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Atendimento Espiritual

O atendimento espiritual na casa espírita tem como proposta básica, 
acolher, consolar, esclarecer e orientar as pessoas que buscam os 

Centros Espíritas, em seus espaços físicos e virtuais, atividades e eventos 
espíritas em ambientes externos, por meio de ações fraternas e 
continuadas, em conformidade com os princípios espíritas e do 

Evangelho à luz da Doutrina Espírita. Disponibiliza, igualmente, aos que 
já frequentam o Centro Espírita, como atendidos ou atendentes, apoio, 

esclarecimento, consolação e assistência espiritual e moral.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL ≠ ATENDIMENTO FRATERNO



Atendimento Espiritual

As atividades da área do Atendimento Espiritual são apresentadas no 

Documento Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, 

como um conjunto de tarefas inter-relacionadas que apresentam 

características e interfaces naturais. São atividades da área do 

Atendimento Espiritual:

Recepção, 

Atendimento Fraterno, 

Explanação do Evangelho à Luz da D.E., 

Evangelho no Lar,

Irradiação mental e 

Passe

ATENDIMENTO ESPIRITUAL ≠ ATENDIMENTO FRATERNO



Atendimento Fraterno

O atendimento fraterno pelo diálogo 
consiste em receber fraternalmente 
aquele que busca o Centro Espírita, 

dando-lhe a oportunidade de expor, 
livremente e em caráter privativo e 

sigiloso, suas dificuldades e 
necessidades. Acolher, de forma 

fraterna e solidária, dentro dos 
princípios do Evangelho à

luz da Doutrina Espírita, ouvindo e 
orientando com respeito, atenção e 

humildade

ATENDIMENTO ESPIRITUAL ≠ ATENDIMENTO FRATERNO



REQUISITOS PARA O ATENDIMENTO FRATERNO

1- EQUIPE CAPACITADA, DEDICADA E HARMONIZADA

2- AMBIENTE FÍSICO ADEQUADO, QUE OFEREÇA PRIVACIDADE E 
ACOLHIMENTO 

3- CUIDADO COM O AMBIENTE ESPIRITUAL, COM A PRÉVIA 
PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO ATRAVÉS DE LEITURA DO 
EVANGELHO E PRECE 

4- CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS TAREFEIROS DA ATIVIDADE

5- ATENDER ÀS ORIENTAÇÕES DOS DOCUMENTOS “ORIENTAÇÃO 
PARA O ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO CENTRO ESPÍRITA” E 
“ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA”



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

- PLANEJAMENTO

Ao implementar qualquer atividade é necessário que se faça um planejamento 
prévio das etapas a serem cumpridas para a efetivação da mesma.

No planejamento vai se estipular:
- como a atividade será implantada, 
- as reuniões prévias que serão feitas com a diretoria da Casa, 
- a definição da equipe, 
- a definição do local dos atendimentos, 
- a definição dos dias e horários que a atividade será oferecida ao público, 
- a programação de capacitação aos tarefeiros, 
- as reuniões com a equipe para orientações e avaliações dos trabalhos.

Recomenda-se fazer um projeto com os objetivos, fundamentação, finalidades, 
responsáveis, público-alvo, metas, metodologia, cronograma, previsão de 
gastos.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

EQUIPE

- Coordenação:

A atividade de Atendimento Fraterno precisa ter uma pessoa que irá coordená-la, 
compondo a equipe, fazendo as escalas dos atendentes e recepcionistas, cuidando do 
ambiente onde ocorrerão os atendimentos, orientando a equipe, introduzindo os novos 
tarefeiros, fazendo reuniões periódicas de avaliação dos trabalhos, promovendo cursos 
de formação e de capacitação.

Este coordenador pode ser a pessoa encarregada pelo Departamento de Atendimento 
Espiritual da Casa, mas preferencialmente que seja alguém que cuide exclusivamente da 
Atividade do Atendimento Fraterno, que é ampla e exige muita atenção em todos os 
aspectos. E ter o conhecimento da prática do AF por já ter trabalhado nele.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

EQUIPE

- Recepção:

A Recepção é uma das atividades da Área do Atendimento Espiritual na Casa Espírita 
(cuja implantação será abordada no nosso próximo encontro - módulo 3).

A atividade do Atendimento Fraterno necessita ter uma Recepção própria (mesmo no 
atendimento fraterno virtual), com recepcionistas capacitados para identificar a 
necessidade do AF naquele que chega à Casa sem conhecimento sobre o 
funcionamento e atividades que uma Casa Espírita oferece mas que está em busca de 
auxílio para suas dores da alma.

