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ATIVIDADES

Por ocasião da abertura
do 8º Congresso Estadual
de Espiritismo, manifesta
mo-nos de que "os Cen
tros espíritas devem ser ava
liados e planejados sob o
fio condutor de um autên
tico projeto pedagógico que
articule suas múltiplas
ações, direcionando-as pa
ra os fins específicos a que
se destinam, porém alinha
dos aos fins educacionais
da própria Doutrina Espí
rita".
Aproveitando-se termos
das escolas ou de empre
sas, pode-se dizer que o
Centro Espírita necessita de
um projeto pedagógico ou
de um planejamento estra
tégico. Em linhas gerais,
apresentamos algumas su
gestões iniciais para a re
flexão e estudo num pro
cesso de participação e ela
ooração coletiva nos Cen
tros Espíritas:
Objetivos do Centro
Sem dúvida os objetivos ge
rais ou centrais são os mes
mos para todos os Centros,
considerando-o "o núçleo
de estudo, de fraternidade,
de oração e de trabalho,
com base no Evangelho de
Jesus, à luz da Doutrina
Espírita" (1), como "esco
la onde podemos aprender
e ensinar, plantar o bem e
recolher-lhe as graças, apri
morar-nos e aperfeiçoar os
outros" (2). Os objetivos
específicos poderão variar
em função de propostas par
ticularizadas, de propósitos
localizados de determina
do Centro.
Perfil do frequentador
É muito importante que as
reuniões e ações sejam mo
duladas em função do per-
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fil sócio-cultural dos fre
quentadores. O linguajar e
a aoordagem dos conteú
dos não poderão ser os mes
mos para todo e qualquer
Centro. A mensagem, a es
sência é única. Adequa-se
a aoordagem. Para tanto,
deve-se possuir o perfil do
frequentador, através de um
questionário preenchido pe
los frequentadores. O ob
jetivo não será a burocra
tização ou a distinção em
classes sócio-econômicas,
mas apenas a orientação pa
ra o diapasão das reuniões
de estudo e de cursos. Nes
te questionário, seria mui
to oportuno conhecer-se as
razões ou expectativas que
levaram o frequentador ao
Centro. Tais dados pode
riam até sugerir alguns ti-

pos de reuniões, cabíveis
para este Centro.
Auto-Avaliação do Cen
tro - Antecedendo o 8º Con
gresso, a USE realizou a
"Auto-avaliação das Socie
dades Espíritas", em 1991,
para que as diretorias e/ou
equipe de colaooradores dos
Centros respondessem a um
questionário, levando-se em
consideração orientações
dos opúsculos "Atividades
Doutrinárias" (da USE) e
"Orientação ao Centro Es
pírita" (da FEB). Aquele
formulário é uma sugestão
para que os Centros, roti
neiramente adotem um es
quema de auto-avaliação.
Com esta prática,- vence
se rotinas ou até tradições
que já não se coadunam
com a realidade. Além da

opção do questionário, a au
to-avaliação pode ser efe
tivada com seminários, reu
niões amplas de colaoora
dores, que teriam o senti
do de se repensar o Centro
Espírita. Temos conheci
mento de Sociedades que
suspenderam as atividades
rotineiras da semana.e, nos
próprios horários, - a:�· reu
niões ou atividades foram
analisadas e discutidas pe
los participantes. Tais su
gestões para auto-avaliação
são formas para se rever
procedimentos, das condi
ções de participação aos co
laboradores e, sem dúvi
da, contribuem para a re
novação e fortalecimento de
atuações.
Correspondência entre
reuniões e atividades - Na
organização de atividades
do Centro não faz sentido
a prática ainda existente,
que cada reunião seja diri
gida por pessoas e grupos
dissociados entre si. A mes
ma coisa entre atividades,
da evangelização infantil à
assistência social. O servi
ço assistencial deve ser atre
lado aos objetivos gerais e
específicos do Centro e as
sentados na base doutriná
ria. A evangelização infan
til e a mocidade não de
vem ser ações estanques,
como se as reuniões de es
tudos fossem para adultos,
a evangelização devesse ser
praticada por jovens etc.
Até poderá dar a impres
são que, por desencargo de
consciência, o Centro man
tém um horário para crian
ças e para jovens. O Cen
tro deve ter uma organiza
ção ou até uma Comissão
Doutrinária, como sugere
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o opúsculo "Subsídios pa
ra Atividades Doutrinárias"
da USE. Deve haver um
planejamento global para as
reuniões, cursos etc inclu
sive de seus programas pa
ra a neces.5ária integração
de ações, estabelecendo
uma sequência de partici
pações. Evidentemente, que
tal organização não signi
fica que as reuniões devam
ser dirigidas pela mesma
pessoa ou, mais especifi
camente pelo presidente. O
espírito de equipe pressu
põe que devam ser prepa
rados colaboradores e diri
gentes.
Relação entre os progra
mas dos cursos - À vista
do item anterior, fica claro
que deve existir interação
intre os programas, desde
o curso básico ao de orien
tação mediúnica. Grandes
temas ou até campanhas te
máticas. poderão aparecer
num período de tempo nas
várias reuniões e nos cur
sos, adaptados às condições.
Indicação de responsá
veis por reuniões e expo
sitores - A prática corren
te do presidente do Centro
dirigir todas as reuniões
além de não ser oportuna,
evidentemente que não é
cabível para grandes insti
tuições. Uma equipe de
cooperadores e de dirigen
tes deve ser treinada em
serviço. O importante não
é que a pessoa ou dirigen
te seja o mesmo, mas sim
que a orientação seja a mes
ma, atendendo-se aos ob
jetivos específicos de Cen
tro.
Condições para implan
tação de cursos e ativida
<ks - A orientação exclu
siva de encarnado ou de
sencarnado, à guiza de di
rigente, não é o caminho
adequado para a montagem
de reuniões ou de ativida
des. A elaboração humana
e coletiva é imprescindí
vel para os planejamentos
humanos, baseados em da-
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dos doutrinários e econô
mico-sociais. Outra práti
ca inadequada é a mera re
petição, montando-se algu
ma ação, por cópia. Mes
mo que a experiência seja
válida ela deverá ser ava
liada em função do local e
do grupo, fazendo-se uma
análise de viabilidade do
projeto.
Sequência aconselhada
de reuniões e/ou de cursos
- Evitando-se burocracia e
atendimento cartorial, frio
e distante, o Centro deve
dispor de uma organização
mínima, de um esquema de
atendimento fraterno (co
mo o sugerido em "Subsí
dios para Atividades Dou
trinárias", da USE). Assim,
o neófito que tenha inte
resse em frequentar e se
integrar ao Centro deve
contar com uma orientação
para o tipo de reunião mais
adequado à sua necessida
de ou o curso que deverá
frequentar, num primeiro
momento. Tal organização
também deverá apoiar a fa
mília do frequentador,
abrindo espaços para a in
tegração de família no Cen
tro Espírita.
Aí estão alguns itens im
portantes para se subsidiar
o repensar ou o planeja
mento dos Centros Espíri
ta. Como estes, indiscuti
velmente são escolas, não
teríamos dúvida em afir
mar que neste texto, arro
lamos algumas reflexões
iniciais de contribuição pa
ra o projeto pedagógico dos
Centros Espíritas.
Referências bibliográficas:
1) Orientação ao Centro Es
pírita, FEB, pg. 13, 1980.
2) Emmanuel, O Centro Es
pírita, psicografia de Fran
cisco Cândido Xavier, em
Garcia, W., O Centro Espí
rita, Edições USE.
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MOVIMENTO

