
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 

CAPA  DOS POBRES

Fundada  em  28 de junho de 1922



1° ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO

DO TRABALHADOR ESPÍRITA 

DA

A.E. CAPA DOS POBRES

27 de abril de 2019



“Onde esteja a possibilidade de  sermos úteis,  avancemos, 

de ânimo forte, para frente, construindo o bem... conforme a palavra

iluminada do Apóstolo aos gentios: 

. . . Deus não nos deu o espírito de temor,  mas de fortaleza, 

amor e moderação”.

(Emmanuel, Vinha de Luz, cap. 31)

Sejam muito bem vindos !



- Planejamento Estratégico - recentemente idealizado para a Capa;

- Diretrizes de Atuação do  Departamento Doutrinário;

- “O trabalhador e o trabalho na Casa Espírita”  (Daniel Pereira);

- Confraternização

PAUTA  DO  ENCONTRO :



 INTEGRAÇÃO  - Capa dos Pobres e  FEP e Movimento Espírita

 ATUALIZAÇÃO  - Capa dos Pobres e FEP  e trabalhadores

 UNIÃO  - entre  os trabalhadores e frequentadores da  Capa !

Sempre em Frente... 

OBJETIVOS  DO  ENCONTRO :



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

 São escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da Doutrina Espírita;

 São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter
orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação;

 São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem
o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades;

 São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar
e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo;

 São recantos de paz, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento
espiritual e a união fraternal pela prática do “amai-vos uns aos outros”;

 São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do Cristianismo
nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras
quaisquer manifestações exteriores;

 São as unidades fundamentais do Movimento Espírita.

O que são Centros Espíritas
Texto retirado do documento “Orientação ao Centro Espírita”, publicado pela FEB 

e aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira.



"Oferecer e proteger a Doutrina
Espírita, com respeito absoluto aos
seus fundamentos morais, para o
desenvolvimento integral do ser,
estabelecendo ações doutrinárias,
socioeducativas e assistenciais".

Nossa Missão 



Nossos Valores

• TRANSPARÊNCIA
• HUMILDADE 

• ACOLHIMENTO
• DISCIPLINA

• FRATERNIDADE



 Estatuto Social

 Regimento Interno

 Voluntariado em Ação

 Cartilha do Acolhimento

 Informações atualizadas sobre 
atividades e ações da Capa

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 
NO SITE

www.capadospobres.com.br

http://www.capadospobres.com.br/


 Grupo “Orozina Garcês Leite”  - Enxoval Recém Nascido  – segundas às 
13h

 Grupo “Tia Nini”  – Costura, tricô, crochê e bordados  – terças às 13h30

 Grupo Bazar Assistencial  – uma sexta  e  sábado por mês.
 Grupo Triagem Bazar  – de segunda à sexta  – das 13h às 20h
 Grupo “Didi Guimarães”  - Farnel do Idosos – uma quinta por mês
 Grupo Banco do Leite – uma sexta por mês
 Grupo Recolorir – quintas  às  14h
 Grupo Raio de Luz  – visitas domiciliares
 Grupo “Balbina Branco”  - tricô e crochê  – sextas às 13h
 Grupo Fé  – voluntariado assistencial  – um sábado por mês

DEPARTAMENTO  DE  
AÇÃO SOCIAL



 Evangelização Infantil  – aos sábados às 10h30. 
Crianças de 04 à 12 anos - divididas em três ciclos

 Juventude Espírita  – às quartas às 20h. 

Estudos específicos para jovens à partir de 13 anos.

DIJ – Departamento da Infância 
e  Juventude



 Encarregado pelos serviços de planejamento  e organização 
das atividades referentes ao Atendimento Espiritual.

OBJETIVO: Oferecer, aos frequentadores, apoio,
esclarecimento, consolação e o amparo que necessitam para
seu crescimento intelectual, moral e espiritual.

DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO



 Recepção e Acolhimento

 Atendimento Fraterno

 Explanação ou Palestras

 Fluidoterapia pelo Passe

 Irradiação

 Evangelho no Lar

 Grupos de Estudos

 Grupos Mediúnicos

PRINCIPAIS ATIVIDADES  DE 
ATENDIMENTO ESPIRITUAL



 Assinar o Termo de Voluntariado;
 Frequentar assiduamente a casa pelo mínimo de 6 meses;
 Participar ativamente de um grupo de estudos;
 Conhecimento evangélico-doutrinário;
 Maturidade emocional;
 Assiduidade e comprometimento;
 Abertura de novos grupos de trabalho ou estudo, faz-se 

necessário aval do diretor do departamento doutrinário;
 Abertura de grupos de exposição pública e mediúnicos, se 

faz necessário aval do  Conselho Diretor,  conforme R.I.
 Desejável que seja Sócio-contribuinte da Casa.

REQUISITOS GERAIS 
PARA O TRABALHADOR 

DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL



 OBJETIVO: Acolher fraternalmente os que chegam a Casa, 
esclarecendo, orientando e informando sobre as atividades, 
reuniões e cursos realizados.  Bem como apresentando as 
possibilidades de trabalho e auxílio nas atividades da Casa.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: leitura da Cartilha do Acolhimento, 
conhecer as atividades dos grupos, assim como a 
programação semanal da Casa, simpatia e alegria.

RECEPÇÃO / ACOLHIMENTO



 Cumprimentar e dar as boas-vindas; 

 Colocar-se à disposição; 

 Colocar à vontade aquele que chega; sem constrangê-lo; 

 Orientar sobre o funcionamento das atividades; 
responder dúvidas, de maneira clara, objetiva, direta, 
imprimindo afetividade, naturalidade e segurança; 

 Encaminhar a pessoa à área desejada ou à pessoa que 
possa, de maneira mais específica, auxiliá-lo.

RECEPÇÃO / ACOLHIMENTO                            
TAREFAS :



ATENDIMENTO FRATERNO

OBJETIVO: Receber fraternalmente os que buscam auxílio, dando 
oportunidade de expor, livremente e em caráter privativo e sigiloso 
suas dificuldade e necessidades. Ouvindo e orientando, SEMPRE à luz 
do Espiritismo, com respeito, atenção e humildade. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: curso de atendimento fraterno presencial 
da Capa ou outro curso por orientação do diretor doutrinário, ouvir 
com atenção, falar com objetividade e clareza, empatia.



 Acolher fraternalmente, ouvindo-o  e  identificando-lhe  os problemas, 
carências ou aspirações; 

 Após a identificação do motivo de sua vinda, reerguer a esperança, 
esclarecendo-0 a luz da Doutrina de que, com apoio espiritual, somente 
ELE poderá mudar o quadro de sua preocupação, através da própria 
posição mental e renovação íntima;

 Abster-se de manifestações mediúnicas;

 Orientar, sempre, a necessidade de realização do Evangelho no Lar, 
estimulando-o para o hábito da leitura saudável e do estudo;

 Sugerir livros adequados da Codificação Espírita e obras complementares;

 Oferecer os recursos de que a Casa dispõe para atendê-lo: cursos, 
reuniões, evangelização, trabalho voluntário e outros.

ATENDIMENTO FRATERNO
TAREFAS :



 Segundas  – das 17h às 18h30  e  das 19h às 20h

 Terças  – das 13h30 às 15h30

 Quartas  – das 15h às 17h  e  das 18h às 20h

 Quintas  – das 14h às 17h  e  das 19h às 20h

ATENDIMENTO FRATERNO
HORÁRIOS :



EXPLANAÇÃO / PALESTRAS

 OBJETIVO: Expor ao público presente, de forma simples e 
objetiva, o conteúdo previamente programado, sempre à luz 
da Doutrina Espírita, destacando os ensinos morais do 
Evangelho.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: desenvoltura para falar em 
público, conhecimento evangélico-doutrinário, maturidade 
emocional. 



 Boas vindas e informações gerais sobre o funcionamento 
da Casa e eventuais recados sobre ações específicas;

 Prece inicial: concisa, simples, audível, objetiva e clara, 
buscando a harmonização na sintonia com o Plano Maior;

 Explanação à luz da Doutrina e do Evangelho;

 Passe;

 Prece final: concisa, simples, audível, objetiva e clara, 
agradecendo a oportunidade do aprendizado, da convivência fraterna e 
do amparo espiritual  (podendo ocorrer antes ou após passe).