Alguém que tenha a sensibilidade para acolher sem constranger, com discrição, 
paciência, cuidado, e que conheça a atividade, os procedimentos e a organização geral 
da Casa Espírita.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

EQUIPE

O Atendente Fraterno:

É o trabalhador que possui amplo conhecimento da Doutrina Espírita, tem a boa moral, 
que vai ouvir com compreensão, sem julgamentos, com tolerância e empatia. Aquele 
que vai auxiliar, com respeito, sem imposição, libertando a pessoa através do 
esclarecimento, a orientação segura para que ela possa resolver suas dificuldades.

A sustentação ao diálogo:

É muito importante que o atendimento fraterno seja realizado em duplas de 
atendentes, onde um tarefeiro fará o atendimento, ouvindo e esclarecendo o atendido, 
e o outro tarefeiro acompanhará o atendimento fazendo a sustentação através da 
prece mantendo o ambiente receptivo aos benfeitores espirituais para a intuição do 
atendente e do atendido.

Obs.: o número de duplas de atendentes deve ser determinado de acordo com o 
tamanho da Casa e o volume de atendimentos



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

AMBIENTE

Mesmo o menor Centro Espírita tem condições de oferecer o ambiente apropriado ao 
Atendimento Fraterno.

Deve haver uma recepção, simples e organizada para receber a pessoa que está 
buscando o atendimento fraterno. Esta deve estar localizada na entrada da Casa 
Espírita, separada do ambiente onde ocorrerão os atendimentos. 

Oferecer cadeiras para o atendido aguardar a sua vez de ser atendido, sendo que o 
encaminhamento deve ser feito sempre por ordem de chegada, sem escolha de 
atendente por parte do atendido. De preferência essa “sala de espera”deve ser em 
local separado da recepção. Porém, não havendo espaço físico para este local de 
espera, o mesmo deve ser oferecido junto à recepção ou no salão doutrinário.

Obs.: a atividade de Atendimento Fraterno deve ser em horário diferente do horário da 
palestra pública, de preferência antes da mesma, para que o atendido possa assistir a 
palestra após o atendimento.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

AMBIENTE

- A privacidade é da estrutura do próprio serviço. Um local em que a pessoa possa falar 
sem que terceiros escutem e expressar sua emoções de forma mais reservada. Todavia, 
não há necessidade de manter a porta trancada, podendo a mesma ficar entreaberta, 
mantendo a privacidade, deixando o atendido mais tranquilo por não estar totalmente 
isolado e, ao mesmo tempo, inibindo “ciladas”armadas por pessoas em desarmonia 
íntima que acorrem ao Atendimento Fraterno.

- Cuidado com a temperatura do local. Nem frio em demasia e nem calor em excesso.

- Ruídos também podem prejudicar dependendo do nível de concentração da pessoa.

- Iluminação normal (sem meia luz ou luz intensa)

- Ambiente deve ser tranquilo, sem pessoas transitando. É um local onde os benfeitores 
espirituais irão preparar a psicosfera e ajudar o atendente na inspiração.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

Integração Atendimento Fraterno e Recepção

O atendimento fraterno se inicia na recepção à pessoa no momento em que chega ao 
Centro Espírita.

O perfil do recepcionista do AF deve ser considerado na escolha da pessoa que 
exercerá esta função. A recepção deve ser acolhedora, espaço organizado, limpo, 
tranquilo. 

Os recepcionistas do AF também devem participar do momento de preparação para o 
início dos trabalhos, com leitura do Evangelho e prece, pois toda a equipe deve estar 
harmonizada e em sintonia com os benfeitores espirituais que estarão trabalhando em 
conjunto com os atendentes e recepcionistas.

Enquanto é imprescindível ao atendente fraterno ter empatia, é também imprescindível 
ao recepcionista do AF ter simpatia. Receber a pessoa que chega com suas dores e 
dificuldades com cordialidade, proporcionando o acolhimento desde o primeiro 
momento em que ela adentra as portas do Centro Espírita.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

Integração Atendimento Fraterno e Recepção

Agir com discrição e não permitir que a pessoa se exponha na recepção, 
interrompendo sutilmente relatos que devem ocorrer na privacidade do atendimento 
fraterno.

Explicar àquele que chega pela primeira vez ao AF como a tarefa se desenvolve, 
evitando expectativas equivocadas a respeito do AF.

