“Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem e erguer
a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio,
detê-lo talvez no limiar do crime! Não vale mais isto do que os lambris dourados?”
Allan Kardec – Viagem Espírita – 1862

“Manter um trabalho de atendimento fraterno, através do diálogo, com orientação e
esclarecimento às pessoas que buscam o centro espírita".
Orientação ao centro espírita – FEB -1970

De fato, é expressiva a quantidade de pessoas que mensalmente adentram as portas das
Casas Espíritas atraídas pela esperança de darem um novo rumo ou um novo tom às suas
vidas, muitas delas apenas em busca de alguém que as ouça com compreensão.

Segundo a FEB — Federação Espírita Brasileira —, “o centro espírita deve criar
condições para um eficiente atendimento a todos os que o procuram com o propósito de
obter esclarecimento, orientação, ajuda ou consolação.”.
Orientação ao centro espírita – FEB -1980

O
é a concretização dessa recomendação fundamentada no
Evangelho, objetivando assistência individualizada aos que sofrem, através do diálogo
espontâneo, confidencial e privativo.
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Jamais deve se perder de vista a educação como meta, sob o risco de descaracterizar o
objetivo do Atendimento Fraterno que, conforme o ditado popular, não é o de pescar
para o outro, e sim ensiná-lo a pescar por conta própria.
Lidar com essas necessidades, no entanto, não é uma tarefa simples para a qual basta ter
boa vontade. Características como, amor e respeito ao próximo, desejo de ajudar e
conhecimento doutrinário são básicas, mas não bastam. O Atendimento Fraterno
necessita de uma base teórica e de uma metodologia de trabalho própria, fundamentado
nos postulados espíritas.
Em Jesus temos o Atendente Fraterno perfeito que, além de ter ensinado às multidões, em
seus inolvidáveis discursos deixou-nos preciosas lições dialogadas, através das quais o
Seu verbo de luz socorreu os indivíduos, cada um conforme a sua necessidade.
Se o Divino Mestre disse: “Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados”,
também propôs: “Que vos ameis uns aos outros”. Isto como a dizer-nos assim: “Se
estiverdes em condição, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração,
mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece,
recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei”.
Apoiando-se nessa proposta, os primeiros apóstolos da Palavra, no Cristianismo Primitivo,
após suas pregações, ainda tocados pelas “línguas de fogo”, se punham à disposição
para ouvir e aconselhar os irmãos de caminhada, encorajando-os para a luta.
Eis o Atendimento Fraterno, ontem, hoje e sempre.
A Equipe do Projeto Manoel Philomeno de Miranda
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Perseguindo o ideal de levar consolo, amparo e esperança aos irmãos que procuram
novos horizontes, o CENTRO ESPÍRITA JESUS NO LAR reuniu seus esforços em torno deste
propósito, e elaborou o presente trabalho em forma de roteiro com o intuito de dar mais
segurança àqueles que se dedicarão à nobre tarefa de ajudar ao próximo.
Sabemos que por meio do Atendimento Fraterno, Jesus volta ao nosso convívio fazendo
renascer no coração dos homens as sementes da esperança e fraternidade. O estudo do
Evangelho à Luz do Espiritismo transborda em ajuda e socorro a favor de todos.
A palavra do Mestre continua ressoando imperativa e fraterna por mensagem de
esperança – “Vinde a mim todos vós que estais sobrecarregados que vos aliviarei”
(Mateus 11:28). O Atendimento Fraterno é uma área de semeadura perante a vida.

ORIENTAÇÃO AO CENTRO ESPÍRITA
Atendimento 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. A sua finalidade precípua é de acolher de forma
fraterna e solidária dentro dos princípios do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita,
ouvindo e orientando com respeito atenção e humildade aquele que:
ABCDE-

Deseja fazer uma visita/e ou integrar-se às atividades do centro espírita;
Deseja receber ajuda material e/ou espiritual;
Deseja informação ou estudo;
Necessita de assistência, orientação doutrinária ou amparo;
Tem interesse em conhecer a Doutrina Espírita ou o trabalho espírita.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Acolher fraternalmente quem chega identificando o motivo da sua vinda e oferecendo-lhe
os recursos de que o centro espírita dispõe para atendê-lo na sua necessidade; cursos,
reuniões, evangelização da criança e dos jovens, entre outros.
Orientação ao centro espírita – FEB -1980

A Equipe.
Brasília, março de 2014.
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O Atendimento Fraterno no centro espírita é um trabalho estruturado para receber, ouvir,
orientar e ajudar as pessoas no processo de reequilíbrio, levando a mensagem moral de
Jesus à vida daqueles que ainda se encontram distantes das verdades evangélicas.
Já disse Emmanuel, no livro Estude e Viva, com muita propriedade, que o centro espírita
é, na essência, um educandário em que as leis do Ser, do destino, da evolução e do
universo são examinadas claramente fazendo luz e articulando orientação. O serviço de
Atendimento Fraterno, se bem executado, nas possibilidades que apresentam, guarda
uma estreita relação com a essência de ser da casa espírita, na medida em que propicia
condições para a criatura conhecer-se melhor e, com isso, caminhar com maior
segurança e harmonia rumo à sua reforma interior.
Cabe, portanto, à casa espírita, exercer influência na mudança de comportamento e
atitudes daqueles que a procuram na ânsia de receber ali a cura para seus males. Uma
vez que o centro espírita dispõe de mecanismos que podem melhor atender esses nossos
irmãos, os mesmos deverão ser encaminhados para área de atividades doutrinárias, que
lhes forem mais convenientes.
O papel fundamental do centro espírita na sociedade é ajudar as pessoas a encontrarem
o bálsamo da fé nas horas de provação, e, claridade nos momentos de sombras,
conduzindo-as à compreensão de novos valores.
O Espiritismo, sendo o Consolador prometido pelo Mestre, deverá exercer um papel de
agente transformador remindo os homens pelo esclarecimento. JESUS É O CAMINHO, A
VERDADE E A VIDA.
Esse tipo de serviço, prestado com o intuito de receber, ouvir, orientar e encaminhar o
atendido na casa de caridade é o
.
05
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As patologias da alma - violência, ódio, ciúme,
ressentimento, amargura, suspeita, insatisfação,
dentre outras muitas - respondem por incontáveis
aflições que atordoam o ser humano.