EXPLANAÇÃO / PALESTRAS
TAREFAS :



 SEGUNDAS - 17h00 - Dirigente: Silvia Pontarolla

- 20h00 - Dirigentes: Vinícius e Nelmari Filipak

 TERÇAS – 18h00 – Dirigentes: Fernandes Silva

 QUARTAS – 14h00 – Dirigente: Fernandes Silva

- 20h00 – Dirigentes: Fernando Fendrich e

Daniel Pereira

PALESTRAS  DA  CAPA DOS POBRES



 OBJETIVO: oferecer aos que necessitam e desejam receber
fluidos de reequilíbrio e de paz fornecidos pelos
Benfeitores espirituais por intermédio dos colaboradores
encarnados, de maneira simples, organizada e com um
planejamento estabelecido.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: participar do trabalho anterior
vinculado ao passe, leitura de apostila de passe, curso de
passe presencial na Capa ou outro curso por orientação do
diretor doutrinário, concentração, disciplina mental,
frequência e assiduidade.

FLUIDOTERAPIA / PASSE



 Prece preparatória;

 Abster-se de manifestações mediúnicas;

 Encaminhar para o local dos passes o número compatível  
com o número de aplicadores de passe, que deverá atender 
individualmente, ou seja um assistido por passista;

 Aplicar o passe com simplicidade;

 Entregar a água fluidificada;

 Prece de agradecimento e encerramento.

FLUIDOTERAPIA / PASSE
TAREFAS :



 Utilizar sala própria, contendo cadeiras para os atendidos;

 Os colaboradores escalados para o passe, antes do início 
da tarefa devem ouvir a explanação;

 Aplicar o passe com simplicidade, sem gesticulação 
exagerada ou respiração ofegante, sem bocejo ou 
articulação de palavras;

 Evitar o toque direto no atendido, pois é desnecessário e 
inconveniente;

 Música suave no ambiente.

FLUIDOTERAPIA / PASSE
RECOMENDAÇÕES :



IRRADIAÇÃO

 OBJETIVO: Amparar e fortalecer através do pensamento e 
emanação de energia aos carentes de atendimento espiritual, 
através de uma reunião privada de vibração em conjunto para 
irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspiradas na 
prática do Evangelho.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: curso de irradiação presencial na Capa 
ou outro curso por orientação do diretor doutrinário, treinamento 
constante na irradiação, disciplina mental, frequência e assiduidade.



 Preparar música suave para o ambiente;

 Prece inicial;

 Leitura preparatória;

 Vibrações;

 Prece final.

Tempo previsto para a reunião:  no máximo, 1 hora.

IRRADIAÇÃO
TAREFAS :



GRUPOS DE ESTUDOS

 OBJETIVO: Estudar fraternalmente de forma continuada e 
comprometida a Doutrina Espírita, através das obras básicas e 
complementares (autores reconhecidos pelo público e pelas 
Federativas) conforme o conteúdo programático de cada 
Curso.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: o dirigente deve ter concluído o 
ESDE, ser comprometido e paciente e estar apto a fazer 
atualizações continuamente.



 Duração entre 01 hora e 01h30;

 Utilizar sala própria;

 Planejar o programa de estudo e divulgar 
previamente;

 Para Grupos que precisem de inscrições prévias, 
passar todos os critérios para a Secretaria. (horário e 
dia, duração do curso, quantidade de vagas, se tem 
lista de espera, requisitos aos participantes e outras 
informações pertinentes). 

GRUPOS DE ESTUDOS

RECOMENDAÇÕES :



 ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - terças às 14h e quintas às 19h 
– Fernando Fendrich e  Rosana Guimarães.

 COEM – Curso de Orientação e Estudos da Mediunidade – tarde - terças às 16h 
– Alexandre Donnini e  Ana Paula Zappelini  (FAZER INSCRIÇÃO)

 COEM – Curso de Orientação e Estudos da Mediunidade – noite - quintas às 20h 
– Fábio Amorim  e  Hermide Amadori (FAZER INSCRIÇÃO)

 Livro dos Espíritos e Obras complementares - terças às 16h 
– Ilmar Barbosa  e  Christiane Barbosa  (FAZER INSCRIÇÃO)

continua...

