
CAPACITAÇÃO

EXPLANAÇÃO DO
EVANGELHO 

À LUZ 
DA DOUTRINA ESPÍRITA

“IDE E PREGAI!”



Ø Selecionar e capacitar, continuadamente, os
colaboradores que tenham um perfil adequado para a
tarefa: conhecimento evangélico-doutrinário, facilidade
para falar em público, maturidade emocional, bom
senso, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade e
segurança.

Ø Capacitar os trabalhadores para o uso correto das
ferramentas virtuais.

PROPOSTA DO  ATENDIMENTO ESPIRITUAL:



Para nossa reflexão:

Pergunta. — Que pensais da nova obra em que trabalho neste
momento?

Resposta. — Esse livro de doutrina terá considerável influência,
pois que explanas questões capitais, e não só o mundo religioso
encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também
a vida prática das nações haurirá dele instruções excelentes.
Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do
ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos
interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída; a terra e suas
populações civilizadas estão prontas; já de há muito os teus
amigos de além-túmulo as arrotearam; lança, pois, a semente que
te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem
irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos
nevoeiros intelectuais.
Obras Póstumas- Paris 14 de Setembro 1863.



Entendendo a Atividade

1. CONCEITO

É uma reunião pública ( presencial ou Virtual) para a 
explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita, de 
maneira programada e com uma sequência de trabalho 
previamente estabelecida.



Justificativa: 

Em tempos de isolamento social procuramos dar
prosseguimento à assistência espiritual aos que batem às
portas físicas ou virtuais que representam o Centro Espírita
neste momento, seja em busca de Atendimento Fraterno, à
procura de passe ou ainda solicitando assistência por meio de
Irradiações.
Carregando consigo conflitos, aflições e dúvidas, necessitando
de ações fraternas, para contemplar esta demanda.
Cabe ao AE prestar esta assistência. Jesus continua de braços
abertos através dos compromissados trabalhadores do AE seja
na forma presencial, seja em plataformas virtuais.



PÚBLICO ACOLHIDO:

Toda e qualquer pessoa que deseje receber o consolo e o
esclarecimento à luz do Evangelho.
Acolhimento fundamentado na acolhedora proposta do

mestre Jesus para que venham a ele os que se encontram
em aflição .



O grande Objetivo:

Amparar, erguer, consolar, orientar e esclarecer à luz da
Doutrina Espírita sobre as causas das aflições por meio
da explanação do Evangelho com temas previamente
escolhidos atendendo, assim, a esta atividade prevista
para a área do Atendimento Espiritual: a Explanação do
Evangelho à Luz da Doutrina Espírita.



CONDUÇÃO PRESENCIAL OU  SALA VIRTUAL:

Participam da REUNIÃO:

• um anfitrião que recebe os participantes-presencial ou 
cria e abre a sala virtual os recepcionando; Estes 
receberão o link para a reunião através do contato que 
disponibilizaram e somente após a manifestação de 
vontade de participar da atividade;

• um dirigente;
• um colaborador;
• o público interessado;



Desenvolvendo a atividade (sugestão da FEB)

Ø Preparação com leitura evangélico-doutrinária;
Ø Prece inicial, simples e objetiva;
Ø Explanação de 30 a 35 minutos com leitura de o

Evangelho Segundo o Espiritismo e comentários;
Ø Irradiações;
Ø Prece final, simples e objetiva, agradecendo o

aprendizado e o amparo espiritual.



Quais temas poderíamos utilizar?

NO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO:

• O Cristo consolador-capítulo VI (apresentando ao atendido
Esse Cristo que consola os aflitos, que é Guia);

• Bem aventurados os pobres de espírito-capítulo VII
(trabalha a dignidade dos que se sentem humilhados,
firmando-se a humildade);

• Bem aventurados os puros de coração-capítulo VIII
(exaltando a pureza e a simplicidade em detrimento do
orgulho);



• Bem aventurados os mansos e pacíficos-capítulo IX
(transporta o atendido para a experiência transformadora
de conduta);

• Bem aventurados os misericordiosos-capítulo XX (conduz o
atendido a desvelar a auto avaliação, a indulgência, o
perdão para tentar superar a mágoa e o rancor);

• Pedi e obtereis-capítulo XXVII (munindo o atendido com o
poderosos instrumento da prece, do poder do pensamento,
do amparo incondicional da Espiritualidade superior).

NO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO:



“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 será 

claridade e paz, alegria e trabalho, harmonia e 
entendimento, luz e progresso.”

(Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, capítulo 7-FEB)


