma vez estruturada, oferecerá, à sociedade, um desenvolvimento harmônico
e feliz.
Também encontrará o leitor, breve comentário sobre o papel dos órgãos
unificadores e a estrutura atual de funcionamento da AME/Uberlândia, órgão
unificador, que viabiliza e acompanha o desenvolvimento da presente proposta em
toda a região do CRE Norte, e por fim, o detalhamento da proposta para o trabalho de
Assistência e Promoção Social Espírita nas Instituições Espíritas.
O que aqui se apresenta são apenas sugestões para a reflexão dos interessados
a fim de tomarem as decisões mais adequadas ao trabalho de suas instituições.
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2 – FINALIDADE
Este trabalho tem a finalidade de oferecer subsídios para análise, reflexão,
discussão, esclarecimentos e tomada de decisão sobre o Serviço de Assistência e
Promoção Social Espírita- SAPSE, tendo em vista sua organização e dinamização como
um campo de trabalho, contribuindo para um Centro Espírita mais dinâmico e
contextualizado, em sintonia com as necessidades sociais e espirituais do momento
em curso.

3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
“Os Centros Espíritas são as unidades fundamentais do movimento espírita”, e todo o
seu funcionamento vai caracterizar a prática doutrinária do Espiritismo, que embora
tenha aspectos de escola, hospital, oficina, etc., será sempre o lar dos corações
desejosos de entrar em comunhão com as forças espirituais superiores, onde o bom
ânimo e a alegria dão o tom da serenidade e do amor necessários ao mundo íntimo de
cada um.” (Folheto FEB/CFN, 1998)
“(...) Um Centro Espírita é uma escola onde poderemos aprender e ensinar, plantar o
bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna.”
(EMMANUEL - Psicografia de F.C. Xavier – O Centro Espírita. Reformador, jan./1951.)

É no Centro Espírita que as pessoas interessadas no conhecimento do
Espiritismo vão encontrar o esclarecimento, a autoeducação, a consolação e a
espiritualização, tão necessários à vida de todos, quando chegam as lutas e os
desafios. O traço dominante do Espiritismo é o respeito pela liberdade de consciência
das pessoas; ninguém será constrangido a aceitar qualquer um dos seus princípios; é
uma doutrina com forte apelo à razão, à análise, com um consistente conteúdo
filosófico, científico e religioso, calcado numa lógica impecável.
“(...) Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os
cárceres a que foi algemado e, na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós,
apenas o Espiritismo retém bastante força moral para não se prender a interesses
subalternos e efetuar a recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do
Mestre, dessedentando e orientando as almas.”
(BEZERRA DE MENEZES - Psicografia de F.C. Xavier – “Unificação” – Reformador, dez./1975)

O Espiritismo não é proselitista e tem como lema “Fora da Caridade não há
salvação”. Como doutrina Cristã, entende que a prática do bem e do amor deve ser a
predominante preocupação do Espírita. Com este perfil doutrinário, a prática do
Espiritismo nas suas instituições de caridade e socorro aos necessitados, trabalha
prioritariamente, na prevenção das necessidades da família, sem esquecer as carências
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imediatas que surgem, mitigando os sofrimentos, dando ao necessitado o alívio que
permite, com mais tranquilidade, meditar, aprender e tomar resoluções corretas.
“Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te
demos de comer, ou com sede e te demos de beber? – Quando foi que te vimos sem
teto e te hospedamos? – E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos
visitar-te? – O Rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isto
fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.”
JESUS (Mateus, 25:37 a 40).

“Fora da Caridade não há salvação.”
“ Caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros,
perdão das ofensas”. ( Q. 886 – O Livro dos Espíritos – Allan Kardec.)
“(...) Espíritas! Amai-vos, este o primeiro mandamento; instruí-vos, este o segundo. No
Cristianismo encontram-se todas as verdades; são de origem humana os erros que
nele se enraizaram.”
O ESPÍRITO DE VERDADE (Cap. VI, item 5 – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec.)

