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“A Casa Espírita Deve ser uma 
instituição que represente os 
braços do Mestre abertos e 
estendidos a envolver todos 

os irmãos que Ele nos 
encaminhar, pois, que o 

centro espírita é a casa em 
que as almas encarnadas e 

desencarnadas podem 
encontrar Jesus, através dos 

seus trabalhadores.”
Bezerra de Menezes
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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

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



RECEPÇÃO

A Recepção na Casa Espírita deve ser um modelo de acolhimento, no 
qual a bondade e o sorriso fraterno são os precursores da 

apresentação do Evangelho àqueles que chegam à Casa. Receber os 
que recorrem à Casa Espírita representa um esforço no sentido de 

fazer com que o atendido perceba que lá Jesus o espera. Não é 
apenas um gesto de educação e boas vindas. 

RECEPÇÃO É ATIVIDADE DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL ?



RECEPÇÃO

Recepção é um meio de popularizar o Espiritismo. Humanizada e 
eficiente, conquistará para o Cristo o companheiro que dele se 

aproxima, na esperança de ser acolhido com fraternidade. Por isso, 
a assistência espiritual que a Casa oferece deve começar na 

Recepção.

O Atendimento Espiritual quase sempre é procurado por corações 
sob compungidas dores. O ato de receber e encaminhar, portanto, 

ganha destaque e acaba por assumir os contornos de uma 
atividade especial e específica.

RECEPÇÃO É ATIVIDADE DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL ?



FINALIDADE DA RECEPÇÃO NA CASA ESPÍRITA

Acolher fraternalmente os que procuram o Centro Espírita,
principalmente, os que chegam pela primeira vez, esclarecendo,
orientando e informando sobre as atividades da Casa.

A recepção deve estar presente em todas as atividades da Casa
Espírita. Para isso deve objetivar:

- Atender em todas as reuniões públicas, inclusive as de estudos,
evangelização, eventos na Casa como cursos, seminários e no
Atendimento Fraterno.

- Reconhecer os que são recém chegados tomando iniciativa de
aproximação.

- Atender fraternalmente a todos os que chegam.



REQUISITOS PARA A RECEPÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA

1- EQUIPE CAPACITADA, DEDICADA E HARMONIZADA

2- AMBIENTE FÍSICO ADEQUADO, ORGANIZADO E ACOLHEDOR

3- CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS TAREFEIROS DA ATIVIDADE

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



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

- 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 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 DA RECEPÇÃO

Para operacionalizar uma boa recepção sugere-se:

a) Criar uma mentalidade de recepcionar bem quem quer que procure a 
instituição;

b) Pedir aos trabalhadores do Centro Espírita sugestões para essa finalidade; 
c) Constituir, se possível, um grupo de trabalho visando a implantação das 

melhores sugestões;
d) Para essa tarefa específica, envolver os tarefeiros de maior conhecimento 

sobre a Doutrina e as atividades desenvolvidas no Centro;
e) Buscar o envolvimento de todos os dirigentes e trabalhadores do Centro, 

pois sem essa participação o trabalho não terá a mesma eficiência. Os 
demais setores da Casa  Espírita devem dar suporte à recepção;

f) Na formação do grupo de trabalho, procurar conhecer Estatuto e 
Regimento Interno, assim como todas as atividades desenvolvidas no 
Centro Espírita.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

EQUIPE

- Coordenação:

A atividade de Recepção precisa ter um coordenador que será encarregado de estruturar, 
capacitar e coordenar as Equipes de Recepção para cada atividade. 

O coordenador é a pessoa que irá coordená-la, compondo a equipe, fazendo as escalas dos 
recepcionistas, 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 da Recepção, que é ampla e exige muita atenção em todos os aspectos. 



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

EQUIPE

- Recepcionista:

Os trabalhadores encarregados da recepção, devem receber fraternalmente as 
pessoas que chegam ao Centro Espírita, em seus espaços físicos e virtuais, 
eventos e atividades espíritas, tendo como responsabilidade informar-lhes, por 
meio de palavras e atitudes, que o Centro Espírita é uma oficina de trabalho
que procura disponibilizar-lhes o devido conforto espiritual. Para tanto, devem 
servir na Seara do Cristo desejosos de aprender a trabalhar e conviver 
fraternalmente, confiantes no auxílio efetivo dos Espíritos protetores 
responsáveis pela tarefa de acolher e amparar irmãos necessitados, transmitir 
bom ânimo, esperança e confiança na Misericórdia Divina. 