Objetivo

Divaldo Pereira Franco;
(Projeto Manoel Philomeno de Miranda).
Atendimento Fraterno, 2003, pág. 20.

O atendimento fraterno na casa espírita tem como objetivo primacial receber bem e
orientar com segurança todos aqueles que buscam na Doutrina Espírita a solução ou o
alívio para os problemas de toda sorte. Não se propõe a resolver os desafios nem as
dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas oferecer ao atendido os meios
hábeis para a própria recuperação.
Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre perspectivas novas e
projeta luz naqueles que se debatem nos labirintos das aflições. Mediante conversação
agradável, evitando-se atitudes de confessionário, o atendente fraternal deve saber
desviar os temas que incidem nos vícios da queixa, da lamentação, da autopunição,
demonstrando que o momento de libertação e paz está chegando, mas a ação para o
êxito depende do próprio atendido, que deve iniciar, a partir desse momento, o processo
de mudança.
Concomitantemente, o atendimento fraterno, em razão dos propósitos que persegue e
das circunstâncias em que ocorre, faculta aos Espíritos nobres adequado socorro ao
atendido, que deverá permanecer receptivo a este amparo. Nessa ocasião, têm início à
ação fluídica, o auxílio espiritual, a inspiração, que lhe propiciarão a mudança de clima
mental, facultando-lhe a transformação interior para melhor harmonização da alma, que
interagirá na aparelhagem orgânica.
06
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Estamos na Terra para este mister – ajudar – e é por
isso que o centro espírita, utilizando-se deste
inter-relacionamento pessoal, elege pessoas
credenciadas para que, tecnicamente, apliquem o
Atendimento Fraterno de maneira edificante”.

Divaldo Pereira Franco

-

AMOR INCONDICIONAL, amando o próximo como a si mesmo;
BENEVOLÊNCIA, se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem;
INDULGÊNCIA, clemência e misericórdia para com as imperfeições do outro;
PERDÃO, desculpar as ofensas.

Allan Kardec afirmou: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e
pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. (Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap.17 - item 4).
Para bem agir em prol do outro o atendente fraterno precisa buscar a sua iluminação
interior, pois o aprimoramento é tarefa individual de cada espírito. A evolução
07
é pessoal e intransferível – a cada um segundo suas obras.
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Como facilitador do processo de Atendimento, o atendente fraterno detém
uma grande parcela de responsabilidade em marcar o auxílio com uma linha
educativa sustentada na caridade, amor e equilíbrio. Suas percepções e
crenças sobre as finalidades da casa espírita são fundamentais nesse sentido.
Se tiver uma visão puramente assistencialista, o atendente fraterno
provavelmente buscará com muita ansiedade o alívio dos sintomas do atendido, o que
em muitos casos será mais prejudicial do que benéfico.
Uma vontade consistente deve ser a primeira base de sustentação do trabalhador em sua
inserção no Atendimento Fraterno. Trabalhar como atendente fraterno demanda alguns
sacrifícios e testemunhos, pois requer a presença constante nos atendimentos, uma
dedicação posterior extra em reflexões sobre o andamento de cada caso e a
assiduidade às reuniões de supervisão, das quais deverá participar junto com o
coordenador e os demais membros de sua equipe.
O trabalhador que atua no Atendimento Fraterno, não precisa ter graduação em
Psicologia, deve interessar-se pelos diversos estudos e modelos já construídos sobre a
alma humana, uma vez que esta constitui a matéria prima de seu trabalho. Emmanuel
recomenda: “Leia constantemente para melhorar seus processos de análise das almas e

suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender”.
(Estude e Viva – André Luiz – Francisco Cândido Xavier/ Waldo Vieira, item 16).
Esta compreensão e preparo pode ser alcançado por meio da leitura de alguns escritos
de Joanna de Angelis psicografados por Divaldo Pereira Franco, que compõem uma série
de livros voltados para a compreensão do homem através da Psicologia Espírita.
São eles: “Jesus e Atualidade” (1989), “O Homem Integral” (1990), “Plenitude” (1991),
“O Ser Consciente” (1994), “Autodescobrimento: uma Busca Interior“ (1995), “Vida:
Desafios e Soluções” (1997) e “Amor, Imbatível Amor” (1998). Outro trabalho que
também merece destaque é “Psicologia e Espiritualidade” (1999), de Adenáuer Novaes.
Com base nesses e outros livros espíritas, podemos tecer importantes considerações sobre
a natureza humana, que servirão como referências para a forma como o atendente
fraterno deverá entender seu atendido – o homem.
O atendente fraterno deve ser dentro do possível, uma pessoa madura, estável,
centrada e dotada de controle emocional, porém não devemos incorrer de considerá-lo
um super-homem psicológico que conhece tudo e que está a salvo de reação comum aos
outros mortais.
Seu trabalho deverá ser invisível aos olhos de outros trabalhadores da Casa,
pois faz parte da ética do atendente fraterno não comentar fora da equipe os
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08

avanços e o esforço que tem empreendido para ajudar seus atendidos. A
descrição é primacial nesta tarefa de socorro, pois “quem ilumina recebe a
responsabilidade de preservar a luz” (Francisco Cândido Xavier/Waldo
Vieira - André Luiz – Conduta Espírita, página 21).

