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• Como é criada uma Casa Espírita? 

• Quais são os seus objetivos?  

• Como a Espiritualidade opera nesse 

sentido? 

 



O que nos informam os Espiritos? 
  

 .......“antes da casa espirita ser 

concretizada na matéria ela foi 

planejada no mundo espiritual e o 

mentor que irá apoiá-la é 

convidado e os trabalhadores que 

irão fundá-la foram, antes de 

reencarnarem, convidados e 

preparados para tal mister”  



• “O Centro Espírita é muito mais do 
que a casa física que lhe serve de 
sede. Transcende às paredes, aos 
muros que o circundam e ao teto 
que o cobre. Em verdade, o 
Centro Espírita é um complexo 
espiritual em que se labora nos 
dois planos da vida, o físico e o 
extra físico, e com as duas 
humanidades, a dos encarnados 
e a dos espíritos desencarnados.” 



 “Os planos iniciais para a fundação 
de um Centro Espírita ocorrem na 
Espiritualidade com antecedência de 
muitos anos, quando a equipe 
espiritual assume a responsabilidade 
de orientar e assessorar as futuras 
atividades que ali serão 
desenvolvidas. Isto é feito em sintonia 
com aqueles que estarão à frente da 
obra no plano material, convites são 
feitos, planos são delineados e 
projetados para o futuro”. 
 



 
 

“Os alicerces espirituais, são 

“levantados” bem antes, servindo de 

modelo para a obra que se pretende 

edificar no plano terreno”.   
 

Quando penso em projetar uma obra 

espírita ela já estava edificada na 

espiritualidade. 
 



Euripedes Barsanulfo (1880-1918) quando fundou o 
Colégio Alan Kardec, em Sacramento, MG, o fez 
inspirado no modelo existente no Plano Espiritual, 
que ele próprio edificara antes da sua reencarnação 



Conta-nos Tadeu fundador da Casa do 
Caminho, em Araxá, MG, que ficou 300 anos 

na espiritualidade estudando e se preparando 

psiquicamente para a obra que fundou. 

 







 
 
 

Livro: Tormentos da Obsessão – Planejada 
100 anos antes “A comunidade conduzida 
pela irmã Angélica era cópia imperfeita 
daquela na qual a Mentora estagiara em 
Esferas próximas a Crosta” 

 



“O projeto visa essencialmente a 

atender aos encarnados, pois através 

desse labor são concedidos: 

oportunidade de crescimento espiritual; 

ensejos de resgate e redenção; 

reencontros de almas afins, de 

companheiros do passado ou, quem 

sabe, desafetos no caminho da 

tolerância e do perdão que a diretriz 

clarificadora do Espiritismo e a 

atmosfera balsâmica do Centro 

propiciarão .” 

 



 
A Escolha do Mentor 

 

 

 

 

 

 



 

• A escolha do Mentor que dará 

nome à Casa reflete uma afinidade 

espontânea entre o grupo que 

projeta a fundação com 

determinado Espírito.  
 

• Pessoa que se destacou na sua 

vivencia terrena pelos seus feitos e 

testemunhos, por sua abnegação 

em favor do próximo 
 

 



 

 

Casas que não tem um nome de um 

Espírito, por exemplo, “Grupo Espírita Paz, 

Amor e Caridade”, sempre a 

Espiritualidade Maior se fará presente 

através de Entidades Espirituais que se 

vinculam por afinidade, às instituições 

sérias, que tem como objetivo a 

divulgação do Espiritismo e a prática da 

caridade. 
 



Capítulo XXI – Narra a Fundação de 
Uma Casa Espírita 



O Espírito Francisco Xavier (abnegado 

trabalhador do Cristianismo sec XVI) 

convidado a dar seu patrocínio espiritual 

para a Casa que se pretendia erguer 

aceitou e estabeleceu diversas 

condições que seriam as linhas mestras 

a ser seguidas, dentre as quais 

destacamos:  

 



 

 ...de ali se primar pela preservação 
do Evangelho  em suas linhas puras 
e simples, num clima de 
austeridade morais e disciplinados 
serviços iluminativos, com os 
resultantes dispositivos para a 
caridade nas suas múltiplas 
expressões................ 