Os trabalhadores da recepção são aqueles que já detém um razoável 
conhecimento do Espiritismo, estão integrados na instituição, são conhecedores 
de suas finalidades, diretrizes, normas administrativas e de suas atividades, além 
do conhecimento evangélico-doutrinário, e revelam ter um certo grau de 
maturidade emocional, bom senso, afetividade, naturalidade, segurança e 
harmonização espiritual.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

EQUIPE

- Recepcionistas:

A equipe de recepção deve ter um número suficiente de recepcionistas para atender a 
demanda e o recepcionista não deve começar a atividade sem que tenha uma 
orientação prévia do trabalho a ser realizado e de como realizá-lo.

Recomenda-se que os recepcionistas trabalhem em duplas, o que proporciona que os 
mais experientes auxiliem no aprendizado dos iniciantes na tarefa, além do suporte 
diante da necessidade de atender mais de uma pessoa que chega ao mesmo tempo à 
recepção.

O trabalho deve ser programado através de escalas, onde os recepcionistas serão 
escalados conforme disponibilidade previamente informada. Além disso deve-se prever 
a necessidade de substituições em virtude de impossibilidade do recepcionista escalado 
comparecer. Por isso é viável a existência de grupo de WhatsApp exclusivo para a 
atividade de recepção, composto pelo coordenador da atividade e dos recepcionistas.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

O AMBIENTE

Mesmo o menor Centro Espírita tem condições de oferecer o ambiente apropriado à 
recepção.

Ela deve ser simples e organizada e estar localizada na entrada da Casa Espírita, se 
possível, separada do salão doutrinário e também, no caso da recepção do atendimento 
fraterno, deve se localizar separada do ambiente onde o mesmo ocorre.

O ambiente deve propiciar o bem-estar de todos. Para isso, sugere-se as seguintes 
atitudes:

a) Retirar do ambiente cartazes, notícias de eventos, avisos e informações 
desatualizadas ou danificadas;

b) Se possível, substituir cadeiras, sofás com defeitos e demais móveis danificados;

c)    Manter o Centro Espírita em condições de limpeza e conservação;

d)   Aprimorar a aparência da recepção no que for possível, como, p.ex.: o alinhamento 
de móveis, a disposição dos equipamentos, manter mesas e balcões arrumados, apenas 
com o material indispensável ao uso no trabalho

e)  Manter condições adequadas de iluminação e temperatura



RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO FRATERNO

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

Portanto, o atendimento fraterno necessita ter uma recepção própria (mesmo no 
atendimento fraterno virtual), com recepcionistas capacitados para identificar a 
necessidade do atendimento fraterno 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 do atendimento fraterno, os 
procedimentos e a organização geral da Casa Espírita.

Enquanto é imprescindível ao atendente fraterno ter empatia, é também 
imprescindível ao recepcionista do atendimento fraterno 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.



RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO FRATERNO
O recepcionista do AF deve:

- 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

- Ter 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.

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

.



RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO FRATERNO VIRTUAL

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

nas dificuldades. 



.

RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO FRATERNO VIRTUAL

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.

Para a recepção do AF virtual se aplicam as mesmas recomendações da 
recepção do AF presencial no Centro Espírita.



Integração Recepção com as 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.

Na recepção, o recepcionista vai orientar e também indicar
outras atividades do AE àquele que chega ao Centro Espírita,
como o Evangelho no Lar, as Irradiações e a reunião de
Explanação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita.

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

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 Recepção com as demais Áreas



Integração Recepção com as demais Áreas

E assim é com a atividade da recepção com 
relação às demais Áreas.

Na recepção, conforme a demanda da pessoa, 
vai encaminhá-la para outras atividades das 
demais Áreas desenvolvidas em sua Casa 

Espírita.

Área Assistência e Promoção Social Espírita

Encaminha para APSE (como assistido ou 
voluntário), providencia alimentos e/ou roupas e 
calçados aos irmãos necessitados que chegam 

ao Centro Espírita solicitando.