Características do atendente fraterno
Segundo Divaldo Franco, a condição essencial é a boa moral. “Do ponto de vista
espiritista, o requisito moral do indivíduo é relevante, imprescindível. Utilizamo-nos de um
ditado popular: Diz-me quem és e eu te direi com quem andas; diz-me com quem andas
e eu te direi quem eis. Ir a Deus através da prece é outra condição, pois se abrem os
canais psíquicos para uma perfeita sintonia com o Mundo Espiritual que nos assiste no
atendimento às criaturas da Terra”. (Projeto Manoel Philomeno de Miranda – Divaldo
Pereira Franco, Atendimento Fraterno, 2009).
Além desses caracteres essenciais e dos valores morais, é imperativo o conhecimento da
Doutrina Espírita. Não se pode propiciar um bom Atendimento Fraterno sem que se
conheça o Espiritismo, o que seria paradoxal, falando-se de uma coisa a respeito da qual
não se tem domínio. Ter entendimento da Doutrina Espírita, é um requisito de fundamental
importância, pois, transmite segurança permitindo que o recém-chegado se inteire dos
recursos existentes na casa espírita.
Além das mencionadas acima, entre as diversas características importantes a um
candidato ao atendimento fraterno, podem ser citadas ainda:

Ouvir
A capacidade de saber ouvir é valiosa, pois o atendido, normalmente quer falar. Na
maioria das vezes, não deseja, ouvir respostas, mas sim “desabafar”, como
muitos afirmam porque na falta de uma resposta para o problema, ele 09
necessita de alguém que o ouça. Então, o atendente deve possuir uma
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postura segura e fraterna para dar oportunidade ao visitante de liberar-se do
conflito.
O Atendimento Fraterno não é um confessionário, como o próprio nome diz,
é um encontro, no qual se atende fraternalmente àquele que tem qualquer
tipo de carência. No entanto, com tato psicológico pode-se desviar, no momento
oportuno uma questão inconveniente, como, revelações íntimas das quais venha se
arrepender mais tarde, e interromper o atendido na hora própria, evitando que se
alongue demasiadamente, gerando um “élan” de afinidades entre o atendente e aquele
que o busca, prejudicando a tarefa de auxílio.
O atendente fraterno deve manter-se em condição não preferencial por pessoas, numa
neutralidade dinâmica, como diria Joanna de Angelis (no livro Mantém o Equilíbrio);
porque todos são iguais — diz a Justiça — perante a Lei. A todos então, que têm
problemas e nos buscam, deveremos atender com carinho, sem preferências, sem
excepcionalidades e sem absorvermos o seu problema, para que ele não se torne um
atendido nosso e não transfira todos os seus desafios para nossa residência. Não poucas
vezes, o mesmo perguntará: — Quando eu tiver um problema posso telefonar-lhe?
- Não - será a resposta — em casa eu tenho outros compromissos; você virá quando
necessitar, aqui ao Atendimento.

Ter autoconhecimento
O atendente fraterno deve compreender a si mesmo, ter consciência de suas motivações,
de seus padrões emocionais, de suas próprias limitações, preconceitos e deficiências. É
necessário que saiba reconhecer as situações em que é vulnerável emocionalmente, para
que não tenha prejudicada sua objetividade diante dos casos que atende, nem caia no
erro de projetar suas próprias dificuldades no atendido, percebendo-o como
10
uma extensão sua.
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Ter empatia
Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a sentir o que se
sentiria caso se estivesse em seu lugar. Através do uso da empatia, ocorrem o
entendimento e a compreensão; o atendente fraterno deixa temporariamente seu quadro
de referência pessoal e busca enxergar a história do atendido como aquele próprio a vê.
Só assim poderá participar das suas dificuldades, percebendo-as dentro do quadro de
gravidade que o atendido lhe atribui.
Não há lugar para lembranças do atendente no processo de aconselhamento genuíno.
As experiências vividas pelo atendente não entram na situação de orientação como tal. A
finalidade é compreender a situação do atendido, segundo seu próprio entendimento.
Se o atendente diz ou pensa: “eu tive esse problema e o enfrentei dessa ou daquela
maneira”, ele estará se projetando na situação de uma forma que pode ser muito nociva.
As experiências vivenciadas pelo atendente fraterno irão auxiliá-lo imensamente a
entender o atendido. Mas essa experiência só contribuirá indiretamente.
Uma vez estabelecida à situação de acolhimento, seria teoricamente aconselhável que
atendente esquecesse todas as suas experiências próprias. Sua função é entregar-se à
situação empática. Ao usar a verdadeira empatia, o atendente fraterno entende as
necessidades do atendido, não desmerece seus problemas que lhe pareçam importantes,
nem exagera problemas que não o sensibilizam.
Analisando a eficácia do processo terapêutico através da relação atendente fraterno/
atendido, Ruth Scheeffer (Teorias de Aconselhamento Psicológico, 1980) sinaliza que na
relação bem-sucedida devem estar presentes, entre outras, as seguintes características:
O atendente fraterno possui empatia.
O atendente fraterno e o atendido relacionam-se muito bem.
O atendente fraterno entende realmente o problema do atendido.
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O atendido sente-se à vontade para dizer o que deseja.
Existe uma atmosfera de absoluta confiança.
O atendido assume papel ativo nas sessões.
O atendente fraterno deixa o atendido livre para fazer suas próprias
escolhas e decisões.
O atendente fraterno aceita a todos os sentimentos expressados pelo atendido como
normais e compreensíveis.
Existe atmosfera de tolerância.
O atendente fraterno é receptivo.
O atendido sente que é compreendido pelo atendente fraterno.