Providências do Plano 
Espiritual quando da 
criação de um Centro 

Espírita 

 

 

 

 



Recursos Magnéticos de 
Defesa 



 ...antes mesmo que definissem os planos 
da edificação material da Casa, foram 
tomadas medidas no que dizia respeito 
aos contingentes magnéticos no local e 
outros providencias especiais. 

 

....Ergueu-se posteriormente, o Núcleo, 
em cuja construção se observaram os 
cuidados de zelar pela aeração........ 

 

 ...... nos respectivos departamentos 
reservada à câmara de passes, recinto 
mediúnico, e sala de exposições 
doutrinarias, foram providenciadas 
aparelhagem complexas e com 
finalidade especificas, para cada mister 
apropriadas, no plano espiritual 

 
 



 .... foram requisitados Espíritos 
especializados em impregnação 
magnética do ambiente visando à criação 
de uma psicosfera salutar e, posteriormente, 
alguns obreiros foram designados para 
cuidarem permanentemente da sua 
preservação e renovação. 

 
 

 ... foram instalados recursos vibratórios de 
defesas em derredor da Casa, a fim de 
resguardá-la e aos seus freqüentadores das 
nocivas investidas das bordas de 
salteadores e vagabundos desencarnados, 
como, também, para se fazer a triagem dos 
que, do lado de cá, poderiam penetrar-lhe 
o recinto... 



Quando surgiu o primeiro 

Centro legitamente Espírita? 

 .......O espiritismo nasceu na intimidade 
dos núcleos familiares. O Professor 
Hippolyte Leon Denizard Rivail participou 
de muitas reuniões em casas de família  
antes de fundar a sociedade parisiense 
de estudos Espiritas. 
 

1º de abril de 1858 - Kardec - Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas. 
 



As reuniões familiares, geralmente o 

Evangelho no Lar, são, na sua grande 

maioria, a origem de muitos Centros 

Espiritas. Com o passar do tempo, e 

consolidado a presença constante das 

pessoas nas referidas reuniões, o grupo 

acaba tendo a idéia de fundar um 

Centro Espirita, ou seja, de regularizar 

aquela associação sem fins lucrativos 



O que são Centros Espíritas? 

• São núcleos de estudo, de 

fraternidade, de oração e de 

trabalho praticados dentro dos 

princípios da doutrina espírita; 
 

•  São escolas de formação 

espiritual e moral à luz da doutrina 

espírita;   

 



São postos de atendimento fraternal 
para todos aqueles que buscam a 
orientação, o esclarecimento a ajuda e 
a consolação; 

 

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

 



 

 São casas onde também a criança, o jovem, 
o adulto e o idoso tem oportunidade de 
conviver, estudar e trabalhar;  

 

 São recantos de paz de refazimento espiritual;  
 

 São casas que se caracterizam pela 
simplicidade, pela prática da caridade, e 
pela total ausência de imagens, símbolos, 
rituais ou qualquer culto exterior;  

 

 São unidades fundamentais do Movimento 
Espírita.  

 



O Centro Espírita deve ter as 

características de escola (DA ALMA), 

lar, hospital e oficina de trabalho.  
 

Emannuel “uma escola onde podemos 

aprender e ensinar, plantar o bem e 

recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e 

aperfeiçoar os outros, na senda eterna”. 
 

 



Objetivos dos Centros Espíritas 
Promover o estudo, a difusão e a prática 
da doutrina espírita, atendendo as pessoas 
que: 
 

• Buscam esclarecimento, orientação e amparo 
para seus problemas espirituais, morais e 
materiais; 

 

•  Querem conhecer e estudar a doutrina; 
 

• Querem trabalhar, colaborar e servir em 
qualquer área de ação que a prática espírita 
oferece. 

