
02. CENTRO ESPÍRITA - ESCOLA DA ALMA 
“E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente.” (Atos, 11:26) . 

Jovem amigo, o Centro Espírita é uma verdadeira Escola para as nossas almas como nos ensina Chico Xavier onde 

temos a oportunidade de aprender e ensinar contribuindo para a nossa evolução espiritual e a de nossos 

companheiros de jornada na Terra.  

O que é o Centro Espírita? 

Universidade de formação espiritual 

 

“[...] um templo Espírita é uma Universidade de formação espiritual para as criaturas humanas, e por isso o 

Espírito de Emmanuel, que nos orienta as atividades desde 1931 empresta a maior importância ao Templo Espírita [...]. 

Por exemplo, numa Faculdade de ensino superior que nos merece o máximo acatamento, nós aprendemos Ciências que 

vão aperfeiçoar os nossos recursos intelectuais. Mas, no Centro Espírita, orientado segundo os preceitos do Evangelho, 

nós vamos encontrar os estudos e raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência em paz no mundo com a 

vivência igualmente do Amor uns para com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não podemos 

esquecer: ‘Amai uns aos outros como eu vos amei...’” (Emmanuel, Entrevistas, 5. ed., p. 114-115). 

 

Santuário de renovação mental 

 
“O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da 

vida superior. 

Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição desta Natureza, deve esquecer a 

dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. [...].  

Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, 

aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna”. Francisco Cândido Xavier (Autores diversos, Educandário de 

luz, 2. ed., p. 90). 

 

Local de estudo das leis universais 

 

“Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do Planeta onde a fé 

raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à 

imortalidade do ser.” Emmanuel (Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 206). 

 

Escola 

 

“Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do Ser, do Destino, da Evolução e do 

Universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter -se num 

instituto de mera preocupação academicista.” Emmanuel (Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 222). 

 

Posto avançado do Cristianismo Redivivo 

 

“À face disso, cada núcleo de atividade espírita evidenciando-se na condição de posto avançado do 

Cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores 

atuam, armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a 

humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou.”  Francisco Cândido Xavier (Autores diversos, 

Educandário de luz, 2. ed., p. 62). 



 

 

Núcleo de assistência material 

 

“O Centro Espírita também é, em nome do amor, o Núcleo da assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, 

multiplicando os braços de Jesus no mister abençoado do auxílio, distribuindo a bondade, santa e boa, sem preconceito 

nem interesse, sem desejo prose litista nem imposição adesiva.” Djalma Montenegro de Farias (Diversos espíritos, 

Sementeira da fraternidade, 3. ed., p. 234). 

 

Lar 

 

“Um templo espírita, revivendo o Cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais 

fortes são o apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio.” 

Emmanuel (Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 223). 

 

Templo 

 

“Da mesma forma é templo de oração, destituído de ritualística, de cerimonial, de qualquer tipo de culto 

externo, caracterizando-se pela simplicidade, sendo agradável e propício à elevação dos pensamentos a Deus e à ação 

da caridade em todas as suas expressões.” Vianna de Carvalho (Reformador, out. 1995, n. 1999, p. 12). 

 

Hospital 

 

“Lugar de reequilíbrio e de harmonia, é também, hospital de almas, no qual terapias especializadas – passes, 

água fluidificada (bioenergia), oração, desobsessão e iluminação de consciência – facultem a saúde do corpo, da mente 

e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas, que nele 

predominam.” Vianna de Carvalho (Reformador, out. 1995, n. 1999, p. 12). 

 

Aspectos espirituais de um Centro Espírita 

 
“Qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o Plano 

Superior mantém operosas e abnegadas equipes de assistência, nossa casa, consagrada à Espiritualidade, é hoje um 

pequeno mas expressivo porto de auxílio, erigido à feição de pronto socorro. 

Com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em que se integram, médicos e religiosos, 

inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de magnetizadores, 

enfermeiros, guardas e padioleiros, temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente.”Efigênio S. Vítor 

(Autores diversos, Educandário de luz, 2. ed., p. 62). (Grifos nossos). 

 

Dias e horários de funcionamento da Casa Espírita 

 
2ª feira: Triagem fraterna 

A segunda-feira é o dia dedicado à Triagem na Casa Espírita. As pessoas que buscam o tratamento espiritual 

e/ou adaptação às atividades da Casa são neste dia recebidas, orientadas e encaminhadas através de conversação 

fraterna. Neste dia o paciente toma o passe e é encaminhado para a triagem. 