Ter objetividade
O atendente fraterno necessita usar objetividade no momento da entrevista, procurando,
através da empatia, identificar a causa principal que trouxe o atendido à casa espírita. A
objetividade desacompanhada da empatia pode gerar um atendente fraterno frio,
impessoal ou com atitudes onipotentes; a empatia desacompanhada de objetividade
pode gerar um atendente fraterno profundamente sentimental e emotivo que se identifica e
se deixa envolver com os problemas do atendido, tornando-se incapaz de ajudá-lo.

“A identificação com o atendido tem que ser controlada, a fim de que haja, por parte do
aconselhador, suficiente compreensão das vivências, dos sentimentos e dos problemas
que estão perturbando o atendido”. Uma das tarefas mais difíceis do aconselhador é
evitar que o atendido se apegue a ele ou a ela. E se a propensão ao apego emocional
existe também no aconselhador, a relação do aconselhamento é destruída
irreparavelmente.
12
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O atendente fraterno trabalha com sutilezas e deve ter como hábito perceber além da
superfície dos fatos e características. Não pode ser um bom atendente fraterno quem não
observa as reações dos outros ou quem não compreende ou percebe o efeito que suas
palavras ou atitudes causam. Grande parte da verdade do atendido se encontra naquilo
que ele não fala e nas mensagens que ele expressa através de hesitações, silêncios e
movimentos de corpo.

O ATENDIDO
Dependendo da situação com que o atendido se apresenta na casa espírita, irá
possibilitar ou não uma abordagem de orientação. Se estiver em um estágio avançado
de obsessão e com pouca clareza de raciocínio, precisará primeiramente de um auxílio
mais voltado para a Assistência Espiritual.
Quando o atendido apresentar sinais de melhora do seu processo obsessivo, este deverá
ser encaminhado para avaliação do Atendimento Fraterno para continuidade do seu
tratamento.
Os casos que surgem no Atendimento são os mais variados:



É o homem pessimista que anda mal em seus negócios e não sente ânimo em
reagir. Sente dificuldade de, por conta própria, organizar seu pensamento, e
deseja o apoio do atendente fraterno para clarificar suas ideias e sentimentos;



É o pai que tem sentido ódio da filha ou do filho, com quem tem tido atritos
constantes;



É a jovem que alega sofrer problemas familiares, todos eles a seu ver provocado
pela cunhada, com quem tem dificuldades de conviver;



É a mulher que tem dificuldades de lidar com seus problemas rotineiros
do dia a dia e com sua mediunidade descontrolada; diante de
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qualquer contrariedade ou problema se angustia e abre campo para
incorporações involuntárias;



É o marido dessa senhora, estressado pela situação com a qual não
consegue lidar e que, para não agravar o problema, tem evitado
desabafar;



Sintomas depressivos.

Muitas outras situações surgem no dia-a-dia do Atendimento. Curiosamente, várias
pessoas se aproximam alegando problemas de cunho “espiritual” que, mais tarde,
durante as conversas com o atendente fraterno, se esvaziam para dar lugar a problemas
de natureza emocional.
É possível que, no início, muitas pessoas não tenham clareza da dificuldade central que
as angustia, e isso vá se evidenciando ao longo do processo de Atendimento. Também é
bastante provável que, pelo fato de se encontrarem numa casa espírita, algumas pessoas
leigas tenham a ilusão de que, para serem acolhidas, precisam mostrar que suas
dificuldades são “coisa do outro mundo” e merecem, pois, ser atendidas. Qualquer que
seja o motivo, porém, episódios desse tipo é um fato e exige do atendente fraterno o uso
de visão crítica, para centrar o Atendimento nas questões reais do atendido, deixando de
lado, quando for o caso, conteúdos inconsistentes de mediunidade, obsessão e outros de
ordem espiritual.
Outro comportamento comum é o interesse do atendido por diagnósticos do Plano
Espiritual, em especial quando se trata de pessoas que se encontram participando de
tratamento de desobsessão. Perguntas como “o que falaram de mim na mesa
mediúnica?” ou “esses espíritos estão a mando de quem?“ são típicas e revelam uma
curiosidade natural que não deve ser alimentada.
Outra característica de alguns atendidos diz respeito à idealização que fazem da figura
do atendente fraterno. Isso é comum em qualquer relação de ajuda e é provável que na
casa espírita o risco venha a ser maior, na medida em que, para muitas pessoas leigas,
os trabalhadores dessas instituições se revestem de uma imagem mística de “iniciado”.
Pensamentos como esse podem gerar pedidos equivocados como “eu preciso que você
me diga o que está acontecendo comigo” ou “me dê um conselho sobre qual
decisão eu preciso tomar”, como se estivessem nas mãos do atendente fraterno as
soluções para os problemas do atendido e não com o próprio. O atendente fraterno deve
tomar cuidado com situações desse tipo, pois, de uma forma inconsciente e até sedutora,
o atendido cria armadilhas que um atendente experiente e com ansiedade por ajudar
acaba caindo e intervindo na autonomia daquele através de conselhos e julgamentos
pessoais.
14
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Vale a pena alertar sobre a necessidade de mudanças de comportamento
por parte do atendido para que este possa vir a identificar melhorias da
situação que o conduziu a casa espírita. O Atendimento Fraterno por si só
não opera milagres e talvez a maior conquista a ser alcançada pelo
atendido é sua percepção da necessidade e consequente vontade de mudar
sua conduta frente à vida, utilizando-se dos ensinamentos fornecidos a luz da Doutrina
Espírita.
Qualquer que seja o motivo que o levou ao Atendimento, seus problemas e motivações
comportam não apenas um aspecto progressivo, que devem ultrapassar sua inicial
resistência à mudança.

