
18 -  INSTITUTO DO ESCLARECIMENTO E FAMÍLIA

“[...] que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo.” (Efésios, 4:13).

Jovem amigo, o Estudo da Doutrina Espírita nos abre as portas do entendimento da verdade e nos direciona a alma
para os ideais superiores da vida. Facilitar o aprendizado do Espiritismo também é caridade e na Casa Espírita
temos vasto  campo de trabalho  nesta  seara  através  do  Instituto  do  Esclarecimento  e  Família.  Vejamos  como
funciona este Instituto.

“O  esclarecimento  justo,  a  seu  tempo,  constitui  coluna  poderosa  no  edifício  do  Reino  de  Deus.”  (Humberto  de  Campos,
Reportagens de além-túmulo, 7. ed., p. 62).

O que é o Instituto do Esclarecimento e Família?

“[...] é responsável pela evangelização do adulto e da família na Casa Espírita. Esclarecendo e amparando, consolando,
visa formar a mentalidade cristã renovada no Evangelho de Jesus Cristo, que ilumina, engrandece e redime o Espírito.” (Editora
Auta de Souza, Centro Espírita: Escola da Alma – Uma proposta para formação de trabalhadores, p. 196).

Objetivos do Instituto do Esclarecimento e Família:

1. Formar a mentalidade cristã;
2. Formar trabalhadores esclarecidos para atuarem nas tarefas do Instituto do Esclarecimento e Família;
3. Trabalhar pela sustentação e evangelização da família;
4. Incentivar e implantar cultos do evangelho no lar;
5. Auxiliar na iluminação interior da criatura humana;
6. Ministrar cursos que visem a preparação doutrinária e moral dos assistidos;
7. Trabalhar pelo ensino e divulgação do esperanto à luz da doutrina espírita;
8. Incentivar a leitura, a pesquisa e o conhecimento autodidata;
9. Formar expositores da doutrina espírita;
10.Ministrar palestras nas reuniões públicas;
11.Propiciar a alfabetização cristã de jovens e adultos. 

(Disponível em http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/esclarecimento.php. Acessado em 20/01/2015 às 11h19min).

http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/esclarecimento.php.%20Acessado%20em%2020/01/2015


Como os demais Institutos,  o Instituto do Esclarecimento e Família divide as suas atividades em teoria:
Escola para Formação de Trabalhadores e prática: Núcleos de Trabalho. Vejamos agora a grade da Escola para
Formação: 

Vejamos alguns Núcleos de Trabalho do Instituto do Esclarecimento e Família

Núcleo de Culto do Evangelho no Lar - Funções
-  Coordenar as atividades relativas à implantação e manutenção do culto do Evangelho no lar.

- Coordenar a realização de cultos do Evangelho nos lares, mediante o oferecimento dos mesmos, em campanha coletiva
nas ruas, com local marcado ou não, visando o atendimento ao lar.

- Atender às solicitações de implantação de cultos do Evangelho no lar, através de visitas semanais de até 4 semanas.

- Apoiar os cultos já implantados através de visitas periódicas, e/ou correspondências.

- Acompanhar os pacientes através da realização do culto do Evangelho nos lares que estão em tratamento espiritual na
Casa Espírita, em casos graves de risco maior.

- Confraternizar com os lares que já realizam o culto do Evangelho no lar, visando a sustentação dos mesmos e a troca de
experiências.

Núcleo do Esperanto - Funções
- Coordenar as atividades de ensino e divulgação do Esperanto, associando-o ao Evangelho e ao Espiritismo.
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-  Ministrar  cursos  teórico-práticos  da  língua  internacional,  visando  o  seu  aprendizado,  a  formação  de  instrutores  e
trabalhadores para atuação nas atividades do Núcleo e da Casa Espírita.

- Colaborar com a divulgação da língua internacional através de palestras, Caravana Jesus no Lar e outros meios.
-  Coordenar  as  atividades de produção  doutrinária,  tradução  de mensagens e elaboração de artigos  para  periódicos

espíritas e outros. 

Núcleo de Evangelização da Família - Funções
- Coordenar as atividades de sustentação e evangelização da família.
-  Ministrar  cursos  teórico-práticos  que  atendam desde  a  preparação  doutrinária  e  moral  para  o  casamento,   até  a

sustentação e evangelização da família;  formando a família cristã e os lares fraternos,  que se solidarizam com o amparo,  a
assistência e a educação da criança em abandono.

- Ministrar cursos teórico-práticos que visem a preparação e evangelização da mulher para o cumprimento da sagrada
missão da maternidade.

- Prestar apoio aos lares que cooperem com a guarda, assistência e educação da criança em abandono.
- Trabalhar no apoio aos lares no sentido da educação dos filhos e evangelização da família, através de visitas periódicas.
- Realizar encontros de casais, de mães e da família visando a confraternização e trocas de experiências.

Núcleo de Reunião Pública - Funções
- Coordenar as atividades referentes à reunião pública (palestras e aulas).

        
Núcleo De Documentação e Informação - Funções

- Administrar o funcionamento da biblioteca fixa, incentivando a leitura, a pesquisa e o estudo.
- Arquivar, zelar e manter o acervo  doutrinário e de documentos históricos da Casa Espírita.
- Arquivar, zelar e controlar os recursos áudio visuais como: fitas cassetes, fitas de vídeo, cd-room, transparências, slides,

etc.