 

3ª feira: Reunião Pública  



A terça-feira é o dia dedicado à compreensão do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. A 

Reunião Pública esclarece e consola, reformula ideias e conceitos e renova a esperança. Neste dia o frequentador 

assiste a palestra que ele escolheu e depois é encaminhado para o passe. 

 

4ª feira: Tratamento espiritual e Escola de Médiuns 

A quarta-feira destina-se ao tratamento espiritual, ao desenvolvimento mediúnico e à Escola de Médiuns.  

Ao par das atividades dedicadas aos pacientes, desenvolve-se, de forma metódica e direcionada, a educação 

mediúnica, onde os exercícios e experiências visam a formação de medianeiros especializados para as salas de 

tratamento espiritual 

 

Sábado:  

 Manhã: Atividades assistenciais/Funcionamento dos Institutos  
No sábado pela manhã são realizadas atividades de Evangelização, Esclarecimento e Família, Divulgação e 

Assistência, fazendo deste momento a oficina de trabalho e o laboratório de experiências dos Institutos.  

Os Institutos da Criança, do Esclarecimento e Família, da Mediunidade, da Divulgação e do Jovem são os 

responsáveis pela organização e o máximo rendimento no bem de todas as atividades do dia.  

 Tarde: Escola de Estudos Espíritas 

No sábado, das 18:00 às 20:00 h temos o momento dedicado ao estudo, troca de experiências e pesquisas. Os 

cursos que congregam todos os trabalhadores da Casa Espírita estão divididos em cursos do Ciclo Introdutório e das 

Escolas para Formação de Trabalhadores dos Institutos. 

 

Domingo: 

O trabalho da Campanha de Fraternidade Auta de Souza acontece aos domingos pela manhã. É uma atividade 

vinculada ao Instituto da Caridade e, devido a sua peculiaridade, pode ter a participação de todos os trabalhadores da 

Casa Espírita, sem restrições de idade ou Instituto. 

Inclusive, este trabalho pode ser utilizado como atividade prática dos alunos da Escola de Estudos Espíritas, 

isto é, dos cursos que ocorrem aos Sábados, bem como atividade prática para os alunos da Escola de Médiuns da 

quarta-feira. 

Para maiores esclarecimentos sobre o funcionamento do Centro Espírita acesse o site 

www.ocentroespirita.com  

 

Vejamos agora o exemplo de Chico Xavier ante as dificuldades do trabalho no Centro Espírita. 

Caso: Solidão aparente 

Livro: Lindos casos de Chico Xavier, cap. 29, p. 72-73 
 

“Em meados de 1932, o “Centro Espírita Luiz Gonzaga” estava reduzido a um quadro de cinco pessoas, José 

Hermínio Perácio, Dona Carmem Pena Perácio, José Xavier, Da. Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes e obsediados 

surgiam sempre, mas logo depois das primeiras melhoras, desapareciam como por encanto. Perácio e senhora, 

contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte por impositivos da vida familiar. 

O grupo ficou limitado a três companheiros. Dona Geni, porém, a esposa de José Xavier, adoeceu e a ca sa 

passou a contar apenas com os dois irmãos. José, no entanto, era seleiro e, naquela ocasião, foi procurado por um 

credor que lhe vendia couros, credor esse que insistia em receber-lhe os serviços noturnos, numa oficina de arreios, em 

forma de pagamento. Por isso, apesar de sua boa vontade, necessitava interromper a frequência ao grupo pelo menos 

por alguns meses. Vendo-se sozinho, o médium também quis ausentar-se. Mas na primeira noite em que se achou a sós 

no Centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu-lhe e disse: 

 — Você não pode afastar-se. Prossigamos em serviço. 

 — Continuar como? Não temos frequentadores.  

http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/crianca.php
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/esclarecimento.php
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/mediunidade.php
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/divulgacao.php
http://www.ocentroespirita.com/mocidade
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/cfas.php
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/caridade.php
http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/cursos.php
http://www.ocentroespirita.com/


— E nós? — disse o espírito amigo. — Nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir nossos erros. E, 

além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora 

regulamentar, estudemos juntos a lição do Senhor, e não encerre a sessão antes de duas horas de trabalho.  

