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ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA

Sem dúvida,  o  Espiri t ismo 
abre à arte  um campo 

inteiramente  novo,  imenso e  
ainda inexplorado.

KARDEC, Allan. Obras póstumas. Trad. Guillon Ribeiro. 41. ed. Brasília: FEB, 2020, 1. pt., 

Influência perniciosa das ideias materialistas.



1
Sobre a Área de Arte, qual a alternativa 

abaixo é a mais correta?

O objetivo principal da Área de Arte é implantar atividades artísticas no 

Centro Espírita.a

É importante o Centro Espírita implantar sua Área de Arte para a formação 

de artistas espíritas.
b

O foco de atuação da Área de Arte é a difusão da Doutrina Espírita através 

da inserção de manifestações artísticas nas palestras públicas.c

A Área de Arte tem por objetivo o estudo,  formação continuada,  

divulgação, fomento e esclarecimento sobre as boas práticas no campo da 

arte.
dd



A Área de Arte se dedica ao estudo, formação continuada, 

divulgação, fomento e esclarecimento sobre as boas práticas 

que devem ser observadas no campo da arte, à luz da 

Doutrina Espírita, de forma transversal, dialogando com as 

demais áreas do Centro Espírita.



2
Para que criar uma Área de Arte no Centro 

Espírita?

Para melhorar a difusão doutrinária.a

Para proporcionar aos trabalhadores espíritas uma nova alternativa de 

tratamento espiritual.d

Para preparar trabalhadores espíritas para uma atuação artística, dentro e 

fora do movimento espírita.c

Para oferecer ao Centro Espírita subsídios e orientação para a utilização da arte.bb



A Área de Arte deve  oferecer ao Centro Espírita 

subsídios e orientação para a utilização da arte, a fim 

de que as manifestações artísticas espíritas sejam 

realizadas em harmonia com os princípios da Doutrina 

Espírita, com vistas ao favorecimento da educação do 

Espírito imortal, da promoção do bem, do belo, da 

harmonia, da elevação da alma e dos valores éticos e 

morais do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo.



3
Com relação aos objetivos das atividades da 

Área de Arte, assinale verdadeiro ou falso:

Promover a percepção da Arte como elemento de expressão do conhecimento 

espírita, ferramenta de transformação das emoções e sentimentos e como indutora 

do processo de autoconhecimento e renovação moral, bem como de estudo, vivência 

e difusão do Espiritismo.

Primar pelo uso da arte alinhado aos postulados éticos contidos na Doutrina 

Espírita.

Evitar a utilização da arte nas diversas áreas do Centro Espírita, pois ela deve ser 

restrita às atividades de difusão do Espiritismo.

Não é necessária a formação continuada, nos aspectos técnico –pedagógicos e 

doutrinários, de trabalhadores vinculados à Área de Arte.

Difundir o documento orientador da Área de Arte, quando publicado pelo CFN/FEB, 

para os trabalhadores do Centro Espírita.
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Com relação à Abrangência da Área de Arte, 

podemos dizer que:

Ela abrange apenas algumas linguagens, visto que há determinadas 

manifestações artísticas que não se coadunam com o Espiritismo.a

Ela abrange todas as linguagens artísticas, sem restrições, e dispensa o 

estudo do Espiritismo, uma vez que o que se busca é a Arte Pura, como a 

definiu Emmanuel.
b

A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades 

não precisam estar em consonância com a Doutrina Espírita e os princípios 

éticos do Evangelho, pois a Arte é pura e não tem rótulos religiosos.
d

Ela abrange todas as linguagens artísticas e envolvem as práticas de criar, ler, 

produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. cc



A Área de Arte abrange todas as linguagens que 

articulam saberes referentes a produtos e fenômenos 

artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, 

construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A 

sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e 

as subjetividades deverão estar em consonância com a 

Doutrina Espírita e os princípios éticos do Evangelho.
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A Área de Arte da casa espírita pode 

auxiliar no desenvolvimento de trabalhos 

artísticos para a sociedade?

Simaa

Nãob



A Área de Arte deve oferecer subsídios 

teóricos e práticos de orientação, 

planejamento, implantação e 

desenvolvimento dos trabalhos artísticos 

em seu campo de ação, no Centro Espírita, 

no movimento e na sociedade.



6
Quanto à Organização geral da Área de 

Arte, podemos dizer:

Ela não precisa de uma coordenação geral.a

O coordenador geral da Área precisa ter conhecimentos de Arte, se 

possível, formação profissional.
b

As atividades da Área de Arte são restritas à ela própria, não precisando 

dialogar com outras áreas do Centro Espírita.c

A Área de Arte deve ter uma equipe de trabalho, planejar as atividades que 

realiza e preocupar-se com a qualidade do trabalho desenvolvido no Centro 

Espírita.
dd



A Área de Arte deve se organizar nos aspectos 

referentes à equipe de trabalho, às atividades que 

realiza e a qualidade do trabalho desenvolvido tendo 

em vista as   necessidades próprias do Centro Espírita 

e os diversos desafios a serem superados, sempre 

atentos a integração das áreas, considerando a 

transversalidade da arte.