Núcleo De Alfabetização Cristã - Funções
- Solidarizar-se  com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos.
- Ministrar cursos de alfabetização cristã nos lares previamente triados pelo Instituto, mediante visitas periódicas.
-  Ministrar  cursos  de  alfabetização  cristã  nas  dependências  do  Centro  Espírita  para  alunos  previamente triados  pelo

Instituto.

Núcleo De Apoio À Reforma Íntima -Funções
- Auxiliar os alunos e trabalhadores da Casa Espírita na evangelização de si mesmos, através de programas metódicos,

sequenciados e permanentes.



Núcleo De Exposição Oral - Funções
- Ministrar cursos de formação de expositores para atuação na Casa Espírita e em outras localidades.

Colaborar na divulgação da Doutrina Espírita através de palestras doutrinárias. 

Núcleo Escola De Evangelização De Adultos
- Ministrar cursos doutrinários e sistemáticos para a clientela de freqüentadores adultos dos Postos de Assistência e/ou do

Departamento de Assistência da Casa Espírita.

“Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec, em nossas organizações, preparando o
futuro.

Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado.
Plantemos no culto da caridade o culto da escola.” (Emmanuel, Religião dos Espíritos, 2. ed., p. 163).



CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________

Plano de Aula

ESCOLA DO BOM SAMARITANO JOVEM
Aula: Instituto do Esclarecimento e Família
Instrutores: ____________________________________________________ Data:___________________________ Duração: 45’

Objetivos: 
- Identificar no Instituto do Esclarecimento e Família um departamento da Casa Espírita com características escolares que visa 
fortalecer a unidade de prinícipios doutrinários e práticos no trabalho com os adultos e a família, à luz da Doutrina Espírita.
- Enumerar e compreender os objetivos do Instituto do Esclarecimento e Família.
- Conhecer os Núcleos de Trabalho do Instituto do Esclarecimento e Família.
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Alegria Cristã e Prece

Introdução:
- Fotos de famílias felizes, imagens de pessoas estudando, imagens 
de culto no lar, símbolo do esperanto e falar que o Instituto do 
Esclarecimento e Família é o responsável pelo incentivo à 
implantação de Cultos do Evangelho no Lar, Difusão e estudo do 
Esperanto, Evangelização da Família, pelos Cursos na Casa Espírita 
e diversas outras atividades que veremos a seguir.

Desenvolvimento:
- Através de slide ou cartaz, refletir com os jovens a respeito desta 
afirmativa de Humberto de Campos:
“O esclarecimento justo, a seu tempo, constitui coluna poderosa no
edifício do Reino de Deus.” (Humberto de Campos, Reportagens de
além-túmulo, 7. ed., p. 62). Levando os jovens a concluírem que o
difundir  as consolações e esclarecimentos da Doutrina Espírita é
auxiliar  no  programa  de  libertação  e  edificação  das  almas  e

Imagens recortadas de 
jornais, revistas, colhidas 
na internet...
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Cartaz
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consequente melhoria do mundo.
-  Através  de slide ou cartaz,  apresentar  a grade da Escola para
Formação de Trabalhadores do Instituto do Esclarecimento e Família
e deixar  que os jovens manuseiem os  livros  utilizados  em cada
curso, tanto no núcleo comum quanto na parte diversificada.
-  Através  de  balas  coloridas,  dividir  a  equipe  em  03  grupos  e
entregar a cada grupo uma folha contendo o nome dos Núcleos de
Trabalho do Instituto do Esclarecimento e Família e solicitar que,
abaixo de cada núcleo de trabalho, o grupo deverá enumerar duas
tarefas específicas que eles imaginam ser atribuídas aquele núcleo
como por exemplo: Núcleo da Reunião Pública: organizar a escala
de palestrantes de cada dia; bem como dizer em que dia aquela
tarefa é realizada na Casa Espírita.
É  importante  que  o  instrutor  assessore  os  grupos,  dando
informações e sugerindo atividades.

- O instrutor deverá conduzir a apresentação da seguinte forma:
inicialmente os três grupos falam do primeiro Núcleo de Trabalho
(Núcleo de Culto do Evangelho no Lar) e depois o instrutor através
de slides ou cartazes, apresenta, de forma breve, as funções deste
Núcleo, bem como as atividades realizadas. Finda a apresentação
do  instrutor,  os  grupos  passam para  o  próximo  núcleo  e  assim
sucessivamente até o último núcleo.

Conclusão:
- O instrutor deverá um dos jovens é portador de uma importante 
mensagem a todos e cuja mensagem encontra-se em baixo da 
carteira. 

“Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da
obra  de  Allan  Kardec,  em  nossas  organizações,  preparando  o
futuro.

Ofereçamos  pão  ao  estômago  faminto  e  alfabeto  ao
raciocínio embotado.

Plantemos  no  culto  da  caridade  o  culto  da  escola.”
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diferentes

Cartazes 

Texto com a mensagem 



(Emmanuel, Religião dos Espíritos, 2.ed., p.163).
O jovem que encontrar a mensagem deverá lê-la para os

colegas e em seguida o instrutor solicitará que outro jovem faça a
prece.

Para maiores informações sobre o funcionamento do 
Instituto do Esclarecimento e Família e do Centro Espírita, 
acesse: www.ocentroespirita.com .

http://www.ocentroespirita.com/