Foi assim que, por muitos meses, de 1932 a 1934, o Chico abria o pequeno salão do Centro e fazia a prece de 

abertura, às oito da noite em ponto. Em seguida, abria “O Evangelho Segundo o Espiritismo” ao acaso e lia essa ou 

aquela instrução, comentando-a em voz alta. Por essa ocasião, sua vidência alcançou maior lucidez. Via e  ouvia dezenas 

de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo, à procura de paz e refazimento. Escutava-lhes as perguntas e 

dava-lhes respostas sob inspiração direta de Emmanuel. Para os outros, no entanto, orava, conversava e gesticulava 

sozinho... E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados, no Centro, de portas iluminadas e abertas, se 

repetiam todas as noites, de segunda a sexta-feira.” 

 

 

 



CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
INSTITUTO DO JOVEM 

 
Plano de Aula 

 
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM 
Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita 
Aula: 02- Centro Espírita – Escola da Alma 
Instrutores: ______________________________________________________________________ Data: _____________________Duração: 45’ 
 
Objetivos:  
- Compreender a importância do Centro Espírita; 
- Perceber que o Centro Espírita é a escola de nossa alma; 
- Entender as funções de uma Casa Espírita; 
- Conhecer as atividades do Centro Espírita no qual está inserido. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

- O Centro Espírita 

sob a ótica do 

Mundo Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’ 

 

 

 

8’ 

 

A sala será preparada anteriormente devido aos recursos. 

Recepcionar os jovens com fraternidade e bom ânimo. 

 

Prece Inicial e chamada; 

 

Introdução:  

- Iniciar a aula com o vídeo: “Centro Espírita – Escola da Alma (parte 1)” 

vide link em anexo. 

 

Desenvolvimento:  

- O instrutor explicará aos participantes que dentro dos balões, 

previamente afixados no teto, existem títulos para que escolham o seu 

 

 

 

Chamada do curso. 

 

 

Aparelho de DVD ou Computador, 

projetor e caixas de som. 

 

 

Balões com títulos dentro e fita 

adesiva. 



 

- Dias e horários de 

funcionamento do 

Centro Espírita 

 

 

 

- Chico Xavier e o 

Centro Espírita 
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balão e encontrem o texto (previamente afixado na parede) que mais 

se encaixa com o título escolhido. Assim que todos concluírem suas 

buscas, cada participante lerá o texto encontrado, em silêncio. 

 

- Após a leitura dos textos, cada jovem irá dizer o que entendeu do 

texto lido e a cada fala dos jovens o instrutor, se houver necessidade, 

complementará as observações. 

Títulos:  

1) Universidade de formação espiritual; 

2) Santuário de renovação mental; 

3) Local de estudos das leis universais; 

4) Escola; 

5) Posto avançado do Cristianismo Redivivo; 

6) Núcleo de assistência material; 

7) Lar 

8) Templo 

9) Hospital 

Obs: Todos os textos são encontrados na Cartilha do curso com os 

respectivos títulos.  

 

Em seguida o instrutor apresentará o funcionamento da Casa Espírita 

por meio dos vídeos ilustrativos: (vide link em anexo): 

- Vídeo 02: Os Institutos (6’) 

- Vídeo 03: Triagem Fraterna (2’12) 

- Vídeo 04: Reunião Pública (2’26) 

- Vídeo 05: Tratamento Espiritual (2’19) 

A cada vídeo, o Instrutor tirará as dúvidas dos jovens acerca do 

funcionamento das atividades e salientará que o detalhamento do 

Cartazes de embasamento 

doutrinário e fita adesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparelho de DVD ou Computador, 

projetor e caixas de som. 
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2’ 

funcionamento de cada Instituto será feito nas próximas aulas deste 

Curso. 

O Instrutor encontrará mais informações sobre o funcionamento do 

Centro Espírita no livro Centro Espírita: Escola da Alma – Uma 

proposta para a formação de trabalhadores da Editora Auta de Souza 

 

Conclusão: 

- Nesse Instante o Instrutor afixará a figura de Chico Xavier no quadro e 

relembrará que o Chico representa para nós o modelo de trabalhador 

do Centro Espirita e que ele também vivenciou dificuldades na tarefa 

perante a sua Casa Espírita mas soube vencê-las com perseverança no 

bem. Então, falará sobre o caso “Solidão aparente”, do livro Lindos 

Casos de Chico Xavier que consta no material de estudo do Jovem, 

disponível no site www.ocentroespirita.com. É importante que o 

Instrutor incentive os jovens a sempre fazerem uso do material da 

Escola Espírita Bom Samaritano Jovem que está disponível no site bem 

como proporcione o acesso de todos os jovens a esse material 

 

Encerramento e prece final 

 

 

 

 

 

 

Figura de Chico Xavier 

 