A criação do setor de “Assistência Fraterna”, como é conhecido, aqui no
Triângulo Mineiro, o trabalho assistencial espírita em todas as Instituições Espíritas,
não poderá ser uma atividade automática, num processo mecânico; exige preparação
cuidadosa, organização e treinamento da equipe de trabalho, a definição de todas as
frentes de serviços, o ambiente geográfico onde será realizado, o nível socioeconômico
da população alvo, as principais necessidades, os recursos de atendimento existentes
no bairro onde o trabalho acontecerá, enfim, um levantamento geral para um
planejamento eficiente, contextualizando o trabalho a ser realizado para não haver
desperdício de esforços e duplicidade de recursos.
A presente proposta sugere que o trabalho de Assistência e Promoção Social
Espírita – SAPSE – na região do Conselho Regional Espírita da Zona Norte do Triângulo
Mineiro – 1ª Região – CRE Norte, se concentre em atividades que visem à melhoria das
condições espirituais da FAMÍLIA, célula mais importante da sociedade e ponto de
equilíbrio para todos os espíritos que retornam à vida física no planeta.
“(...) Não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível
que essa educação alcance os genitores ou responsáveis, evitando-se, destarte, se
estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir em casa
atitudes e conceitos bem diversos dos que vê e ouve nas aulas de Evangelização e
Espiritismo. A primeira escola é o lar.”
MARTINS PERALVA (Estudando o Evangelho – lição 8 – A Primeira Escola – Ed.FEB)