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

Integração Recepção com as demais Áreas

Área Família Infância e Juventude

Nos dias e horários da evangelização (bebê, infância, juventude e família) deve haver 
recepcionistas para receber, juntamente com a equipe de evangelizadores, aos que 
chegam para a atividade, orientar sobre a evangelização, informar horários e dias das 
aulas. Encaminhar para as salas. 

Recepcionar nos eventos da área  (encontros juventude, encontros da família).

Área dos Estudos

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

O recepcionista deve divulgar os horários e dias dos grupos de estudo disponíveis no 
Centro Espírita, seus pré-requisitos quando houver, conduzir às salas de estudos 
aqueles que chegam aos mesmos pela primeira vez.



ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECEPÇÃO

Integração Recepção com as demais Áreas 

Área Doutrinário/Comunicação Social 

Convida para assistir à palestra

Encaminha para o salão doutrinário

Na entrada do salão doutrinário deve ter um recepcionista dando as 
boas-vindas e demais orientações necessárias e auxiliando na 
organização dessa atividade, assim como se despedindo cordialmente 
ao final da exposição no momento da saída dos frequentadores.

Informa os dias e horários das exposições.

Divulga a biblioteca de empréstimo de livros (quando há na Casa) e a 
livraria.



A EQUIPE DE RECEPCIONISTAS



ROTEIROS ADICIONAIS PARA A RECEPÇÃO NA CASA ESPÍRITA

• Identificar os recepcionistas (crachás e/ou coletes).

• Controlar o trânsito de pessoas no interior da casa.

• A recepção inicia na porta de entrada da instituição espírita e

termina quando o participante recebeu os recursos do

atendimento espiritual conforme seu caso.



CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS DO RECEPCIONISTA

• Facilidade de se relacionar com os 
outros; 

• Capacidade de Memorizar 
Fisionomias e Nomes; 

• Tranquilidade e Discernimento 
diante de locais lotados  e de 
pessoas agitadas; 

• Conduta espiritual compatível com a 
tarefa (prece, interesse fraternal 
equilíbrio emocional);

• Ter participado do curso de 
capacitação para recepção no centro 

espírita e participação ativa em pelo 
menos um grupo de estudos e ser 
um trabalhador envolvido e 
comprometido com as tarefas do 
Centro Espírita;

• Conhecimento da Doutrina Espírita: 
é indispensável ter os 
conhecimentos básicos da Doutrina;

• Ter familiaridade com o Evangelho 
Segundo o Espiritismo

• Estar familiarizado com a dinâmica da casa espírita
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POSTURA DO RECEPCIONISTA

• Paciência

• Gentileza

• Humildade

• Respeito

• Altruísmo

• Honestidade

• Disposição caritativa

• Perdão

• Discrição

• Comprometimento

• Simpatia

O recepcionista precisa buscar em seu coração e no auxílio dos
Espíritos que acompanham e orientam a tarefa os recursos para
atender àqueles que chegam ao Centro Espírita, pautando sua postura
nos seguintes VALORES:
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Agitado?

Portemo-nos com 
serenidade e brandura

ALGUNS COMPORTAMENTOS DE QUEM ESTÁ CHEGANDO/
COMO AGIR?

Inibido?

Usemos discrição, 
estimulando-o ao diálogo

Equilibrado?

Dialoguemos com 
naturalidade e cortesia
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Zangado?

Acatemos com mansuetude
seu desabafo e ajudemo-lo

Desanimado?
Saibamos levantar-lhe o 
ânimo e a auto-estima

29

ALGUNS COMPORTAMENTOS DE QUEM ESTÁ CHEGANDO/
COMO AGIR?



Aperfeiçoamento da equipe

• Permanentemente, questionar: 

• Que lições aprendemos? 

• O que podemos aprender com o trabalho na prática? 

• Por que está funcionando? Por que não está? 

• Como fazer melhor da próxima vez? 

• Que novos desafios esta realidade nos coloca? etc. 

(Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita)



“Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para 
com os outros; ...Sede, hospitaleiros uns para com 

os outros, sem murmurações.”
(I Pedro 4:8-9)

• ...em muitos casos, o intento de permanência (no centro espírita) é
bastante frágil. Por estas razões, é que a recepção através da acolhida
fraterna se afigura decisiva para que a assistência e os conhecimentos à
disposição no centro tenham a chance de alcançar aquele que chega.
Para todos os casos, a recepção deve estar impregnada de amor para
bem atender ao convite aceito diante do Mestre.

(Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita)