 

http://www.ocentroespirita.com/


Anexos 
 
Vídeo: Centro Espírita - Escola da Alma (parte 1) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TgZVj3i9YLM  
 
Vídeo: Centro Espírita - Escola da Alma – Os Institutos 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aOg2a4G7pBM  

Vídeo: Funcionamento do Centro Espírita: Triagem Fraterna 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OhzDuYJLwzE 

Vídeo: Funcionamento do Centro Espírita: Reunião Pública 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Iuz0MxVnwv8 
 
Vídeo: Funcionamento do Centro Espírita: Tratamento Espiritual 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fj7CbPbPhHg  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgZVj3i9YLM
https://www.youtube.com/watch?v=aOg2a4G7pBM
https://www.youtube.com/watch?v=OhzDuYJLwzE
https://www.youtube.com/watch?v=Iuz0MxVnwv8
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7CbPbPhHg


TÍTULOS PARA COLOCAR NO BALÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE FORMAÇÃO 

ESPIRITUAL 

SANTUÁRIO DE RENOVAÇÃO MENTAL 

LOCAL DE ESTUDOS DAS LEIS 

UNIVERSAIS 
ESCOLA 

POSTO AVANÇADO DO CRISTIANISMO 

REDIVIVO 

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL 

LAR TEMPLO 

HOSPITAL 
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[...] um templo Espírita é uma Universidade de formação 

espiritual para as criaturas humanas, e por isso o Espírito de 

Emmanuel, que nos orienta as atividades desde 1931 empresta a 

maior importância ao Templo Espírita [...]. Por exemplo, numa 

Faculdade de ensino superior que nos merece o máximo 

acatamento, nós aprendemos Ciências que vão aperfeiçoar os 

nossos recursos intelectuais. Mas, no Centro Espírita, orientado 

segundo os preceitos do Evangelho, nós vamos encontrar os 

estudos e raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência 

em paz no mundo com a vivência igualmente do Amor uns para 

com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não 

podemos esquecer: „Amai uns aos outros como eu vos amei...‟”  

(Emmanuel, Entrevistas, 5. ed., p. 114-115). 

“O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é 

sempre santuário de renovação mental na direção da vida 

superior. 

Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, 

a uma instituição desta Natureza, deve esquecer a dignidade do 

encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. [...]. 

Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender 

e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e 

aperfeiçoar os outros, na senda eterna.” 

(Autores diversos, Educandário de luz, 2. ed., p. 90). 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um templo espírita não é simples construção de natureza 

material. É um ponto do Planeta onde a fé raciocinada estuda as 

leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à 

justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser.”  

Emmanuel(Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 206). 

“Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as 

leis do Ser, do Destino, da Evolução e do Universo são 

examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, 

mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera 

preocupação academicista.”  

Emmanuel (Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 222). 

“À face disso, cada núcleo de atividade espírita 

evidenciando-se na condição de posto avançado do Cristianismo 

redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um 

campo de peleja moral, onde os lidadores atuam, armados com 

recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a 

bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no 

amor que o Cristo nos legou.”  

(Autores diversos, Educandário de luz, 2. ed., p. 62). 
 



 

 

 

“O Centro Espírita também é, em nome do amor, o 

Núcleo da assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, 

multiplicando os braços de Jesus no mister abençoado do auxílio, 

distribuindo a bondade, santa e boa, sem preconceito nem 

interesse, sem desejo proselitista nem imposição adesiva.” 

Djalma Montenegro de Farias (Diversos espíritos, Sementeira da 

fraternidade, 3. ed., p. 234). 
 

“Um templo espírita, revivendo o Cristianismo, é um lar de 

solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio 

aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo 

dos que gemem sob o infortúnio.” 

Emmanuel (Emmanuel e André Luiz, Estude e viva, 6. ed., p. 223). 
 

“Da mesma forma é templo de oração, destituído de ritualística, 

de cerimonial, de qualquer tipo de culto externo, caracterizando-

se pela simplicidade, sendo agradável e propício à elevação dos 

pensamentos a Deus e à ação da caridade em todas as suas 

expressões.”  

Vianna de Carvalho (Reformador, out. 1995, n. 1999, p. 12). 

“Lugar de reequilíbrio e de harmonia, é também, hospital 

de almas, no qual terapias especializadas – passes, água 

fluidificada (bioenergia), oração, desobsessão e iluminação de 

consciência – facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, 

emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre 

as paixões primitivas, que nele predominam.”  

Vianna de Carvalho Carvalho (Reformador, out. 1995, n. 1999, p. 12). 


