


“O Centro Espírita, antes de ser
dos homens, é a “casa de Jesus”,
que envia seus mensageiros para
auxiliar e inspirar na condução das
atividades doutrinárias.

Receber bem, acolher a todos
que chegam, com vibração,
sentimento fraterno, sorriso amigo
para que todos se sintam bem e
tenham a certeza de que aquela
casa é “a casa de Jesus”.

(Documento Norteador, pg 22)



RECEPÇÃO

PASSE

ATENDIMENTO 
FRATERNO

EXPLANAÇÃO 
DO EVANGELHO

IRRADIAÇÃO 
MENTAL

EVANGELHO 
NO LAR

TODOS
ATENDENTES
ESPIRITUAIS



VIDEO animado:

https://www.youtube.com/watch?v=OhzDuYJLwzE

Vamos então agora iniciar nossa trilha ?

https://www.youtube.com/watch?v=OhzDuYJLwzE


RECEPÇÃO

PASSE



SIMULANDO A PRÁTICA NA RECEPÇÃO

Duas situações com um recepcionista
e um frequentador em cada uma delas.



A ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

Habilidade em lidar com pessoas

Empatia, amorosidade, gentileza

Conhecimento da Doutrina Espírita

Conhecimento das atividades 
e normas da Casa Espírita

Sobriedade no vestuário

Evitar linguagem com uso de “gírias” Preparo mental e espiritual

Humildade e simplicidade

Ouvir com atenção

Fazer encaminhamentos e 
conduções necessárias

Estar capacitado e qualificado 
para a função

Respeito, discrição

Comprometimento com a tarefa



PERGUNTAS NESTE 
PRIMEIRO MÓDULO



A ATIVIDADE DO PASSE

Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro
aprendermos o que ela é, qual sua finalidade, quais são suas regras.
Para fazer as coisas mais simples temos que aprender a fazê-las e
adquirir treinamento na prática. Mas quando se trata de Espiritismo,
não podemos pensar que basta assistir algumas sessões a fim de
realizarmos a atividade do passe com segurança.
(...) Para evitar repassarmos o que “não é Espiritismo” e criarmos
situações que podem nos trazer constrangimentos, devemos estudá-lo
com respeito e humildade (...)

(Documento Norteador pg 69)



NOS SITUANDO NA ATIVIDADE DO PASSE:

O que se doa?

Como é que se doa?



PERGUNTAS NESTE 
SEGUNDO MÓDULO



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;

• Terapia pelos passes-Projeto Manoel Philomeno de Miranda;
• O passe como cura magnética-Marlene Nobre
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