 



Atividades Básicas 
• Realizar palestras publicas; 

• Realizar reuniões de estudo da doutrina 

espirita; 

• Realizar atividades de atendimento 

espiritual (passes, atendimentos a 

desencarnados); 

• Realizar atividades de Evangelização 

Espírita da Infância e Juventude; 



Realizar atividades de divulgação da 
doutrina espirita;(seminários, simpósios, 
congressos) 

Realizar atividades de Serviços de 
Assistencias e Promoção Social 
Espirita;(CEI Peixinho de Luz) 

Realizar atividades Administrativas 
(legislação); 

Participar de atividades que tem por 
objetivo a União dos Espiritas e das 
Instituições Espiritas. 
 



Como fundar e Administrar um 

Centro Espírita 

 • Tomando ciência do que são os seus 
objetivos como devo proceder para fundar 
um centro? 

• como as empresas devem estar de 
conformidade com as leis do pais, as casas 
espíritas precisam também estar de acordo 
com a nossa legislação “Dai a Cesar o que 
é de Cesar e a Deus o que é de Deus” 
tendo hierarquia, disciplina, normas e 
procedimentos para melhor atender.  

  
 



Joanna de Angelis na proposta de responsabilidade 
para os Centros Espíritas onde aborda temas Espiritizar, 
Qualificar e Humanizar questiona: 
 

Se o individuo vai ao templo: 
 

• budista há as suras do pensamento de Sakyamuni 
- Principe Sidarta Gautana; 

• protestante – bíblia; 
• culto católico submete-se aos dogmas da igreja; 

• por que a Casa Espírita deverá ser lugar de 
ninguém, o recinto no qual tudo é valido, para que 
cada qual exiba aquilo que lhe aprouver? 

 

 



Para tonar real a ideia de associação, o 

grupo que pretender fundar deve:  
 

 Escolher o nome da Entidade;  

Redigir o Estatuto;  

Realizar uma Assembleia Geral de 
Fundação;  

 Inscrever-se nos Órgãos governamentais;  

 Ter para documentar a sua existência, Livro 
de Atas, Diário, Livro Caixa Etc. 

 



Estrutura Legal 
 

• Estatuto: é um documento escrito 
que retrata o objetivo central da 
entidade. È obrigatório pois é a 
forma jurídica de existência da 
entidade, devidamente registrado 
em Cartório de Títulos e 
Documentos, assim como todas 
as alterações estatutárias 
necessárias para atender a 
legislação do pais vigente. 

 

 



Estrutura Legal 
 

 

• Inscrição: Secretaria da Receita 
Federal (CNPJ), no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliarios (CCM 
Prefeitura); no Instituto de Previdencia 
Social se tiver funcionários 
remunerados(INSS), FEESP , USE, 
Aliança, etc.  Deve cumprir as 
exigências governamentais 
entregando o Balanço, Recolhimento 
de Impostos, etc). 



Estrutura Legal 
 

 

• Assembléias Extraordinárias (para eleição da 
Diretoria Executiva, aprovação de contas, 
etc.)Devendo-se registrar as reuniões em 
Livro próprio em forma de Atas juntamente 
com o Livro de Presença; 

 
 

• Assembléias Ordinárias (para resolver problemas 
comuns dos departamentos devendo registrar as 
reuniões em forma de Atas); 

 

•  Diretoria: eleita a cada três anos, através 
de Assembléia Extraordinária. 
 



Centro Espírita Ismael 
 

Fundado em 15 de agosto de 1962. 

Iniciou-se com culto de Evangelho no 

Lar na casa de um dos fundadores.   

