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Subsídios:
”Orientação à Comunicação Social Espírita”

A Comunicação Social Espírita destina-se: 
I – Ao público interno do Movimento Espírita tendo por objetivos: 
a) servir de canal de informações sobre dados e fatos relacionados às atividades 
das instituições espíritas; 
b) criar condições para o diálogo entre os participantes das sociedades espíritas.

II – Ao público em geral, com o objetivo de: 
a) Desenvolver a comunicação com o público externo (não espíritas) de maneira 

que facilite a compreensão dos conceitos espíritas de modo fraterno e 
espontâneo. Nessa tarefa, não há o propósito de converter, mas sim de 
dialogar, informar e esclarecer. Divulga-se a Doutrina Espírita porque ela 
representa uma verdade consoladora, útil e necessária aos homens e que 
contribui para a melhoria da humanidade.



Princípios e diretrizes evangélico-doutrinárias 

I – Toda ação de Comunicação Social Espírita deve refletir o amor e a verdade que estão 
contidos na Doutrina Espírita;
II – A mensagem deve buscar o entendimento fraternal, visando dialogar, informar e 
orientar, mas também projetar uma imagem favorável e positiva do Espiritismo;
III – A mensagem deve se revestir de equilíbrio e harmonia, visando contribuir, 
efetivamente, para esclarecer, consolar e orientar;
IV – A Comunicação Social Espírita deve sempre refletir uma postura dialógica e expositiva e 
nunca impositiva, respeitando-se tanto o princípio de liberdade que a Doutrina Espírita 
preconiza, como também o público;
V – Deve caracterizar-se pelo propósito de promover a Doutrina Espírita, sua mensagem, 
seus princípios e seus benefícios, sem a preocupação de destaque para a pessoa que a 
promove;
VI – A seleção de veículos, bem como a forma de utilizá-los, deve observar os aspectos 
éticos, legais e técnicos;
VII – A forma de apresentação da mensagem deve primar pela simplicidade,
isentando-se de qualquer conotação sensacionalista.



PLANO DE TRABALHO PARA O MOVIMENTO 
ESPÍRITA 2018–2022

DIRETRIZ 3 – TRANSVERSALIDADE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESPÍRITA

Objetivos:
- Contribuir para o aprimoramento do processo de comunicação nas 
instituições espíritas, considerando que a comunicação permeia 
todas as atividades internas e facilita os relacionamentos individuais 
e coletivos.
- Promover a comunicação entre os agentes do Movimento Espírita;
- Divulgar as informações do Espiritismo e do Movimento em 
formato, estrutura e canais adequados aos públicos a que se 
destinam.



Funções da comunicação social espírita:

• Evangelizadora

• Integradora

• Midiática



Rede coordenada - ACSE

• Princípio: Trabalho colaborativo

• Integração e colaboração entre os diferentes 
agentes da ACSE no estado e nas regiões.



Jesus: modelo de comunicador

Era o portador da Boa Nova (Evangelho, do grego, boa mensagem 
ou boa notícia); Ele conhecia as pessoas com as quais se 
comunicava;
Ele dialogava: falava e ouvia;
Ele não discriminava: ultrapassava as ideologias;
Ele usava linguagem simples, direta, linguagem do cotidiano, 
histórias e parábolas;
E por, fim, comunicava com sua própria vida.

Será que estamos seguindo seus exemplos na 
divulgação do Espiritismo?



Paulo de Tarso - Comunicador



Jesus: modelo de comunicador

• Além das viagens: cartas. Hoje com as 
ferramentas da internet, conseguimos 
algo semelhante com facilidade;

• Apóstolo dos gentios, ele buscava a 
conversão;

• Nosso objetivo enquanto comunicadores 
espíritas, não é converter mas sim 
Acolher, Esclarecer, Consolar, mantendo a 
fidelidade à mensagem de Jesus e dos 
espíritos.



Vídeo de André Trigueiro

7º Encontro de comunicação social espírita do RJ



Perguntas:

Como nos adaptar a esse mundo sem contato?

Quais ações são efetivas para o prosseguimento de 
nossas atividades?



Diretriz 1 - DIFUSÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• Difundir a Doutrina Espírita, por meio de estudo, divulgação 
e prática, colocando-a ao alcance e a serviço de todas as 

pessoas, indistintamente, independentemente de sua 
condição social, cultural, econômica ou faixa etária, tendo 
como referencial as obras da Codificação Espírita e as de 

autores a elas coadunados.



Diretriz 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS 
ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS 

FINALIDADES

• Adequar os Centros Espíritas para a realização do seu 
trabalho de estudo, difusão e prática da Doutrina Espírita, 

desdobrado nas atividades doutrinárias, assistenciais, 
administrativas e de unificação.



Diretriz 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO 
DO MOVIMENTO ESPÍRITA

• Desenvolver o trabalho de união dos espíritas e dos Centros Espíritas, assim 
como o de unificação do Movimento Espírita, como natural vivência dos 

ensinos espíritas e como atividade indispensável ao fortalecimento, à 
ampliação e ao aprimoramento do Movimento Espírita em todas as suas 

realizações; 

• Promover e realizar atividades que possibilitem o intercâmbio de 
informações e de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre 

os Centros Espíritas, os órgãos de unificação e entre as entidades 
especializadas; 

• Oferecer condições para o conhecimento e a implementação das 
recomendações e campanhas aprovadas e lançadas pelo CFN/FEB, como 

Família, Vida e Paz, Evangelho no lar, entre outras.



Diretriz 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS

• Assegurar a formação continuada dos trabalhadores e lideranças espíritas 
em todas as atividades doutrinárias, assistenciais, administrativas, de gestão 

e de unificação; 

• Elaborar plano de formação continuada do trabalhador espírita em todas as 
atividades desenvolvidas nos órgãos de unificação e nos Centros Espíritas; 

• Estimular o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal dos 
trabalhadores espíritas, buscando a união e a confiança pela convivência 

fraterna, indispensáveis à realização das tarefas.



Diretriz 8 - PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA 
COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO 

CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO

• Sensibilizar os trabalhadores espíritas para a relevância do livro em seus 
aspectos doutrinários, de unificação e como negócio de administração; 

• Orientar o Movimento Espírita para a leitura e divulgação das obras da 
Codificação e de livros doutrinariamente adequados aos princípios do 

Espiritismo; 

• Estimular a realização de ações e projetos em todas as áreas do Movimento 
Espírita para a difusão do Espiritismo por meio do livro



“Solidários, seremos união, separados uns dos
outros, seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos.
Distanciados entre nós, continuaremos à procura do
trabalho com que já nos encontramos honrados pela
Divina Providência.”

Bezerra de Menezes