A INFRAESTRUTURA DO ATENDIMENTO FRATERNO
O Atendimento Fraterno está baseado em dois pilares que lhe dão sustentação:
1. Local apropriado para atendimento e
2. Equipe de plantonistas em número suficiente.
Vale lembrar que a dor não escolhe lugar, tampouco hora, portanto se faz necessário
manter um serviço de atendimento fraterno na casa espírita com dia e horário
rigorosamente observados pelo atendente além do trabalho já programado, favorecendo
desta forma o acolhimento e socorro aos que buscam amparo na Instituição.
O aconselhamento fraterno é utilizado para lidar com problemas existenciais Tais como;
insegurança, solidão, opressão, angustias e suporte às pessoas em assistência espiritual.
São necessidades complexas e, para tanto, exige uma preparação específica, pessoas
preparadas, dotadas de competência e inteiramente responsáveis pelo que fazem.
O serviço de plantão para esse fim é de vital importância nesta atividade de amparo e
socorro.

15
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A equipe
Uma equipe padrão de Atendimento Fraterno é composta basicamente de atendentes e
recepcionistas liderados por um coordenador. Exige-se, para que se possua uma
qualidade de serviço razoável, que toda a equipe compreenda o papel a desempenhar
e tenha sido adequadamente selecionada e treinada para o exercício de suas funções,
promovendo-se avaliações e reciclagens periódicas para troca de experiências, repasse
de orientações úteis, além do estudo enfocando temas de Doutrina Espírita e assuntos
correlatos com a atividade.

FUNÇÕES DOS MEMBROS DA EQUIPE

COORDENADORES
É muito próprio e natural que o coordenador do Serviço de Atendimento Fraterno seja
indicado pela diretoria da casa espírita, pois se trata de uma função de confiança.
Naturalmente que tal indicação deverá ser orientada pela compreensão clara de que
essa pessoa deverá ter um conhecimento prático da tarefa, preferentemente por já tê-la
executado ou por ter-se envolvido em outras de natureza idêntica. Deve pesar na
indicação a condição de liderança natural conquistada perante o grupo, aliada ao
conhecimento e à afabilidade para bem conduzir o labor.
O Coordenador tem a importante função de participar da montagem de sua
equipe, escolhendo, ele mesmo, os recepcionistas e dirigindo o processo
É ESTRITAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇAO DESTE DOCUMENTO PARA FINS COMERCIAIS.
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seletivo para atendentes fraternos. Cabe-lhe, ainda, promover e conduzir
encontros de avaliação com frequência mensal entre todos os atendentes já
em exercício, analisando dificuldades, ajustando os procedimentos.
Cabe ao coordenador desta atividade, promover e conduzir os estudos e as
avaliações periódicas do trabalho, analisando os casos ocorridos no Atendimento
Fraterno no final de cada exercício, encaminhando os dados estatísticos para a Direção.

ATENDENTES FRATERNOS
São as pessoas que se encarregam da orientação, acolhendo, ouvindo e ajudando os
que buscam o Serviço. Por estarem mais profundamente envolvidas com a dor humana,
devem merecer uma atenção toda especial da Coordenação, a começar pelo processo
de seleção. É de fundamental importância a determinação do perfil desejável para estes,
ou seja: o conjunto de características pessoais e de qualidades intrínsecas que devem
possuir.
Nos primeiros passos para a implantação do Atendimento Fraterno em uma casa espírita
podem ser considerados:
1. Nomeação do coordenador pela Diretoria da Instituição;
2. Escolha dos recepcionistas pelo coordenador;
3. Instalação de processo seletivo para atendentes fraternos, conforme as seguintes
etapas:
a.

Abertura de inscrições nas reuniões Doutrinárias: deve se estimular as pessoas que
reúnam condições para a tarefa já integrada nos objetivos da Casa. Trata-se de
excelente oportunidade de crescimento para doutrinadores de espíritos,
evangelizadores e pessoas outras que lidam com atividade de orientação.
a.