 

Filiado a FEESP 
   

 

 



Recursos Financeiros  
Meios e Arrecadação  

 
 

Doações – em dinheiro(por iniciativa própria de 
trabalhadores, frequentadores, alunos) e também 
de alimentos, roupas, material de limpeza, móveis, 
utensílios domésticos;  

  

Venda de livros; 
 

 Bazar; 
 

 Lanchonete. 
 

  
 



Estrutura Organizacional 

DIRETORIA EXECUTIVA representa a entidade 
publicamente, responsável pela 
coordenação geral da estrutura operacional. 

 

 



• Presidente:  

Vice- Presidente:  

Secretário Geral:  

• 1.º Secretário:  

2.º Secretário:  

1.º Tesoureiro:  

2.º Tesoureiro:  

 

 

 

 

• Terezinha Sgulmar 
• Ivam Rogerio  
• Sergio Biagi Gregorio 
•  Marly Dlugosz 
•  Maria Jose dos Reis 
•  Euzebio Martins 
•  Mauricio Gualhanone 

 



Conselho Fiscal 
• Efetivos 

• Carlos Carvalho 

• Ilza Ely Pinheiro 

• Jose Roberto Godoy 

• Mary Valle 

 

 

 

 

 

• Suplentes 

•  Jose Miguel  

•  Maria Isaura 

• Rodrigo Lazaro  

• Salvador Lima 



Departamentos 
  

DEPOE - DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E 
ENTREVISTA: responsável pela orientação e 
encaminhamento dos assistidos para as 
assistências espirituais. 

• Diretor: Eunice Gomes 
Vice-Diretor: Maria Cristina Godoy 

 
DEPAE - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
ESPIRITUAL: responsável pelas palestras 
evangélicas, Evangelho no Lar e Assistências 
Espirituais. 

• Diretor: Ailton Pedroza 
• Vice-Diretor: Ilza Ely Nascimento Pinheiro 
  
 



Departamentos 
  

DEPED - DEPARTAMENTO DE ENSINO 
DOUTRINÁRIO: responsável pela divulgação 
da Doutrina Espírita como filosofia, ciência e 
religião. Suas principais atividades são: 
ministrar cursos, elaborar apostilas, promover 
conferências. 
 

• Diretor: Ivam Rogerio 

• Vice-Diretor: Marly Duglosz 
  



Departamentos 
  

DEPIJM - DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E 
MOCIDADE: responsável pela evangelização infanto-
juvenil. 
• Diretor: Andre David 
• Vice-Diretor: Antonio David   

  

 

DEPAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: responsável pelas assistências 
materiais prestadas aos que procuram o CEI. 
•   

• Diretor: Margarida Vidal Rossi 

• Vice-Diretor: Ilza Ely Pinheiro 
 



Atividades Ligadas à 
Diretoria Executiva   

  BIBLIOTECA 

 LIVRARIA  

 LANCHONETE  

 BAZAR BENEFICENTE 

 EVENTOS BENEFICENTES 

  PATRIMÔNIO (REFORMA E REPAROS)  

  

 





Centros Espíritas  

e Mudanças Sociais 
 

• “O progresso geral é a resultante 

de todos os progressos 

individuais” Obras Póstumas 

• “Espiritismo deve renovar 

moralmente o mundo através da 

reforma moral dos indivíduos, 

fazendo do homem no mundo, 

um homem de bem”. 
  



Centros Espíritas  

e Mudanças Sociais 
 

• LM XXIX “se o espiritismo deve, assim, 
como foi anunciado, trazer a 
transformação da Humanidade, isto 
pode ser apenas pelo melhoramento das 
massas, o que pode acontecer 
gradualmente e pouco a pouco, apenas 
pelo melhoramento dos indivíduos”. Que 
importa quer nos Espiritos, se essa crença 
não faz crer aquele que a tem se torne 
melhor, mas benigno, mas indulgentes.... 
................” é para o fim providencial que 
devem tender todas as Sociedades 
ESPIRITAS SÉRIAS. 
 



 

Obrigada 