“(...) Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação que é o
Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo.”
(EMMANUEL - Psicografia de F. C. Xavier – O Consolador – questão 112)
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4 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA HOJE E NO
PASSADO EM UBERLÂNDIA
O trabalho assistencial da caridade detém uma carga afetiva/espiritual e
emociona a todos, a prática dos atos de auxílio aos necessitados; embora a grandeza
do trabalho mediúnico desenvolvido pelo querido Chico Xavier, e este foi o ponto alto
de toda a sua vida, a lembrança predominante do povo em geral com relação a ele
deve-se aos seus atos de caridade e benemerência, que eram diários.
Todas as Instituições Espíritas da região do CRE Norte, especialmente em
Uberlândia, mantêm seus trabalhos assistenciais e têm por eles um zelo muito grande;
o empenho pela sua permanência e continuidade é tão significativo que seus trabalhos
de caridade têm, praticamente, a mesma idade da Instituição!
Consultando o livro escrito pela companheira Isabel Regina Vitusso – “Terra
Fértil Semente Lançada”, a História do Espiritismo em Uberlândia, publicado pela
Aliança Municipal Espírita de Uberlândia no ano de 2000, observamos que desde os
remotos anos de 1913 temos notícias do trabalho da caridade, como prática espírita
em nossa cidade; por meio da mediunidade de dona Maria Rita Schwindt, apoiada por
seu esposo, Sr. Pedro Schwindt, que atendia a todos que a procurava para orientações,
preces e passes, no alívio dos seus sofrimentos. Foi num destes acontecimentos que
motivou o nascimento do Centro Espírita Fé Esperança e Caridade, o primeiro Centro
Espírita na cidade, graças ao esforço deste casal, e ainda o querido Sr. Gustavo José da
Silva e demais companheiros, há cem anos atrás! Passados os anos iniciais da
estruturação e estabilização do Centro, os trabalhos da caridade se organizaram, e já,
em meados da década de 20 organiza-se o grupo das SAMARITANAS, que socorria os
necessitados das periferias; na década de 30 organiza-se a SOCIEDADE BENEFICENTE
FEMININA, o DISPENSÁRIO DOS POBRES, com o decisivo auxílio do casal Henckmar
Borges e dona Filhinha, acolhimento aos doentes mentais com a fundação do
PENATES ALLAN KARDEC, iniciativa do casal Fernando e Maria Deolinda Morais e sem
esquecer do companheiro Alfredo Júlio Fernandes, conhecido na cidade inteira como
médium, que auxiliava e consolava a todos no receituário do Fé, Esperança e Caridade.
Na década de 40, já havia na cidade o Centro Espírita Joana D’arc, o Centro Espírita
Santo Agostinho, o Centro Espírita Caminho da Luz, cada um contribuindo com seus
trabalhos assistenciais de amparo aos necessitados; surge a sopa fraterna, a visita
fraterna e é inaugurado o SANATÓRIO ESPÍRITA DE UBERLÂNDIA, o qual encampou o
Penates Allan Kardec, por solicitação de seus fundadores, nesta época, doentes e
idosos.
As décadas subsequentes são cheias de trabalhos assistenciais novos, por efeito
da fundação de novos Centros Espíritas; vale ressaltar a fundação do LAR ESPÍRITA
ALFREDO JÚLIO em 1962, que na atualidade funciona como creche e centro de
formação, e do LAR DE VENERANDA, anexo ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em
1978, que funciona atualmente como centro de preparação de trabalhadores. É
interessante ressaltar que trabalhos assistenciais tem um caráter transitório: num
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momento atende a uma determinada clientela e em outro, muda sua natureza; é uma
necessidade ligada à evolução social da comunidade; daí a preocupação da AME/
UBERLÂNDIA em sugerir às Instituições Espíritas trabalhos coerentes com as
necessidades da clientela, sendo necessário para isso uma cuidadosa pesquisa e o
conhecimento efetivo da realidade.
Com a fundação da ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE UBERLÂNDIA –
AME/Uberlândia, em 1960, inicia um momento diferente para a Assistência Social: o
trabalho começa a ser pensado numa prática mais voltada para a promoção moral,
espiritual e social do assistido; aquele caráter “assistencialista” e de “distribuição” já
não mais atendia às necessidades, e era preciso analisar melhor para realizar melhor.
Com a ampliação do Movimento Espírita e a presença periódica da UNIÃO ESPÍRITA
MINEIRA – UEM, as mudanças por aqui começaram a se tornar necessárias; mas é
preciso compreender que mudanças são acontecimentos lentos, mesmo porque é
necessário modificar mentalidades!
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5 – A ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA É UMA
NECESSIDADE ATUAL
A prática da caridade na concepção Espírita é o atendimento das pessoas em
situação de carência social, econômica, moral e espiritual; prioritariamente o trabalho
deve sustentar um caráter promocional visando o crescimento espiritual daqueles que
buscam o auxílio do Centro Espírita.
“Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus?”
“Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros,
perdão das ofensas.” (Q. 886 – O Livro dos Espíritos – Allan Kardec. Ed. FEB).
Como é possível observar, as necessidades do passado permanecem na
atualidade e passam, hoje, a exigir da Instituição Espírita um tratamento mais
espiritual, o que abre horizontes novos para o trabalho de promoção moral e espiritual
do homem.
É inegável a evolução dos tempos atuais: a melhoria de todas as condições de
vida tem permitido um avanço considerável das possibilidades humanas e os tempos
que se abrem são cheios de oportunidades novas, dependendo apenas do homem, a
sua conquista por meio do trabalho e da dedicação. Outro fator importante foi a
abertura dos órgãos unificadores no movimento Espírita, que possibilitou uma maior
compreensão do papel mais efetivo da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita
Mineira e das Alianças Municipais Espíritas, com os seus respectivos conselhos
subsidiando as finalidades e proposta de diretrizes para as várias frentes de trabalho
no Centro Espírita.
“Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, por quais os sinais
reconheceremos os que se acham no bom caminho?
“Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e
praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo; reconhecê-loeis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal;
reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o
triunfo de sua lei; os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a
vitória; mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau
para contentar sua vaidade e sua ambição.” Erasto. (Cap. XX, item 4. O E.S.E. – Allan Kardec)
O trabalho de Assistência e Promoção Social não é preocupação apenas dos
espíritas; é objeto de preocupação de muitas outras frentes sociais, que desejam
melhorar as condições de vida do brasileiro, assim como o poder público que investe
um imenso esforço nesta área, desde a federação, os estados e municípios; e este
trabalho, regulamentado há bastante tempo, envolve milhares de iniciativas e projetos
em todos os níveis, todos assentados em legislação específica, a saber:
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1. Constituição Federal de 1988, art. 203, art. 227;
2. Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - Lei nº 8.742 de 07/12/1993
3. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13/07/1990
4. Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741 de 01/10/2003
5. Legislação de Assistência Social Complementar para Regulamentação e
Normatização
6. Aplicação das Leis Vigentes em nível Municipal.