A proposta, em verdade, objetiva uma autoavaliação. Programam-se encontros
reunindo os candidatos e o coordenador com a finalidade de levar os candidatos
a perceberem por si mesmos se estão aptos a exercer a função o se tem potencial
para assimilá-la.
Nesses encontros de avaliação são observados:




Apresentação dos objetivos, finalidades e alcance do Atendimento Fraterno.
Elaboração, em grupo, do perfil do atendente fraterno, assinalando as qualidades
e conhecimentos necessários ao exercício da função.
17
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Comparação do perfil levantado do candidato com o considerado
ideal pelo Coordenador do Atendimento Fraterno.



Divulgação dos candidatos selecionados a participar da atividade na
função de atendente fraterno e encaminhamento dos demais a
diferentes atividades oferecidas pela casa espírita. Muitos candidatos não
aproveitados para a função de atendente fraterno se sentirão perfeitamente
adaptados como recepcionistas.



A casa espírita deverá ministrar curso preparatório de Atendimento Fraterno aos
candidatos selecionados, visando capacita-los ao trabalho.

RECEPCIONISTAS
O ambiente onde funciona o Serviço de Atendimento Fraterno deve possuir uma sala de
recepção — ampla, arejada, asseada, agradável e convenientemente decorada. Não se
trata aqui, de uma recepção, para as pessoas que vêm ao centro pela primeira vez, à
feição de um serviço de relações públicas, mas de um serviço que atende
especificamente indivíduos problematizados e que estão buscando espontaneamente o
apoio do Atendimento Fraterno. Os recepcionistas trabalharão na antessala mantendo o
primeiro contato com o público, organizando o atendimento pelo critério estabelecido,
distribuindo mensagens, informando, enfim, todo procedimento para que as pessoas
sintam-se agradavelmente acolhidas enquanto esperam a vez de serem atendidas.
Os trabalhadores designados para tal tarefa deverão observar os requisitos básicos ao
exercício, tais como:





Ser espírita e estar familiarizado com a dinâmica da casa espírita.





Ser atencioso e interessado.



Manter a ordem e silêncio, controlando o trânsito de pessoas criando uma
atmosfera de paz.

Ter boa apresentação, procurando conjugar higiene pessoal à discrição no traje.
Ter boa capacidade de expressão, sendo claro e objetivo, para que o recémchegado compreenda as informações.
Ser fraterno e solidário criando uma atmosfera de aconchego e bem estar.
Ter compromisso com a causa e a casa espírita desenvolvendo a tarefa em clima
de responsabilidade, de alegria equilíbrio e boa vontade.

18
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Preparação do ambiente
A eficácia do Atendimento tem início antes do próprio contato com o atendido, na
preparação do ambiente onde este será atendido. O ambiente físico representa o
primeiro contato do atendido com o Atendimento, o que o torna uma extensão deste. “A

partir do instante em que o atendido entra em contato com o lugar em que vai ser
atendido, começa a experimentar sensações de bem-estar ou mal-estar, provocadas pelo
ambiente.” Ele pode perceber um ambiente como aconchegante e caloroso; ou como frio
e impessoal. (Clara Feldman – Construindo a Relação, Ed. Crescer, Belo Horizonte).
Na apresentação do ambiente e dos seus componentes na relação de ajuda, é
importante tomar alguns cuidados, tais como a distância entre as cadeiras do atendente
fraterno e do atendido. É importante que não estejam muito distantes uma da outra, de
maneira a não sugerir frieza, nem muito próximas, de modo que façam o atendido sentirse desconfortável ou ameaçado. As cadeiras não devem ficar de frente uma para outra,
para não constranger ou forçar o atendido a olhar diretamente para o atendente fraterno.
Sua cadeira deve ficar posicionada lateralmente à cadeira do atendente fraterno, de
forma que, se desejar, basta curvar-se um pouco e olhar diretamente para aquele; por
outro lado, quando estiver contando algo constrangedor e sentir-se envergonhado de fixar
os olhos do atendente fraterno, basta olhar para frente, que verá o infinito.
A cadeira mais confortável deve ser a do atendido, que necessita de um estado de
relaxamento e alívio de tensões; ao atendente fraterno cabe uma compatível com o
movimento de atenção que seu papel requer. Não é recomendável que
existam barreiras físicas entre um e outro, tais como mesas ou escrivaninhas, 19
pois criam distanciamento e uma indesejável condição de superioridade.
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Se alguém pediu para nos ver e veio, é melhor deixá-lo expor em suas
próprias palavras exatamente o que o trouxe, o que há de especial para
contar. Terminadas as saudações habituais, estando ambos acomodados, o
melhor a fazer é ajudá-lo iniciar a conversa, se ele necessitar disso (o que
não acontece normalmente), e ouvir o mais atentamente possível o que tem a dizer. Se o
atendente acredita que algo deve ser dito, deve fazê-lo de forma rápida e neutra para
não interferir em seu resumo: CONTE-ME POR FAVOR, O QUE O TROUXE AQUI, ou
FIQUE À VONTADE PARA FALAR O QUE VOCÊ ESTÁ PENSANDO. Às vezes cabe uma
introdução por parte do atendente fraterno, algo que ajude o atendido a iniciar, porém
não se deve esquecer que quando alguém procura atendimento deve estar ansioso par se
expressar, portanto, quase tudo que o atendente disser não será notado.

