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dúvidasdúvidas



Vamos 
entrevistar?



Kardec:

É importante para o 
Centro Espírita ter o 

Atendimento Espiritual?



Coloco em primeira instância o consolo
que é preciso oferecer aos que sofrem,
erguer a coragem dos caídos, arrancar
um homem de suas paixões, do
desespero, do suicídio, detê-lo talvez no
limiar do crime! Não vale mais isto do que
os lambris doirados?os lambris doirados?
(KARDEC, Allan. Viagem Espírita em 1862 e outras viagens. Rio de Janeiro:



Mestre:

Sou tão imperfeito(a) Sou tão imperfeito(a) 
– será que posso 

consolar?



“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
comigo que sou brando e humilde de
coração e achareis repouso para vossas
almas, pois é suave o meu jugo e leve o
meu fardo.”

JESUS (Mateus, 11:28 a 30; O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, it. 1)



“se estiverdes em condição, vinde
diretamente a mim pelos caminhos formosos
da oração , mas se vos sobrecarregardes a
ponto de não achardes o caminho emocional da
prece, recorrei a vosso irmão pois que
através dele eu vos ajudarei” . Jesus chamava
as pessoas a uma nova vida.as pessoas a uma nova vida.
Quando Voltar a Primavera- p. 42 – Amélia Rodrigues



André:

Como estarei 
qualificado para 

esse mister?



“(...) Lembra-te deles, os quase loucos 
de sofrimento,   e trabalha para que a 
Doutrina Espírita lhes estenda socorro 
oportuno.
Para isso, estudemos Allan Kardec, ao 
clarão da mensagem de Jesus Cristo, 
e, seja no exemplo ou na atitude, na e, seja no exemplo ou na atitude, na 
ação ou na palavra, recordemos que o 
Espiritismo nos solicita uma espécie 
permanente de caridade – a caridade 
da sua própria divulgação”.
Estude e Viva, capítulo 40



Bezerra:

Parece que deu a 
louca no mundo, 

o que é isso?



“Sucede, meus filhos, que as regiões de
sofrimento profundo estão liberando seus
hóspedes que ali ficaram, em cárcere
privado, por muitos séculos e agora, na
grande transição, recebem a
oportunidade de voltarem-se para o bem
ou de optar pela loucura a que se têm
entregado.entregado.
(Mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes por Divaldo Pereira
Franco, em Los Angeles, Estados Unidos, em 13 de novembro de 2010.)



“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 edo verbo cristalino do Mestre, dessedentando e
orientando as almas”

Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier, 
Reformador, dez de 1975)



Jesus:

E a recepção no 
Centro Espírita, por 

que tanta exigência?



“Se alguém receber o que eu enviar, 
me recebe a mim, e quem me 
recebe a mim recebe Aquele que me 
enviou.” –
João, 13:20.

“A casa espírita deve ser uma instituição que 
represente os braços do Mestre abertos e 

estendidos a envolver todos os irmãos que Ele 
nos encaminhar, pois, que o Centro Espírita é a 

casa em que as almas encarnadas e 
desencarnadas podem encontrar Jesus, 

através dos seus trabalhadores...” 
(Livro Atendimento Espiritual no Centro Espírita)



Joanna:

Como proceder com aquelas pessoas 
que procuram o Atendimento Fraterno 

todas as semanas?



O Atendimento Fraterno é 
porta de serviço edificante 
aberta a todas as criaturas 
que perderam o rumo e si 
mesmas.(...) Ouve sem 
cansaço, todos os problemas, 
com capacidade de 
entendimento e tolerância. (...)entendimento e tolerância. (...)



Emmanuel:

Já temos palestras públicas, será que é 
preciso ainda A Explanação do Evangelho 

à luz da Doutrina Espírita?



Obremos. “O Evangelho, comentado à 
luz do Espiritismo, é o mais autêntico 
roteiro de que podemos dispor, hoje e 
sempre, para a equação pacífica e 
feliz, dos problemas humanos. Com 
ele, tudo é claridade e paz, alegria e 
trabalho, harmonia e entendimento, luz trabalho, harmonia e entendimento, luz 
e progresso.”
Estudando o Evangelho,M.Peralva



Kardec:

E o passe, como se dá a 
transmissão dos fluidos?



A ação magnética pode produzir-se de muitas 
maneiras: 
� 1- Pelo próprio fluido do magnetizador : é o 

magnetismo humano;

� 2- Pelo próprio fluido dos Espíritos : atua 
diretamente e sem intermediário sobre um 
encarnado;

� 3- Pelo fluido que os Espíritos  derramam sobre o � 3- Pelo fluido que os Espíritos  derramam sobre o 
médium: é o magnetismo misto ou humano-
espiritual. A GÊNESE, CAP 14.



Emmanuel

Como devemos aplicar o passe?



(...) o passe é a transmissão 
de uma força psíquica e 
espiritual, dispensando 

qualquer contato físico na sua 
aplicação.

(o Consolador, Emmanuel, questão 99)(o Consolador, Emmanuel, questão 99)



Kardec:

E a reunião privativa de Irradiações é 
importante?



A prece em comum tem ação mais
poderosa, quando todos os que oram
se associam de coração a um mesmo
pensamento e colimam o mesmo
objetivo, porquanto é como se muitos
clamassem juntos e em uníssono.

(O Evangelho Segundo o Espiritismo,(O Evangelho Segundo o Espiritismo,
capítulo XXVII, item 15)



Recepção;

Atendimento Fraterno pelo Diálogo;

Explanação do Evangelho à luz da 
Doutrina Espírita;Doutrina Espírita;

Passes;

Irradiações.
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Regimento Interno 
da FERGS -

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DE 
EXECUÇÃO DA 

VICE-PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA 
DOUTRINÁRIA

SEÇÃO I , Artigos 94 
até 100.



Capitulo IIICapitulo III







“A casa espírita deve ser uma 
instituição que represente os 
braços do Mestre abertos e 

estendidos a envolver todos os 
irmãos que Ele nos 

encaminhar, pois, que o Centro 
Espírita é a casa em que as Espírita é a casa em que as 

almas encarnadas e 
desencarnadas podem 

encontrar Jesus, através dos 
seus trabalhadores,...”

Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita- FERGS



Estamos à disposição:

aece@fergs.org.br

https://aecefergs.wordpress.com/

051 32241493 – terças e quintas – das 14h até 17h30min

Whats coordenação: 51 96093067
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