03. A RECEPÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO CENTRO ESPÍRITA
“Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou” –
(João 13:20).
Jovem amigo, nas ações realizadas pelo Centro Espírita, a recepção exerce fundamental importância não só por
receber, como também, encaminhar os visitantes às atividades da Instituição cumprindo o programa da fraternidade
e envolvimento amoroso aos corações que buscam a Instituição.

O que é recepção?
Definição do dicionário: “ação de receber; aceitação; admissão. Ato ou efeito de receber uma pessoa junto de
si, de admitir a sua presença; acolhimento.” (Disponível em http://www.aulete.com.br/recepc%C3%A3o. Acessado em
02/02/2015 às 11h18min).

A recepção na Casa Espírita
“Consiste em receber os que chegam ao Centro Espírita, de forma fraterna e solidária, conforme orienta o
Evangelho à luz da Doutrina Espírita.” (Orientação ao Centro Espírita, p. 33).
Acolher fraternalmente os que procuram o Centro Espírita, principalmente os que chegam pela primeira vez,
esclarecendo, orientando e informando sobre as atividades, reuniões e cursos realizados na Casa Espírita.
A “recepção” deve estar presente em todas as atividades da Casa Espírita.” (Orientação ao Centro Espírita, p.
33).

Importância da recepção na Casa Espírita
Divulgação da Doutrina Espírita
“Quantas e quantas almas aguardam apenas uma palavra, um lampejo de sentimento, para despertarem do
letargo em que se encontram, para compreenderem o erro passado, a persistir no presente, que precisa ser modificado,
para que elas possam caminhar em busca de um futuro radioso. Não é outro o labor que compete às associações
espíritas bem organizadas. A propaganda não deve restringir-se exclusivamente aos encarnados; precisa estender-se à
humanidade que apenas se diferencia dos seres terrenos pelo seu estado de desencarnação. Ela se compõe de Espíritos
que, tendo à volta de si todas as claridades, não vêem; todos os compêndi os da sabedoria Divina, Não os lêem.
Mas, para que entre esses seres a propaganda produza efeito, é mister que as palavras sejam ungidas de
sentimento cristão, porque só assim elas penetram nas almas, tocam os corações mais empedernidos, tornando certa a
conversão, para estímulo de todos os que compõem os colégios cristãos.” Pedro Richard (Francisco Thiesen, No oásis de
Ismael, p. 53-54).
O acolhimento fraternal
“E se algum lugar *Casa Espírita+ não vos receber *com fraternidade+ nem vos quiser ouvir *com atenção], ao
partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles” – (Marcos 6:11)
“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos” Paulo - Hebreus ( 13: 1e 2).
“Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sede, hospitaleiros
uns para com os outros, sem murmurações.” ( I Pedro 4:8-9).

Estrutura do programa de recepção na Casa Espírta:
Um coordenador para estruturar, capacitar e coordenar as equipes de recepção para cada
reunião/atividade.
Uma equipe de recepção escalada em número suficiente para atender a demanda de cada
reunião/atividade.” (Orientação ao Centro Espírita, p. 34).

Roteiro para a recepção na Casa Espírita:
Cumprimentar e dar as boas-vindas.
Colocar-se à disposição para eventuais informações.
Colocar aquele que chega à vontade, sem constrangê-lo.
Orientar sobre o funcionamento do Centro Espírita, disponibilizando os diversos tipos de atividades e
cursos oferecidos.
Responder dúvidas e indagações, de maneira clara, objetiva, direta, concisa, imprimindo afetividade,
naturalidade e segurança.
Encaminhar o visitante à área desejada ou à pessoa que possa, de maneira mais específica, auxiliá-lo.
(Orientação ao Centro Espírita, p. 34).

CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________
INSTITUTO DO JOVEM
Plano de Aula
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM
Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita
Aula: 3 – A recepção e sua importância no Centro Espírita
Instrutores: ___________________________________________________________ Data: ______________________________ Duração: 45’
Objetivos:
- Compreender a importância da boa vontade e do entusiasmo nos trabalhos de recepção no Centro Espírita
CONTEÚDO

- O que é recepção

- O programa de
recepção na Casa
Espírita

- A importância do
programa de

TEMPO

5’

10’

DESENVOLVIMENTO

RECURSOS

- Alegria Cristã/ Prece e chamada
Introdução:
- Para iniciar a aula, o instrutor dividirá o grupo de jovens em duplas, Papel e lápis
entregará uma folha de papel e lápis e lhes dirá: “Vocês receberão uma
visita importante em casa amanhã. O que devem fazer?”.
Cada grupo fará uma lista das providências necessárias, como por
exemplo: preparar uma comida, limpar e organizar a casa, receber a
visita com alegria fazendo com que se sinta bem, etc... Quando cada
grupo terminar a sua lista, utilizando-se de um cartaz em branco, o

recepção para a
Casa Espírita

instrutor irá anotar as sugestões dos jovens para que todos vejam.
Concluída essa listagem, o Instrutor dirá aos jovens que, assim como
nos preocupamos em receber bem as visitas em nossas casas, devemos
ter a mesma preocupação em receber quem chega à nossa Casa
Espírita, zelando do ambiente, fazendo com que todos se sintam bem,
dentre outras ações.

- Roteiro para
recepção na Casa
Espírita

05’

Desenvolvimento:
- Realizar a apresentação de slides demonstrando a importância do Slide de 01 a 03
programa de recepção nas atividades da Casa Espírita.

07’

- Utilizando-se de balas com cores diferentes, dividir a turma em 05 Balas de 05 cores diferentes
grupos e distribuir para eles uma ficha com o roteiro (Anexo 01) para Fichas com roteiro de recepção na
recepção na Casa Espírita constante no material do Bom Samaritano Casa Espírita
Jovem e pedir que estudem e discutam.

15’

- Aproveitando a divisão dos grupos, o instrutor distribuirá uma ficha Fichas
(Anexo 02) para cada grupo, contendo uma situação de público a ser
recepcionado na Casa Espírita para que encenem para todo o grupo:
1- Paciente do Tratamento Espiritual
2 – Frequentador da Reunião Pública
3- Criança chegando para a Evangelização Infantil
4- Jovem chegando para a Mocidade
5 – Mãezinha atendida pelo Instituto da Caridade
Aproveitando a apresentação dos jovens, o Instrutor esclarecerá
dúvidas e complementará o tema, se julgar necessário.
Conclusão:

02’

- O instrutor concluirá a aula refletindo com os jovens sobre as palavras
de Pedro, o apóstolo:
“Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor
cobrirá a multidão de pecados. Sede, hospitaleiros uns para com os outros, sem
murmurações.” ( I Pedro 4:8-9).
O Instrutor lembrará aos jovens que a Casa Espírita é o nosso segundo lar, e
que, como trabalhadores dela, devemos zelar para que todos se sintam bem
em todas as suas atividades.

01’

- Prece final rogando a Jesus que abençoe a nossa tarefa junto à Casa
Espírita.

ANEXO 2
Roteiro para a recepção na Casa Espírita:

Roteiro para a recepção na Casa Espírita:

Cumprimentar e dar as boas-vindas.

Cumprimentar e dar as boas-vindas.

Colocar-se à disposição para eventuais informações.

Colocar-se à disposição para eventuais informações.

Colocar aquele que chega à vontade, sem constrangê-lo.

Colocar aquele que chega à vontade, sem constrangê-lo.

Orientar sobre o funcionamento do Centro Espírita,
disponibilizando os diversos tipos de atividades e cursos
oferecidos.

Orientar sobre o funcionamento do Centro Espírita,
disponibilizando os diversos tipos de atividades e cursos
oferecidos.

Responder dúvidas e indagações, de maneira clara, objetiva,
direta, concisa, imprimindo afetividade, naturalidade e
segurança.

Responder dúvidas e indagações, de maneira clara, objetiva,
direta, concisa, imprimindo afetividade, naturalidade e
segurança.

Encaminhar o visitante à área desejada ou à pessoa que possa,
de maneira mais específica, auxiliá-lo. (Orientação ao Centro
Espírita, p. 34).

Encaminhar o visitante à área desejada ou à pessoa que possa,
de maneira mais específica, auxiliá-lo. (Orientação ao Centro
Espírita, p. 34).

ANEXO 1
1- Paciente do Tratamento Espiritual
2- Frequentador da Reunião Pública
3- Criança chegando para a Evangelização Infantil
4- Jovem chegando para a Mocidade
5- Mãezinha atendida pelo Instituto da Caridade
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