Privacidade
O local a ser utilizado deve estar distante das demais pessoas, para que sejam
preservados na intimidade os depoimentos do atendido. O local deve ser protegido de
qualquer perturbação, pois não se pode fazer um atendimento eficiente com pessoas
entrando e saindo da sala continuamente, interrompendo a sequência de pensamento de
ambos, atendente fraterno e atendido. Por outro lado, deve-se tomar cuidado para não
criar uma atmosfera que sugira um grande segredo, fechando-se a sete chaves em algum
lugar.
O atendido deve ter a sensação de que o Atendimento é uma ocasião de privacidade,
mas não secreta e solene. São comuns as inibições e constrangimentos que a presença
aparentemente inofensiva provoca. Quantas vezes, pessoas afins (pais, maridos, esposas
etc.) acompanham os seus parentes à sala de atendimento, não para ajudarem, mas
para fiscalizarem, colocarem pontos de vista, recalcando os dos seus entes 20
queridos.
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O atendente deve sugerir delicada e habilmente que cada um seja atendido
separadamente, porem, em hipótese alguma recusar-se a fazer o atendimento
em grupo. Tal recomendação, às vezes inverte-se quando o atendido não
tiver condições de assimilar orientação em face às suas desarmonias íntimas,
a presença de um acompanhante poderá ser bastante útil.

DINÂMICA DO ATENDIMENTO FRATERNO PELO DIÁLOGO
A premissa básica que sustenta toda a ação envolvida no Atendimento Fraterno determina
quatro ações fundamentais para o sucesso:
1. ATENDER: expressar de forma indireta (não verbalmente) disponibilidade e
interesse pelo ajudado;
2. RESPONDER: demonstrar, por gestos e palavras, compreensão por ele,
correspondendo-lhe à expectativa pessoal;
3. CONSCIENTIZAR: conscientizá-lo de que é uma pessoa ativa, com
responsabilidade no seu problema, e capaz de solucioná-lo;
4. ORIENTAR: saber avaliar, com ele, as alternativas de ação possíveis, de modo a
facilitar-lhe a escolha (que é dele) da ação transformadora;
5. ACOLHER, CONSOLAR e ESCLARECER deve ser o foco do Atendimento Fraterno,
sempre.
Recebendo o atendido
As primeiras providências foram tomadas: o local do Atendimento, dentro do possível, é
acolhedor e reservado; o atendente fraterno, por sua vez, encontra-se tranquilo, tem
fisionomia amistosa, fortaleceu-se com a prece e tem consciência de que o primeiro
contato com o atendido representa a base da relação entre os dois para o restante do
tempo que têm pela frente.
É sempre útil lembrar que o início de uma relação costuma trazer consigo elementos
inibidores, como constrangimento e até ansiedade. No caso do Atendimento Fraterno a
inibição pode ser até maior, na medida em que o atendido se expuser, falar sobre suas
dificuldades, temores e fatos pessoais de alguém a quem normalmente não conhece ou
tem intimidade. Se para alguns essa situação pode parecer natural, para muitos
representa um momento difícil. Cabe ao atendente fraterno torná-lo mais fácil, adotando
algumas atitudes facilitadoras:



O atendente fraterno não fica confortavelmente em sua cadeira aguardando o
atendido; ao contrário, é ele quem se desloca e busca-o no corredor ou na sala de
espera. A essa altura já deve saber o seu nome e dirige-se a ele
21
nominalmente, desde o primeiro contato. Fazê-lo torna o encontro e a
relação em si mais pessoal, uma vez que o nome destaca a pessoa do
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resto do mundo, reconhecendo-a como alguém único e não apenas como

mais um atendido.



O atendente fraterno recebe o atendido com um aperto de mãos amistoso
e um sorriso cordial. Esse ato deve representar uma forma não verbal de expressar ;
“estou feliz porque você está aqui, seja bem-vindo”. A preocupação com o bem-estar
do atendido, assim como de fazê-lo sentir-se individualizado deve ser uma constante.
O atendente fraterno deve estar sempre atento entre um atendimento e outro, para que
eventualmente possa comentar: “você cortou o cabelo”; “gostei da roupa que você
está usando hoje”; “está bronzeado, foi à praia?”, “está gripada?”, etc. Detalhes
como esse poderão dar ao atendido a certeza de que é observado e de que é
importante para o Atendente Fraterno.



O Atendente Fraterno precisa observar sua própria postura, que pode atuar como
facilitadora ou dificultadora da relação: devem sentar-se de modo a não gerar
nenhum tipo de intimidação do atendido, seus olhos devem estar direcionados única e
exclusivamente para aquele, desviando-os ocasionalmente se perceber que ele se
sente embaraçado em algum momento de seu depoimento.

Deve estar atento à sua fisionomia, pois na situação de atendimento o Atendente Fraterno
não é apenas observador - é também observado. Se por acaso levanta as sobrancelhas
ao ouvir um depoimento que o choca, pode dar a impressão de reprovação; se enquanto
ouve o atendido, rabisca um papel, estala os dedos, brinca com algum objeto ou segura
alguma coisa, pode transmitir a impressão de que não se encontra por inteiro no
Atendimento; se adotar qualquer posição que contraia sua musculatura (pernas cruzadas,
braços cruzados, cotovelos apontados na direção do atendido, pés em posição de
andar, etc.) pode transmitir mensagens negativas de distância, ausência de
disponibilidade, pressa e desinteresse. Se, por outro lado, acompanha a fala do
atendido com o olhar e com um leve movimento de cabeça, pode fazê-lo sentir-se ouvido
e compreendido.
É desejável que se mantenha mais de um atendente por plantão, compatibilizando o
número disponível com a demanda de público. As pessoas a serem atendidas serão
encaminhadas por ordem de chegada, indistintamente, para o atendente que esteja
desocupado, não lhes sendo facultado escolher entre os plantonistas do dia, aquele de
sua predileção. Esta sistemática tem a grande vantagem de não estimular as preferências
pessoais, valorizando-se muito mais o Serviço, por suas qualidades, do que as pessoas
que o executam.

