12. INSTITUTOS DA CASA ESPÍRITA
“E o semeador, saiu a semear...” (Lucas, 8:4).
Jovem amigo, para melhor executar suas tarefas, a Casa Espírita se organiza em Institutos que são departamentos
especializados da Casa Espírita com foco na formação e especialização de trabalhadores para os diversos setores de
trabalho. Nesta aula iremos conhecê-los e compreender o seu funcionamento. Como para bem servir, é preciso
estudar sempre, neste capítulo veremos quais frentes de trabalho temos à nossa disposição na Casa Espírita.

Por que se especializar nas tarefas da Casa Espírita
“É notório que a especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas, tão logo a experiência
aponte o melhor e o mais rendoso, razão pela qual os servidores integrado s na evangelização devem buscar,
continuamente, a atualização de conteúdos e procedimentos didático-pedagógicos, visando a um melhor rendimento,
em face da economia da vida na trajetória da existência, considerando-se que, de fato, os tempos são chegados...”
Bezerra de Menezes (Disponível em http://www.feblivraria.com.br/febnet/paginas/SublimeSementeira.pdf. Acessado
em 02/02/15 às 14h08min).
“O esclarecimento e o consolo, a assistência, a divulgação, a mediunidade, o atendimento à criança, ao jovem,
ao adulto, à velhice e ao desencarnado são atividades que solicitam o preparo e a especialização constante do
trabalhador espírita.” (Editora Auta de Souza, Centro Espírita – Escola da Alma, p. 114).

Os Institutos e o trabalho coletivo
“Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de
cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor
da vida orgânica, trabalha oculto e Deus, que é para nós o Anônimo Divino, palpita em cada ser, sem jamais
individualizar-se na luz do bem”. (Emmanuel, Livro da esperança, 10. ed., p. 189). GRIFOS NOSSOS

A formação de trabalhadores da Casa Espírita
O trabalhador da Casa Espírita inicia o seu processo de formação por meio do Ciclo Introdutório de
Estudos Espíritas que tem como metodologia realização de 4 cursos semestrais, de duração de 02 anos.
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Sendo aprovado nos cursos do Ciclo Introdutório, o trabalhador faz opção pelo Instituto em que
gostaria de trabalhar.
O que são os Institutos?
“Os Institutos são departamentos da Casa Espírita, com características escolares, formando uma unidade de
ensino e pesquisa de caráter especializado, que congrega dirigentes, instrutores e alunos na experimentação de
determinado campo do conhecimento humano-espiritual e na prática assistencial. Visa o auto-aperfeiçoamento para
um serviço gradativamente mais fecundo e pleno.” (Editora Auta de Souza, Centro Espírita – Escola da Alma, p. 114).

Priorizamos, no campo da especialização, os seguintes Institutos, tendo em vista as necessidades imediatas
das tarefas na Casa Espírita:
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Cada Instituto possui duas áreas de atuação: a Escola para Formação de Trabalhadores e os Núcleos de
Trabalho:
Institutos
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As atividades sob responsabilidade de cada Instituto serão detalhadas nos próximos capítulos que tratam
especificamente de cada um.

A Escola para Formação de Trabalhadores
São objetivos da Escola para Formação de Trabalhadores:
- Formar trabalhadores especializados nas tarefas específicas de cada Instituto;
- Fundar a unidade de princípios;
- Desenvolver os princípios doutrinários;
- Difundir o gosto pelos estudos sérios.
A Escola para Formação de trabalhadores acontece no sábado à tarde no mesmo horário do Ciclo Introdutório
formando a Escola de Estudos Espíritas e possui um Núcleo Comum a todos os Institutos e uma Parte Diversificada
específica para atender às necessidades metodológicas de cada Instituto. Cada curso tem duração de um semestre.
A Escola para Formação tem um programa de estudos sequenciais em gradação dividindo -se em Grau Básico,
Médio e Superior. Segue abaixo o modelo do Grau Básico dos Institutos:
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Os Núcleos de Trabalho dos Institutos
São objetivos dos Núcleos de Trabalho:
- Receber os alunos matriculados na Escola para formação de trabalhadores do Instituto e outros voluntários;
- Executar as diversas atividades de evangelização e assistência dos Institutos;
- Colocar em prática a teoria;
- Oferecer estágio e trabalho permanente;
- Proporcionar a fixação do conhecimento, a reflexão e a reforma íntima.
“Estuda, pois, amando no altar da humildade, manejando o instrumento de trabalho que o Senhor te confia,
engrandecendo a tua vida no fiel desempenho de teu dever.” (Emmanuel, Intervalos, 2. ed., p. 40).

CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________
INSTITUTO DO JOVEM
Plano de Aula
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM
Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita
Aula: Institutos da Casa Espírita
Instrutores: ________________________________________________________________ Data:__________________________ Duração: 45’
Objetivos:
- Compreender a importância da especialização das tarefas para melhorar as atividades da Casa Espírita.
- Identificar no programa de formação e especialização de trabalhadores da Editora Auta de Souza uma excelente proposta para a Casa Espírita.
CONTEÚDO
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- Necessidade de
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DESENVOLVIMENTO
Alegria cristã/ Chamada e Prece
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Introdução:
- O Instrutor apresentará por meio de um slide ou cartaz uma linha do
tempo da escolarização de uma pessoa desde a Educação Infantil até à
Universidade levando os jovens a perceberam a necessidade do estudo
da especialização para a formação profissional; fazendo com que
percebam que a especialização das tarefas melhora a qualidade do
trabalho profissional e que o mesmo se dá com a educação da alma,
junto ao Centro Espírita.

- Escola para

Desenvolvimento:
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7’

RECURSOS
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formação de
trabalhadores
- Núcleos de
trabalho dos
Institutos

5’

- Depois colocará em cima da mesa, 04 placas, cada uma contendo o
nome de um curso do Ciclo Introdutório da Escola de Estudos Espíritas
[salientará que é como se fosse a Educação Básica] e pedirá que os
jovens as coloquem em ordem.

Placas

5’

- Após isto, o instrutor descreverá sucintamente, quais temas são
tratados em cada curso, apresentando os livros que são utilizados e
relembrando a importância de nos matricularmos na Escola da Estudos
Espíritas.

Livros Noções Básicas de Doutrina
Espírita, Nosso Lar, Passe e
Corrente Magnética

6’

- Por meio de slides ou cartazes enumerará quais são os Institutos que
formam a organização doutrinária e administrativa do Centro Espírita
discorrendo sucintamente sobre a área de atuação de cada um.

Cartaz

12’

- Apresentará o vídeo que trata dos Cursos na Casa Espírta disponível
no link http://www.tvmundialdeespiritismo.com/programa.jsf?id=46 .

- Computador e data-show

6’

- Por meio de um painel, apresentará a divisão das áreas de atuação
dos Institutos em teoria e prática: Escola para Formação de
Trabalhadores e Núcleos de trabalho, discorrendo sobre os objetivos de
cada um e ir afixando os objetivos de cada um no campo teoria para a
Escola para formação e prática para os núcleos de trabalho.

- Painel

2’

Conclusão:
- Colocará uma música harmônica e lerá para os jovens as palavras de
Emmanuel do livro Intervalos contida no material de estudo do jovem
da Escola do Bom Samaritano Jovem e conduzirá a Prece final.

- Texto de apoio