Encaminhar pessoalmente a pessoa até o local do AF.

Demonstrar disponibilidade e interesse.

Autocontrole e paciência para com as pessoas que se apresentam agressivas, ansiosas, 
impacientes, pois elas estão ali porque algo está lhes perturbando, seja de ordem física, 
moral, psíquica, espiritual, frequentemente desiquilibradas emocionalmente frágeis.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

Integração Atendimento Fraterno e Recepção

No atendimento virtual, o recepcionista se encarregará de contatar o atendido que 
solicitou o atendimento através dos canais fornecidos pelo Centro Espírita, fornecer o 
link de acesso à sala de atendimento ou colocá-lo na sala de atendimento quando 
utilizado este recurso de salas simultâneas na plataforma de reuniões virtuais, orientar e 
auxiliar nas dificuldades. 

Sendo AF por WhatsApp o recepcionista irá agendar o dia e horário para o 
atendimento da pessoa, receber o número do whats do atendido, encaminhando ao 
atendente juntamente o nome do dele, sem mais detalhes, para que o atendente faça a 
ligação no dia e horário agendados.

Deve estar presente na reunião de harmonização do grupo de AF.



Integração Atendimento Fraterno e demais Atividades do 
Atendimento Espiritual

As informações dos documentos orientadores à disposição 
dos trabalhadores da área do AE indicam que as atividades 

do AE devem ser desenvolvidas por meio de ações fraternas, 
continuadas, sistematizadas.

No atendimento fraterno o atendente vai indicar outras
atividades do AE ao atendido, como forma de auxílio ao
reequilíbrio, tratamento espiritual e desobsessivo.

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO



Integração Atendimento Fraterno e demais Atividades do Atendimento Espiritual

Dessa forma, o atendente vai orientar e indicar a prática do Evangelho no Lar. Vai levar 
o nome do atendido e outros envolvidos na problemática para a realização de 
Irradiações. Indicar a atividade de Explanação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, 
assim como a terapêutica do Passe àqueles necessitados deste recurso.

Obs.: não devem ser anotados nomes completos, descrição das problemáticas, 
endereços, etc. Apenas o primeiro nome é suficiente e mesmo assim, desde que haja a 
explicação ao atendido do motivo da anotação do nome, o que será feito com esse 
dado e o consentimento do interessado, atendendo à LGPD.

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO 
FRATERNO

Assim como as atividades do AE devem ser 
desenvolvidas por meio de ações continuadas, 
sistematizadas entre si, as atividades do AE 
também devem ser integradas com as outras 
áreas, conforme o capítulo 4 do documento 
Orientação ao Centro Espírita, que aborda a Área 
do AE. No item 4.4  que aborda os Objetivos do 
AE, no subitem “e”, está previsto o objetivo de:

“Aperfeiçoar as condições de inter-relacionamento e 
integração das atividades do Atendimento Espiritual nas 
diferentes Áreas e setores existentes no Centro 
Espírita.”

Integração Atendimento Fraterno e demais Áreas



Integração Atendimento Fraterno e demais 
Áreas

E assim é com a atividade do Atendimento 
Fraterno com relação às demais Áreas.

No Atendimento Fraterno o atendente, 
conforme a demanda do atendido, vai 

encaminhá-lo para outras atividades das demais 
Áreas desenvolvidas em sua Casa Espírita.

Área Assistência e Promoção Social Espírita

Encaminha atendido para APSE (como assistido 
ou voluntário)

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

Integração Atendimento Fraterno e demais Áreas 

Área Família Infância e Juventude

Disponibilização de AF nos eventos da área  (encontros juventude, encontros da família)

Convida para evangelização (bebê, infância, juventude e família)  

Área dos Estudos

Incentiva ao estudo da D.E., seja como auxiliar em tratamento espiritual, seja o 
conhecimento que o atendido busca 

Em parceria com área de estudos orienta facilitadores para encaminhamento ao AF de 
participantes que identificarem a necessidade

Convida para grupos de estudo de arte espírita



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DO ATENDIMENTO FRATERNO

Integração Atendimento Fraterno e demais Áreas 

Área Doutrinário/Comunicação Social 

Convida para assistir à palestra

Indica livros 

Área Mediunidade

Encaminha nomes para irradiações nos grupos mediúnicos

Encaminha pessoas com mediunidade aflorada e em desequilíbrio para grupo 
acolhimento (quando há na casa)



A EQUIPE DE ATENDENTES



Composição da Equipe

• Um coordenador para estruturar, promover a capacitação e 
coordenar os atendentes para a tarefa;

• Trabalhadores de recepção e AF escalados em número suficiente 
para atender a demanda da Casa Espírita.

Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita – FEB



Formação de Trabalhadores da Área do Atendimento Espiritual
FORMAÇÃO GERAL

• Formação básica de trabalhadores
para conhecer as atividades do
Atendimento Espiritual de forma
organizada, (visão global da área e
fundamentos de cada atividade),
como funciona a sua dinâmica e de
que maneira vai auxiliar quem
busca ajuda na Casa Espírita e quais
os requisitos necessários para
trabalhar na área.

• Será um pré-requisito para a
participar da Formação Específica
(além do sólido conhecimento
doutrinário necessário)

O que é 
Atendimento 

Espiritual



Formação de Trabalhadores da Área do Atendimento Espiritual
FORMAÇÃO GERAL

Visão Sistêmica das Atividades do AE



Formação de Trabalhadores da Área do Atendimento Espiritual
FORMAÇÃO GERAL

Sugestão de conteúdo:

• Conceituação 
• Finalidade
• Visão geral da área
• Atividades 
• Noções básicas das atividades
• Importância da sistematização

das atividades

• Público que procura o AE
• Integração com as demais áreas 

da Casa
• Constituição das equipes da área
• Requisitos e habilidades 

necessárias ao trabalhador da 
área

Sugere-se ainda que todos os atuais trabalhadores da área façam essa
formação para alinhamento.



Formação de Trabalhadores da Área do Atendimento Espiritual

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Onde o futuro trabalhador da área do AE terá a formação aprofundada,
necessária para trabalhar na atividade requerida.

Utiliza-se os documentos Orientação para o Atendimento Espiritual no
Centro Espírita, Orientação ao Centro Espírita - OCE, juntamente com as
obras da codificação espírita como base doutrinária dos conteúdos
aplicados.

Pode ser aplicada pelas UREs e conforme a demanda das Casas, porém a
recomendação é a aplicação de todo o programa, abrangendo todas as
atividades, no formato de formação continuada.



Quanto aos Atendentes Fraternos pelo Diálogo

• Estar vinculado à uma Instituição Espírita e ser frequentador assíduo de
um grupo de estudo dessa instituição; ser trabalhador espírita; ter passado
pelas capacitações da URE ou das capacitações internas no Centro Espírita;
estar buscando a vivência dos princípios da Doutrina Espírita e do
Evangelho de Jesus. Sugere-se ainda a realização do Evangelho no próprio
Lar

• Segurança doutrinária

• Atendentes sejam “porta vozes” do Evangelho de Jesus e do
esclarecimento pela Doutrina Espírita

• Busca contínua da boa moral; hábito de oração, solidez do conhecimento
da Doutrina Espírita; bom tato psicológico (capacidade de saber ouvir);
habilidade em manter sigilo; empatia (colocar-se no lugar do outro),
ausência de preconceito, ouvir com o coração, equilíbrio emocional
(ponderação, paciência, segurança).

Requisitos necessários:

Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita – FEB



Na prática do diálogo Fraterno

• Procurar auxiliar o atendido a reerguer o auto amor e a esperança,
esclarecendo-o de que, com apoio espiritual, dependerá dele mudar
o quadro de sua preocupação, através da própria posição mental e
renovação íntima

• Após acolher fraternalmente quem chega, identificar o motivo de sua
vinda e oferecer-lhe os recursos de que o Centro Espírita dispõe para
atendê-lo na sua necessidade: cursos, reuniões, evangelização da
criança e do jovem e outros

• Orientar, sempre, para a necessidade da realização do Evangelho no
Lar, estimulando-o para o desenvolvimento do hábito da leitura
saudável e para o estudo, sugerindo os livros adequados da
Codificação Espírita e obras complementares.

• Após as devidas orientações, quando necessário, encaminhar o
assistido para a reunião de explanação do Evangelho e para o passe.

Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita – FEB



Dicas importantes
• Descartar promessas de curas e nem estabelecer certezas absolutas

• Evitar que o atendido faça colocações de dificuldades íntimas gerando
constrangimento - não é um confessionário

• Na casa espírita nosso terreno é Espiritismo e não Psicologia, Psiquiatria e/ou
Psicanálise

• Recusar gratificações, atenções, distinções especiais (somos agentes da
espiritualidade, sem os espíritos nada faremos)

• Evitar opiniões pessoais, a orientação é sempre segundo a Doutrina Espírita

• Falar com simplicidade para que haja comunicação real

• Não fazer revelações – o atendido precisa ser auxiliado e não aterrorizado

• Não estimular que o atendido, em atitude de queixa, fale mal de outros Centros
Espíritas por onde passou

• Caso ocorra alguma manifestação mediúnica através do assistido, chama-lo à
lucidez e aplicar passes quando necessário.

