
CASAS ESPÍRITAS 

     No Espiritismo, as terminologias utilizadas como Casa espírita, Centro Espírita ou Sociedade Espírita podem 
ser definidas como sendo um grupo de pessoas, que estudam e acreditam na Doutrina Espírita, que se reúnem 
para trabalhar, para aprender e divulgar o Espiritismo e os ensinamentos do Mestre Jesus. 

 

SEUS OBJETIVOS:  
 

Promover a Doutrina Espírita através de palestras, do estudo constante, da difusão e da prática da caridade e do 
amor, em todas as suas atividades, atendendo e ajudando as pessoas:  

 Que buscam orientação e amparo para seus problemas espirituais e materiais. 
 Que querem conhecer e estudar a Doutrina Espírita. 
 Que querem exercitar e praticar a Doutrina Espírita, em todas as suas áreas de ações.  

 

SUAS FUNÇÕES:  
 

 ESCOLA - Pois é local de aprendizado, através de palestras, grupos de estudo e Evangelização para 
encarnados e desencarnados, com a finalidade de promover a evolução espiritual e moral de todos. 

 TEMPLO: No sentido de que nela se exercita a oração como forma de união com Deus e a 
espiritualidade superior,  obtenção de energias e eflúvios do Plano Maior. 

 LAR - Pois nos dá amor e carinho, nos oferece alimento e agasalho espiritual. 
 HOSPITAL DE ALMAS – Fornece aos freqüentadores o reforço da transmissão de  energias pelo passe, 

pela água fluidificada que complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energias 
específicas e trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, a espíritos obsediados  e  
encaminhamento de espíritos obsessores. 

 OFICINA – Pois se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as “artes e 
ofícios” da prática do bem, do amor e da caridade, em todas as atividades da casa.  Não é um trabalho 
remunerado, ninguém ganha dinheiro ou salário para ser Presidente, Diretor ou Trabalhador. Muito 
menos para dar aula de Evangelização.  

 POSTO DE ATENDIMENTO FRATERNAL - A todos os que o procuram com o propósito de obter 
orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. 

 

SUAS ATIVIDADES BÁSICAS:  
 

 Estudo da Doutrina Espírita: Para pessoas de todas as idades, todos os níveis culturais e sociais. 
 Assistência espiritual:  Orientação e ajuda às pessoas com necessidades espirituais. 
 Assistência Social: Orientação e ajuda às pessoas com necessidades materiais com assistência através 

da distribuição de alimento, roupa e remédio.   
 Promoção Social: Através de cursos de orientação, ensino e formação profissional.  
 Divulgação da Doutrina Espírita: Por todas as formas e meios compatíveis com os princípios 

doutrinários;  
Difusão de livros e periódicos, palestras, programas de rádio e TV.  

 Comunicação particular com os Espíritos: As casas espíritas têm reuniões específicas e íntimas para que 
os trabalhadores da casa, aptos e preparados durante longos estudos para tal, possam comunicar-se 
com os Espíritos e através deles, obter informações do mundo espiritual, orientações e mesmo ajudar 
no afastamento de perturbações espirituais que porventura estejam prejudicando alguém. Todo este 
cuidado baseia-se na orientação de Espíritos Superiores. 

 Desenvolvimento da mediunidade: Os centros espíritas verdadeiros advertem para que uma pessoa 
possa trabalhar mediunicamente, deve  se  preparar com estudos,  modificação moral constante,  ter 
vida regrada, abstendo-se dos vícios mais grosseiros, como o fumo e a bebida. 

 

“Os dirigentes e os raros colaboradores verdadeiros de uma casa espírita são também pessoas que lutam, 
que têm família para sustentar, que estudam à noite para melhorar, que adoecem e que têm todas as 
fraquezas que caracterizam o ser humano de um planeta imperfeito como o nosso. Mas estão sempre 
presentes em seus postos, independentemente de frio ou chuva e do número de participantes na reunião. 
Não espere ser chamado, cobrado, advertido. Dê antes a sua colaboração, a sua disciplina, a pontualidade 
e a assiduidade para suavizar o fardo de quem carrega nas costas o seu Centro Espírita.” 
Revista Internacional de Espiritismo – Dezembro 2003. 


