
22 – INSTITUTO DA CARIDADE/ POSTO DE ASSISTÊNCIA
“[...] porquanto, tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; careci de teto e me

hospedastes; - estive nu e me vestistes; achei-me doente e me visitastes; estive preso e me fostes
ver.” Jesus (Mateus, 25: 35-36).

Jovem amigo, a Casa Espírita nos traz inúmeras oportunidades de servir em nome de Jesus. E como 
disse o próprio Codificador, 'Fora da Caridade não há salvação', o Instituto da Caridade proporciona 
muitas e produtivas oportunidades de trabalho no qual somos chamados a auxiliar.
Vejamos como funciona o Instituto da Caridade e uma outra frente de trabalho no campo da Caridade: 
o Posto de Assistência.

O que é o Instituto da Caridade?

"O Instituto da Caridade objetiva a formação de trabalhadores especializados para atuarem em todos os
setores de assistência e promoção social da Casa Espírita e Postos de Assistência, bem como a promoção da família,
por intermédio da educação pelo trabalho, ministrando cursos de laborterapia e profissionalizantes; reeducando
pelas escolas de assistência  ao  alcoolista,  aos  de dependência  química e problemas do sexo;  à  prevenção de
suicídios  e  fobias,  além  do  amparo  à  maternidade  e  ao  idoso."  (Disponível  em
www.ocentroespirita.com/centroespirita/caridade .Acessado em 15/01/2015 às 13h54min).

Por que implantar esse Instituto na Casa Espírita?



“Envidar esforços, hoje e agora, em favor do esclarecimento das consciências humanas; contribuir com amor
em prol da solidariedade entre as criaturas; ceder ao bem todos os investimentos possíveis; perseverar nos ideais
relevantes e enobrecedores; zelar pela ordem e viver a caridade sob a meridiana luz do Evangelho desvelado pela
Doutrina Espírita são compromissos e deveres de todos aqueles que confiamos na Vida e anelamos pelo bem na
Terra como etapa próxima de ventura para todos.” Aristides Spínola (Espíritos diversos, Terapêutica de emergência,
2. ed., p. 41-42). 

Objetivos Específicos

1 - Possibilitar a promoção da família por meio do estudo da Doutrina Espírita;

2 - Promover a família, por intermédio da educação pelo trabalho, ministrando cursos de laborterapia e
profissionalização;

3 - Preparar trabalhadores, por meio de cursos específicos, para atuar em instituições;

4  -  Proporcionar  assistência  material  por  meio  de  doação da  sopa,  cesta  básica,  enxoval  a  recém-
nascido, Caravana Francisco de Assis, assistência médica, odontológica e outros benefícios;

5 - Integrar, pela amizade e fraternidade, aqueles que buscam a instituição, criando ou reforçando laços
de união e amor ao Cristo;

6 - Preparar dirigentes para a Campanha de Fraternidade Auta de Souza;

7 - Preparar e realizar caravanas assistenciais;

8 - Criar núcleos de Assistência.



Atividades realizadas
1 - Triagem Assistencial: executar a triagem na recepção do assistido, no Centro Espírita ou no Posto de
Assistência.

2 - Sopa Fraterna Bezerra de Menezes:  É destinada à alimentação e ao tratamento das crianças e
adultos que participam das atividades do Centro Espírita ou Posto de Assistência. 

3 - Campanha de Fraternidade Auta de Souza: Tem por finalidade a divulgação da Doutrina Espírita
nos  lares  (de  porta  em  porta),  através  da  difusão  de  mensagens  de  Espíritos  reconhecidos
evangelizadores,  e  bem assim,  arrecadar  donativos  como roupas,  alimentos,  calçados,  etc.,  a  serem
distribuídos às famílias carentes, previamente cadastradas. (Campanha de Fraternidade Auta de Souza).

4 - Caravana Francisco de Assis: prestar assistência material às famílias assistidas que podem estar ou
não vinculadas ao Centro Espírita ou Posto de Assistência. O atendimento à família é feito após verificada
a necessidade através da triagem e visitas.

5 - Oficinas Móveis/; são responsáveis pelo trabalho de laborterapia, constituído de atividades manuais
que  visem  despertar  o  espírito  comunitário  entre  as  mães.  As  atividades  manuais  são  as  seguintes:
crochê, tricô, bordados, tapeçaria, pintura, costura, colchas de retalho, etc. Podem participar das oficinas
móveis somente os matriculados na Escola de Evangelização de Adultos.

6 - Trabalho Comunitário com os Pais:  É uma atividade realizada com os pais, onde se trabalha em
regime de mutirão,  reformando barracos,  limpeza de quintais,  e  construindo cercas,  em prol  de uma
família ou do Posto de Assistência.

7  -  Hora  Caseira:  Consiste  em  pequenas  hortas  em  fundos  de  quintais  ou  locais  comunitários,
incentivando a permuta de mudas e verduras, entre as famílias, visando a melhor nutrição das mesmas.