• Estipular um tempo médio para cada atendimento

• Selecionar e capacitar, continuamente os colaboradores que tenham um perfil
adequado para a tarefa

Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita – FEB



Atendimento Fraterno Virtual

• Criar canais de atendimentos fraternos à distância, para aqueles que estão
necessitados de acolhimento, consolo e orientação à Luz da Doutrina
Espírita;

• Oferecer, através dos canais institucionais, a acolhida fraterna em tempos
de pandemia, ou noutra condição que impeça/dificulte o acesso
físico/presencial ao centro espírita;

• Público alvo: Pessoas que estão precisando de acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação, durante período de isolamento social assim
como em outras circunstâncias em que as pessoas tenham dificuldade ou
impossibilidade cotidiana de acessarem fisicamente/presencialmente os
Centros Espíritas.

Orientação ao Centro Espírita – Dimensão Virtual – FEB



Atendimento Fraterno Virtual
• A implantação do Atendimento Fraterno Virtual assim como de qualquer

atividade no Centro Espírita deve ter o seu início na sensibilização da
diretoria.

• Elaborar um Plano de Ação;
• Definição do coordenador da equipe;
• Seleção dos Atendentes Fraternos;
• Definir os Canais virtuais Institucionais que serão usados com segurança,

preservando o sigilo do atendido e do atendente;
• Providenciar a compra de chips/celulares –institucionais – ou fazer

campanha para doação;
• Realização das capacitações necessárias: a) aperfeiçoamento dos

Atendentes Fraternos e b) no uso das ferramentas
• Definir como vai ser feita a avaliação
• Definir horários do AF à distância;
• Providenciar a divulgação

Atendimento Fraterno Virtual – Projeto FERGS



Atendimento Fraterno Virtual
Orientações:

• O Atendimento Fraterno à distância deve ser viabilizado através de ferramentas
institucionais, sem vinculação direta com o telefone do atendente.

• É recomendado um treinamento dos Atendentes Fraternos indicados pela área do
AE, a operacionalizar as ferramentas para comunicação à distância como:
WhatsApp, Skype, Hangout, Meet, e-mails e outros...

• Orienta-se que as ferramentas sejam institucionais, isto é, ligada à Instituição, e
sem vinculação pessoal com os Atendentes Fraternos.

• Os atendimentos à distância serão oferecidos àqueles que assim o desejarem,
enfatizando-se a importância do atendimento presencial, pois o mesmo está
circundado por uma série de ações que complementam a sensibilização do
atendido.

• As recomendações para o atendimento fraterno Virtual, são as mesmas do
Atendimento Fraterno e Presencial.

• Os convidados ao trabalho devem ser aqueles que já tenham experiência e
segurança no Atendimento Fraterno presencial e que sintam-se confortáveis para
realizar a tarefa virtualmente.

Orientação ao Centro Espírita – Dimensão Virtual – FEB



Atendimento Fraterno Virtual
Orientações:

• No ambiente doméstico, além do Atendente/Atendido moram outras
pessoas podendo prejudicar o sigilo do diálogo. Por isso os cuidados
devem ser redobrados, pois a questão do sigilo é de fundamental
importância no atendimento!

• A não criação de dependência emocional, nem a criação de vínculo entre o
atendente fraterno e o atendido, transferindo essa relação para a
impessoalidade da Instituição Espírita, através de um canal institucional.

• Os cuidados quanto á formação do trabalhador devem ser os mesmos, pois
atendente despreparado poderá prejudicar o emocional do atendido, o
seu próprio emocional e dar uma orientação personalizada que em vez de
levar consolo, provocará desequilíbrio.

• Avaliação constante dos resultados para o processo de melhoria
permanente.
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Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha 
para que a Doutrina Espírita lhes estenda socorro oportuno. 

Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de 
Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na 

palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie 
permanente de caridade – a caridade da sua própria 

divulgação." 
Emmanuel Mensagem "Socorro Oportuno" do livro "Estude e Viva" (Chico Xavier e 

Waldo Vieira) 