O Dirigente_
e a Unificação
Orson Peter Carrara - Mineiros do Tietê (SP).

Normalmente muitas ca
sas espíritas participam do
trabalho de unificação em
seu Estado. Seja na capital
ou no interior, nossas Ca
sas estão vinculadas aos ór
gãos unificacionistas, em ca
ráter administrativo e pes
soal com a presença nas reu
niões, do Diretor ou traba
lhador nomeado para repre
sentar a Casa.
Essa união de força é mui
to útil e necessária, pelos
efeitos salutares que traz ao
movimento, como pelos be
nefícios que proporciona às
entidades envolvidas e uni
das. É sempre aquela opor
tunidade a mais de promo
ções conjuntas que alcan
çam mais pessoas, propiciam
confraternizações e muito fa
vorecem a troca de expe
riências. Afinal, a união faz
a força.
Em nossas Casas Espíri
tas, precisamos dedicar es
pecial atenção a esta ativi
dade. Desde a nomeação dos
elementos que representam
a sociedade até a participa
ção em reuniões e eventos
de caráter regional ou esta
dual. Levados por esta preo
cupação, muitos Estatutos
contemplam artigo especí
fico que trata da necessida
de de vinculação e repre
sentatividade a órgão de uni
ficação.
São muitas as vantagens
do movimento de UNIFI
CAÇÃO DOS ESPÍRITAS.
Destacamos algumas que
nos parecem realçar sua im
portância:
1) A aproximação dos espiritas; 2) Estabilidade, ho
mogenização e eficácia do
Movimento Espírita; 3) Tro
ca de experiências entre as
Casas Espíritas; 4) Desapa-

recimento do personalismo
individual e de grupos; 5)
Tomar o meio espírita uma
força social cada vez mais
necessária, mais útil e efi
ciente para a evolução hu
mana no sentido espiritual
e fraterno e 6) Garantir a
indepedência do Movimen
to Espírita e sua auto-sufi
ciência em todos os setores
de atividade, em qualquer
época e em qualquer circuns
tância.
Para tornar tudo isso uma
realidade palpável é muito
simples: unamos nossas for
ça, nossas cidades, nossas
Casas. Como? Fortalecen
do com nossa presença e par
ticipação as reuniões e even
tos de caráter unificacionis
ta, que muito podem reali
zar em favor do crescimen
to do Movimento Espírita,
que afinal aí está para di
vulgar e viver nossa Dou
trina.
No Estado de São Paulo,
nossa USE-União das So
ciedades Espíritas do Esta
do de São Paulo, em seus
órgãos na capital e interior,
com sua filosofia de "não
impor nem interferir nas ati
vidades da Casa Espírita",
aí está para sugerir, orien
tar, divulgar experiências,
com estrutura e representa
tividade de mais de 1.000
sociedades espíritas do Es
tado, é o caminho seguro e
eficaz para este tão impor
tante trabalho em nossa Seara.
Baseado no folheto CO
NHEÇA A USE (publicação
de 1987, comemorativo aos
40 anos da USE)