8 - Instituto do Lar:  Destinado ao acompanhamento de famílias previamente triadas que apresentem
problemas mais graves, como: doenças terminais, desestruturação familiar, abandono e vícios.

9  -  Assistência  à  Gestante:  Consiste  no  amparo  à  maternidade,  informando-a  da  importância  da
reencarnação, à luz da Doutrina Espírita, a sua preparação para uma gestação saudável e consciente,
despertando-a para a prática do auxílio mútuo pela confecção do enxoval e ainda a prevenção do aborto.

http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/cfas.php


10 - Caravanas de Assistência:  Este setor é responsável pelo atendimento médico e odontológico,
oferecendo  serviços  gratuitos  com  profissionais  voluntários  da  área  de  saúde,  ao  auxílio  e
encaminhamento do alcoólatra, idoso, e dependente químico, vinculados às famílias carentes ligadas à
Casa Espírita ou Posto de Assistência, e ainda a realização de campanhas preventivas ao aborto.

Como formar trabalhadores do Instituto da Caridade?
O Instituto da Caridade conta com a Escola para Formação de Trabalhdores. Este núcleo objetiva ministrar

cursos doutrinários semestrais de preparação e especialização aos trabalhadores oriundos do Ciclo Introdutório
que optaram pelo Instituto da Caridade.

O curso é Teórico e Prático, ministrado semestralmente, sendo que as aulas teóricas terão três momentos:
Parte Comum, Parte Diversificada e Auto-evangelização. Verificar a ortografia

O Posto de Assistência Espírita
“O Posto de Assistência é uma atividade do Instituto da Caridade, oficina de trabalho no bem, que se

desenvolve em locais de necessidade material e espiritual sob a responsabilidade e direção de uma Casa Espírita.

Trata-se de um trabalho assistencial espírita desenvolvido em comunidades carentes, favelas, invasões,
assentamentos, dentre outros locais,  onde temos a oportunidade da troca de experiências que possibilitam o
crescimento de trabalhadores, a assistência e a promoção das famílias carentes de amor e luz, bem como objetiva
despertamento do auxílio mútuo entre as mesmas.

As atividades do Posto podem ser feitas em escolas locais, nos lares das famílias, nas ruas, em áreas
doadas ou adquiridas para tal fim.” (Centro Espírita – Escola da Alma, p. 250, Editora Auta de Souza).



CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM

Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita 
Aula: 22 – Instituto da Caridade/ Posto de Assistência
Instrutores: 
Data:                                                                                         Duração: 45 minutos
Objetivos: 
- Conhecer o que é o Instituto da Caridade e o Posto de Assistência; 
- Perceber a importância do Instituto da Caridade para o atendimento do público; 
- Identificar quais são os objetivos específicos do Instituto da Caridade;
- Conhecer as atividades desenvolvidas pelo Instituto da Caridade.

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS

Definição do 
Instituto da 
Caridade.

Objetivos 
Específicos do 
Instituto da 
Caridade

2’

5’

3’

20’

1) Alegria Cristã, boas vindas e prece inicial.
Recepcionar os jovens com alegria e entusiasmo. 

2) Introdução:
O instrutor irá questionar aos jovens o que é o Instituto 
da Caridade. O que eles conhecem sobre este instituto.
Deixará que os jovens respondam especulem e em 
seguida responder o que é instituto da caridade através
do slide 1.

3) Desenvolvimento:
Aprofundando o conhecimento sobre o Instituto da 
Caridade, o instrutor apresentará através do slide 2 os 
objetivos específicos do Instituto da Caridade 
O instrutor orientará os jovens que cada um busque um
balão (previamente anexado ao teto da sala – dentro 
de cada balão estará o nome de uma atividade do 
instituto). 
Eles deverão ler e procurar em cartazes na parede a 
descrição que corresponde à atividade que pegaram. 

Projetor multimídia e 
computador ou projetor e 
transparências. 
Slide 1.

Slide 2. 

Balões, fitas adesivas, 
papeis com os nomes das 
atividades; 

Cartazes com a descrição 



Posto de 
Assistência.

Jesus

5’

5’

3’

2’

Em seguida deverão explicar aos demais esta 
atividade.
Assim que todas as atividades forem apresentadas o 
instrutor questionará:
- O que é posto de assistência? 
O instrutor escutará as respostas dos jovens e em 
seguida passará o vídeo: Posto de Assistência Espírita.

4) Conclusão:
Para concluir o instrutor passará em slide a máxima de 
Jesus:

“[...] porquanto, tive fome e me destes de comer; tive 
sede e me destes de beber; careci de teto e me 
hospedastes; estive nu e me vestistes; achei-me 
doente e me visitastes; estive preso e me fostes ver.” 
(Mateus, 25: 35-36)

5) Prece final.

das atividades;

Projetor multimídia, 
computador e caixinhas de
som.

Slide 3.
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