GRUPOS DE ESTUDO 
DA CAPA DO POBRES



 EADE – Estudos Aprofundado da Doutrina Espírita – terças às 19h30 

– Daniel Pereira

 Série Psicológica de Joana de Ângelis – terça às 19h30 

– Igor Martins e  Gilberto Francio Jr.

 Obras de André Luiz  – quartas às 15h30  – Sandra Schneider 

 Evangelização (trabalhadores):  sábados às 09h20  – Alessandra Louzada

 SOS Família (Joana de Ângelis): pais, mães e demais interessados:  sábados às 10h30 
– Ilmar e  Christiane Barbosa

continuação...



GRUPOS  MEDIÚNICOS

 “Uma reunião mediúnica é um SER COLETIVO, cujas qualidades e propriedades
são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este
feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for”

(Alan Kardec. Livro do Médiuns, item 331 do cap. 24)

 OBJETIVO: Oferecer atendimento direto a entidades espirituais em situações
de sofrimento ou ignorância, atendimento indireto a encarnados que sofram
obsessões ou formas agressivas de influências espirituais e campo de
aperfeiçoamento dos trabalhadores que atuem nesta atividade.

 REQUISITOS ESPECÍFICOS: participar do um grupo de estudo, curso de
Orientação Mediúnica na Capa ou outro curso por orientação do diretor
doutrinário, ter participado do grupo de desenvolvimento mediúnico,
maturidade emocional, concentração, disciplina mental, frequência e
assiduidade.



 “As Reuniões Espíritas são compromissos graves assumidos
perante a CONSCIÊNCIA de cada um, regulamentada pelo esforço,
pontualidade, sacrifício e perseverança de seus membros”.

(Manuel P. de Miranda e Divaldo P. Franco, em Bastidores da Obsessão)

GRUPOS MEDIÚNICOS
RECOMENDAÇÕES :



 “... É imprescindível que seja constituído de pessoas bastante
harmonizadas entre si, que estejam conscientes da seriedade
do trabalho, que tenham amor pelo Doutrina Espírita e pelas
tarefas, que estejam empenhadas na própria transformação
moral, que cultivem a fé e perseverem no estudo e na
disciplina”.

(Sueli C. Schubert, em Dimensões Espirituais do Centro Espírita)

GRUPOS MEDIÚNICOS
RECOMENDAÇÕES :



 Prece de abertura;

 Leitura preparatória;

 Manifestações Espirituais, com participação do dialogador;

 Avaliação das atividades;

 Prece de encerramento.

GRUPOS MEDIÚNICOS
TAREFAS :



 Segundas:  20h  – Dirigente:  Renato

 Terças:  15h  – Dirigente:  Célia

20h – Dirigente:  Mabel

 Quartas: 18h30 – Dirigente:  Nelmari

20h – Dirigente:  Hermide

 Quintas:  14h – Dirigente: Izaura

20h – Dirigente: Nassib

GRUPOS MEDIÚNICOS 
DA  CAPA DOS POBRES



 Reunião semanal da família, em dia e hora
previamente estabelecidos para o estudo do
Evangelho à luz da Doutrina Espírita e a oração em
conjunto.

 OBJETIVO: criar o hábito do estudo evangélico e da
prece em família; higienizar espiritualmente o lar por
meio de pensamentos e sentimentos elevados e
fortalecer os laços da afinidade familiar.

EVANGELHO NO LAR



 Colocar água para ser magnetizada pelos Benfeitores Espirituais;

 Abster-se de manifestações mediúnicas;

 Escolher  textos nos livros Básicos da Doutrina: O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Evangelho em Casa, Jesus no Lar e outros baseados nos 
estudo da moral cristã.

 Leitura e comentários;

 Manter a conversação edificante antes, durante e depois da reunião;

 Poderão ser feitas vibrações pelos familiares, amigos e enfermos;

 Prece final de agradecimento.

Tempo previsto para reunião: no máximo 1 hora.

EVANGELHO NO LAR
TAREFAS :



VISÃO:  Aonde queremos chegar ?

VAMOS CONSTRUIR JUNTOS ? ? ?



MUITO OBRIGADA !

. . . QUE JESUS NOS ACOMPANHE.

Gestão Sempre em Frente, 2018/2020.