7
Sobre a Equipe de Trabalho da Área de Arte, 

é correto afirmar:

O Coordenador da Área de Arte precisa ter formação na área de arte.a

Não é necessário para o Coordenador ter conhecimento dos fundamentos 

espíritas e nem experiência em outras atividades do Centro Espírita.
d

A equipe deve se compor apenas por trabalhadores da própria Área, não 

devendo ter colaboradores de outras Áreas.c

O trabalho da Área de Arte deve se adequar às realidades de cada Centro 

Espírita,  sob a coordenação da Área e em articulação com as demais Áreas.bb



O trabalho da Área de Arte deve se adequar às 

realidades de cada Centro Espírita, buscando atingir as 

especificidades das diversas linguagens artísticas, mas 

sempre sob a coordenação da Área e em articulação 

com as demais Áreas.



8
Quais das atividades abaixo a Área de Artes 

pode realizar:

Grupo de Estudos de temas ligados à arte, à luz da Doutrina Espírita.a
Espaço de vivência das linguagens artísticas como forma de proporcionar 

experiências doutrinárias por meio da arte com ênfase na educação dos 

sentimentos e no autoconhecimento.
b

Eventos de arte em momentos comemorativos e doutrinários do Centro 

Espírita e do Movimento Espírita.c
Apoio às outras áreas de trabalho do Centro Espírita quando da utilização 

da Arte em suas atividades.d
Audição e apreciação estéticas como forma de reflexão à luz do 

Espiritismo.e

Todas as anteriores.g

Promoção, apoio e orientação na realização de produções artísticas, à luz 

do Espiritismo.f

g



RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DA ÁREA DE ARTE

a Dar primazia a composições artísticas originais e coerentes com a

Doutrina Espírita;

b
Envidar esforços para que os projetos relacionados à arte na difusão

espírita sejam preferencialmente institucionais, garantindo -se maior

segurança na execução dos objetivos propostos;

c Atuar para que o trabalhador da arte esteja vinculado ao Centro Espírita, evitando -se 

o desenvolvimento de suas atividades de forma isolada;

d Preservar a autenticidade das criações artísticas (roteiros, peças, 

letras ou músicas) utilizadas nas atividades do Centro Espírita;



e
Observar com rigor, os parâmetros legais de utilização de trabalhos

artísticos, respeitando -se os direitos autorais nos limites determinados

pela legislação;

f Evitar a utilização INDEVIDA das instituições e eventos espíritas para

promoção e/ou sustento pessoal;

g Elaborar o regimento interno da Área harmonizando às ações, perspectivas e 

particularidades do Centro Espírita;

h
Elaborar estratégias de planejamento, acompanhamento e avaliação

das atividades da Área de Arte, no conjunto das atividades gerais do

Centro Espírita;



i Estabelecer com a AIJ possibilidades de ações conjuntas, tendo como

objetivo promover o protagonismo infantojuvenil nas vivências artísticas;

j
Identificar e preparar potenciais trabalhadores espíritas que desejem

participar da Área de Arte, considerando as especificidades das 

atividades da Área;

k
Colaborar com a direção do Centro Espírita em ações estratégicas

que visem apoiar a divulgação do Livro Espírita e a Sustentabilidade do movimento 

Espírita;

l
Estimular a abordagem contínua de temas ligados a Arte Espírita, nas

atividades realizadas no Centro Espírita, considerando sua 

perspectiva inclusiva;



m Organizar e disponibilizar materiais de apoio para as diversas atividades da Área de 

Arte;

n Estimular a criação e produção artísticas com as temáticas das 

campanhas apoiadas pelo CFN em conjunto com a ACSE;

o
Apoiar as iniciativas de Divulgação Doutrinária promovidas pela

ACSE, disponibilizando o apoio operacional da equipe da Área de

Arte e as produções artísticas, quando solicitadas;

p
Considerar no planejamento e na operacionalização das ações da 

Área de Arte, a diversidade socioeconômico -cultural -ecológico -

ambiental- -espiritual do público a ser atendido;



q Realizar atividades artísticas que promovam a integração dos trabalhadores e 

frequentadores do Centro Espírita, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos;

Observar, quando da possível produção artística por meio da 

mediunidade, os parâmetros estabelecidos na Codificação e nos 

documentos aprovados pelo CFN/FEB, quais sejam “Orientação ao Centro 

Espírita” e “Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita”, 

mantendo sempre a perspectiva da educação moral do Espírito;

r

s Reforçar estratégias que desenvolvam e consolidem processos de inclusão e 

acessibilidades nas atividades artísticas;

t
Primar nas tomadas de decisões pela Coerência Doutrinária, com 

ênfase nos valores: Ética, Responsabilidade, Adequação, 

Colaboração, Disciplina e Estudo. 


