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SOBRE O ATENDIMENTO FRATERNO:
Quais frases abaixo fazem parte e quais não fazem parte?

Aconselhamento terapêutico

Explanação de o Evangelho em dupla
Escuta empática

Acolhimento e consolo fraterno à luz do Evangelho

Acolhimento com base na Doutrina Espírita

Consolo fraterno 

Reunião de acolhimento e diálogo

Diálogo informal 





ATENDIMENTO FRATERNO PELO DIÁLOGO

“Consiste em receber fraternalmente
aquele que busca o CE, dando-lhe a
oportunidade de expor livremente e em
caráter privativo e sigilosos as suas
dificuldades e necessidades. Acolher, de
forma fraterna e solidária, dentro dos
princípios do Evangelho à luz da
Doutrina Espírita (...)



Atuar como Atendente Fraterno no CE é
uma grande responsabilidade, porque para
servir na seara de Jesus, você será chamado a
desenvolver qualidades essenciais que o
identificarão como um discípulo fiel do
Mestre que representa.

(Neuza Zapponi Mello-Atendimento Fraterno no Centro 
Espírita)



NO ATENDIMENTO FRATERNO

O que você entende por:

ØAcolhendo fraternalmente

ØAtendendo fraternalmente

ØAtendendo eficientemente

ØOuvindo com o coração 



SÍNTESE DE REQUISITOS BÁSICOS PARA 
SERVIR COMO ATENDENTE FRATERNO:

Escreva cinco palavras que melhor caracterizem esses requisitos:



SÍNTESE DE REQUISITOS BÁSICOS:

• Esforçar-se em desenvolver em si mesmo as características do discípulo 
do Cristo (posturas cristãs no relacionamento com o próximo);

• Prezar pela qualidade na formação de uma psiscosfera individual 
(conexão, sintonia, proteção e auxilio do mundo espiritual);

• Conhecimento refletido na prática do Evangelho, das obras básicas, da 
literatura espírita idônea sobre temas de questões humanas.

• Habilidades de compreensão e condução do Diálogo Fraterno;

• Comprometimento com a tarefa, com a Casa, com o próximo.



ATENDIMENTO FRATERNO VIRTUAL

• Os atendentes devem seguir as mesmas recomendações e orientações
dos atendimentos presenciais, serem capacitados e experientes nesta
atividade;

• Nos horários determinados para os atendimentos, recomenda-se que
uma equipe permaneça em vibração para a sustentação dos diálogos, da
mesma forma que é feito quando o atendimento é presencial;

• Importante destacar que todos os tarefeiros necessitam atender as
recomendações e orientações da atividade, em especial, a preparação
prévia para a atividade, através de leitura do evangelho e prece.



• Preferencialmente duplas de atendentes;

• Manter a câmera fechada (preferencialmente) seja em
plataforma virtual ou Whatsap;

• Colocar-se na posição da escuta empática;

• Montar escala de trabalho;

• Disponibilizar dia e horário para o atendimento;

• Quando usar o whatsap, deixar o número em modo privado.



Após o estudo desta parte, coloque em ordem de prioridade:
o “servir com eficiência como atendente fraterno” em uma Casa Espírita
seria Executar com:

Executar com qualidade 
e comprometimento

Executar com 
conhecimento através 
do estudo sistemático

Executar com 
consciência e clareza 
das atribuições

Executar com dedicação e 
competência





(...) “ao abraçarmos uma tarefa espiritual 
junto ao Mestre, as alegrias e a honra de 
servir são acompanhadas pelas 
responsabilidades e experiências-desafio, 
que clamam pela nossa vontade, 
persistência e fé!!”

(Neuza Zapponi Mello-Atendimento Fraterno 
no Centro Espírita) 



EXPLANAÇÃO DO
EVANGELHO 

À LUZ 
DA DOUTRINA ESPÍRITA



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.



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 .



Escreva quatro palavras que podem definir o grande 
OBJETIVO  da Explanação do Evangelho à luz da Doutrina 
Espírita no seu entendimento:



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.



“Recomenda-se, outrossim, que o perfil do expositor seja objeto
de atenção e investimento, para que dentre as suas
Características estejam sempre o conhecimento evangélico-
doutrinário, a habilidade e desenvoltura para falar em público, o
equilíbrio emocional, o bom senso, a simpatia, a alegria, a
afetividade, a sensibilidade, a naturalidade, a segurança e o
esforço constante de melhoramento e vivência dos postulados
da Doutrina Espírita.”

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



“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)



AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS!

EQUIPE DA ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL DA 14ª URE/FEC-SC

FONTES DE CONSULTA:

• Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita-
Federação Espírita Brasileira-Conselho Federativo Nacional;

• Atendimento Fraterno no Centro Espírita-A Terapêutica do Cristo 
Consolador-Neuza Zapponi Mello-FEDF;

• O Evangelho Segundo o Espiritismo-Allan Kardec.
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