Neste particular é preciso reconhecer os avanços da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho,
que em todos os bairros desenvolve programas assistenciais e promocionais, fato que
a Instituição Espírita não poderá desconhecer no desenrolar das suas atividades ao
eleger estas ou aquelas prioridades.
Outro aspecto muito importante é a preocupação central com a FAMÍLIA,
desde a legislação federal até as ações municipais e institucionais, e neste aspecto, a
Doutrina Espírita tem uma contribuição poderosa: a conscientização do grande papel da
Família na obra de redenção da humanidade, expressa na Obra Básica e subsidiária, de
maneira clara e rica de orientações.

“O Lar é o coração do organismo social.
Em casa, começa nossa missão no mundo.
Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos.”
(SCHEILLA - (Psicografia de F. C. Xavier – LUZ NO LAR –FEB /1997).
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6 - O PAPEL DOS ÓRGÃOS UNIFICADORES
Em nível federal e estadual, os órgãos unificadores: Federação Espírita
Brasileira – FEB e União Espírita Mineira – UEM, têm a missão de estabelecer os
princípios gerais do serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, assentados nos
ensinos fundamentais da Codificação Espírita e ampliados pelos conceitos específicos,
constantes das obras subsidiárias. Em nível regional, os Conselhos Regionais Espíritas –
CRE e em nível de cidade, as Alianças Municipais Espíritas – AME, no caso de Minas
Gerais, acatando os princípios gerais, sugerem maneiras de aplicá-los no dia a dia das
Instituições Espíritas.
Sem imposições ou interferências, os órgãos unificadores têm o papel de
oferecer sugestões a fim de que o trabalho seja melhor estruturado nas Instituições
Espíritas; receber e repassar experiências de companheiros e instituições que tiveram
êxito em suas práticas, bem como apoiar a preparação de trabalhadores, oferecendo
ainda, informações atualizadas sobre os recursos da comunidade, que precisam ser
incluídos no serviço de Assistência e Promoção Social Espírita das Instituições, quando
for o caso de encaminhamento dos assistidos; discutir as diferentes formas de
trabalhos espirituais que somente as Instituições Espíritas têm condições de oferecer,
proporcionando meios para treinar e aprofundar conhecimentos práticos sobre os
assuntos selecionados pela Instituição.
As AME’s poderão promover e participar de encontros, seminários, entrevistas,
colóquios, cursos, palestras, oficinas, relatos de experiências, dentre outros, como
recursos para a capacitação e treinamento dos novos trabalhadores, auxiliando os
interessados a se organizarem para que as Instituições Espíritas sejam, cada vez mais,
eficientes e realizem trabalhos de qualidade, em todas as suas áreas de ação.
A AME/Uberlândia, por meio da Administração Colegiada, implantou, a partir
de 2008, uma organização de trabalho, que favorece o trabalho da Assistência
Fraterna, pois integra-o com as demais frentes de trabalho, imprimindo-lhe mais
segurança e melhor visibilidade da extensão do trabalho de assistência que as
Instituições Espíritas devem realizar.
Essa reestruturação da AME/Uberlândia teve como finalidade melhor adequar
este órgão unificador às finalidades da Doutrina Espírita, ou seja, melhor informar,
consolar, educar, espiritualizar o homem, à luz do Evangelho do Cristo para o advento
de uma nova era para a Humanidade terrestre.
As atividades da AME/Uberlândia estão organizadas em quatro Núcleos de
Trabalho, também chamados de Projetos, onde, nos mesmos, são agrupadas as frentes
de trabalho, outrora denominadas Departamentos, hoje Subprojetos, agrupados de
acordo com a sua natureza, vejamos:
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Projeto 1 – Núcleo de Administração: neste Núcleo concentram a Diretoria Executiva,
os Coordenadores dos Núcleos e o Coordenador da Sede. Este Núcleo forma o
Colegiado da AME/Uberlândia, órgão consultivo e deliberativo das questões atinentes
à ação espírita nesta cidade e Região do CRE Norte.

Projeto 2 – Núcleo de Centro Espírita: neste Núcleo concentram os serviços de
atendimento administrativo e jurídico às Instituições Espíritas, e os Coordenadores dos
11 Setores em que a cidade está dividida de acordo com a localização.

Projeto 3 – Núcleo de Educação Espírita: neste Núcleo concentram os antigos
Departamentos de natureza educativa: Evangelização da Infância e Juventude;
Evangelização da Família; Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita e Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita.

Projeto 4 – Núcleo de Comunicação Social Espírita: neste Núcleo concentram as
frentes de trabalho: difusão doutrinária; divulgação doutrinária e orientação
mediúnica.

O Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita comparece no Núcleo de
Educação Espírita, pois possui natureza educativa, e o resultado de sua prática será o
aprendizado de comportamentos novos por parte daquele que ofereceu e daquele que
recebeu os benefícios do trabalho.
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7 – AVANÇANDO NUMA PROPOSTA
Centramos a presente proposta de Assistência e Promoção Social Espírita na
FAMÍLIA, por meio de duas áreas de abordagem:

Programa 1. Apoio e Orientação socioeducativo às Famílias em necessidade
(vide Apêndice)
Atenção às necessidades básicas: saúde, educação, trabalho, segurança,
encaminhamento e acompanhamento de casos especiais; montagem, execução e
acompanhamento de programas para idosos e outros membros da família, como:
artesanato, leitura, teatro, música, etc.

Programa 2. Apoio e Orientação espiritual às Famílias em necessidade (vide
Apêndice)
Atenção às necessidades espirituais demonstradas pelas famílias selecionadas,
integrando-as na Instituição Espírita para: visitas; diálogos e aconselhamentos
fraternos; terapias de passes; vibrações; água fluidificada e desobsessão;
evangelização da criança, do jovem, dos adultos e dos idosos, etc.; implantação e
acompanhamento do Evangelho no Lar, etc.

Ambas as abordagens contemplarão: pais e mães, crianças (0 a 12 anos),
adolescentes (13 a 17 anos), jovens e adultos, idosos e outros membros componentes
da família.
Caberá à Instituição Espírita se organizar adequadamente e preparar os
trabalhadores para oferecer acolhimento e atendimento às Famílias selecionadas nos
seguintes aspectos:
“(...) o trabalho assistencial espírita obedecerá a cuidadoso planejamento, atentando
inclusive para os aspectos de recursos humanos e financeiros, sobretudo quando
envolva despesas permanentes... a fim de evitar deficiente atendimento ou mesmo
paralisação por falta de recursos (...)”
(O.C.E., cap. IX, “f”)
“O trabalho assistencial Espírita deverá ser realizado integradamente, com orientação
doutrinária e assistência espiritual, sem imposições, de modo que possa constituir-se
em um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da
Doutrina Espírita.”
(O.C.E., cap. IX, “a”)
Representamos as duas abordagens graficamente, no apêncide, e o que a
AME/Uberlândia pretende é que cada instituição se organize no ritmo possível, dando
a este trabalho a importância que o caracteriza, visando o engajamento da Instituição
Espírita no momento atual.
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PROGRAMA 01

SUBPROGRAMAS
A: Atenção às necessidades básicas da família.
B: Atenção às necessidades dos membros da família nos aspectos:
B1: Saúde
B2: Educação
B3: Trabalho
B4: Segurança
C: Encaminhamento e acompanhamento de casos especiais.
D: Montagem, execução e supervisão de programas para idosos e outros
membros da família de acordo com suas possibilidades:
D1: Instrução
D2: Artesanato
D3: Leitura e biblioteca
D4: Teatro e música
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PROGRAMA 02

SUBPROGRAMAS
1. Diálogo fraterno
2. Visita fraterna a doentes com passe domiciliar
3. Frequência ao centro espírita nas palestras públicas e passes
4. Evangelho no Lar
5. Terapias espirituais de passes e irradiações
6. Terapias do passe e água fluidificada
7. Evangelização infantil
8. Evangelização do jovem
9. Evangelização da terceira idade
10. Terapia de desobsessão
11. Atendimento familiar para aconselhamento específico
12. Atendimento familiar específico para o adolescente em situação de
risco.
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