Encerrando uma sessão de Atendimento
Embora, na ficha do atendido, fique estipulado o horário e a duração de
cada atendimento, é possível que algumas vezes a regra seja transgredida.
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Cabe ao atendente, e não ao atendido, o controle do tempo. Até porque
não estamos fazendo um atendimento à feição de uma sessão de terapia
psicológica.
O tempo excessivo gasto na colocação de problemas pode resultar no
extravasamento exagerado de emoções tais como: queixas e repetições inócuas,
complicadoras para a transmissão das orientações. Sem mencionar os problemas de
ordem prática relacionados com a ordem de atendimento, que deve proporcionar igual
oportunidade para todos.
O tempo recomendável para cada sessão de atendimento é de, em média, 30 minutos.
Considera-se que, o que não for dito nesse tempo provavelmente irá permanecer não
revelado mesmo se o tal tempo fosse estendido. O que interessa no atendimento fraterno
são os fatos principais e a definição clara de como a pessoa está se sentindo, para que
ela comece a descobrir-se com a ajuda que lhe esta sendo oferecida naquela
oportunidade. Abrir-se-á um momento novo em sua vida.
Uma vez que o serviço de Atendimento Fraterno dispõe de uma equipe, nada mais
natural que encaminhar o atendido para outro atendente. Ao mesmo tempo em que o
atendente não deve fazer dessa atitude uma regra, não deve, por outro lado, forçar uma
situação e fazer do atendido um laboratório para lutar contra seus próprios preconceitos e
limitações.
Não há inconveniente algum em o atendido que retorna, e estando diante de outro
atendente, começar a narrativa de seu problema assim: — “Estive com fulano, seu colega
de atendimento, mas como estou precisando de uma reavaliação das dificuldades que
estou enfrentando, face ao desdobramento natural dos fatos, aqui estou para lhe pedir
apoio”. Ao que o atendente fraterno responderá com tranquilidade: — “Pois não:
coloque-me a par, resumidamente, de sua problemática, e dos passos que foram tomados
até aqui, para que eu me situe e possamos encontrar juntos uma solução viável”. E tudo
correrá num bom clima, sem qualquer constrangimento.
Naturalmente que este segundo atendente tomará o cuidado necessário para não emitir
julgamento crítico com relação à orientação anterior, preservando-se das insinuações
emanadas dos próprios atendidos, no desconcerto que ainda os caracteriza. Até porque
não estamos fazendo um atendimento à feição de uma sessão de terapia psicológica,
porque essa não é a finalidade do Atendimento Fraterno. Sua proposta é ouvir e orientar,
à luz do Espiritismo, procurando sempre envolver o atendido no compromisso de assumir
o que for necessário e o que for bom e justo fazer a benefício de seu despertamento
espiritual.
23
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Registros
O que registrar, no Atendimento Fraterno, deve ser sempre em função daquilo
que se quer avaliar em termo de pesquisa ou de estatística.
Se quisermos pesquisar, teremos que obter dados compatíveis com a
finalidade e natureza da própria pesquisa. Podemos colocar idade, profissão ou
qualquer outra informação desde que saibamos para que e porque estamos tomando tais
dados. Anotar por anotar não tem sentido. Se quisermos uma estatística para fim de
relatório anual, devemos anotar apenas o necessário à quantificação de Atendimentos
realizados.
Devemos evitar o excesso de burocracia, as fichas complexas e detalhadas. Uma coisa é
certa: o trabalho do atendimento tem compromisso com a discrição e o anonimato por
força de um compromisso ético que é comum a todas as atividades voltadas para a
saúde física ou moral da criatura humana. Uma regra simples a observar: se identificamos
a pessoa não devemos deixar gravado o seu problema; se gravamos o problema não
devemos identificar a pessoa.
Caso haja necessidade de adicionar alguma informação considerada importante,
façamo-la após o atendimento, a fim de não dispersarmos a nossa atenção e nem
quebrarmos os liames emocionais da relação estabelecida.

Remédios
Havendo necessidade de orientação médica e psicológica o atendido poderá ser
conscientizado quanto à necessidade de buscá-los, fora do centro espírita, com
profissionais especializados. O que interessa, no Atendimento Fraterno, são os fatos
principais e a definição clara de como a pessoa que busca auxílio está se sentindo para
que comece a descobrir-se e, com a ajuda que se lhe oferece, naquela oportunidade,
abrir-se a uma atitude nova em sua vida.
24
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O Atendimento Fraterno não tem como finalidade converter os atendidos ao
Espiritismo. De igual modo não deve se transformar em consultório
psicológico, atendendo a alguns de forma preferencial e exclusivista e, por
isso mesmo, dificultando o acesso a outros que dele têm necessidade. Não
há como contemporizar: uma forma de atender é impeditiva e bloqueadora
da outra; se atendemos aos mesmos sempre, outros ficarão sem acesso ao Atendimento.

Relação com os passes
Colocamos como pré-requisito do atendente fraterno a habilidade para aplicar passes,
isto porque, havendo necessidade, poderá complementar a sua ação socorrendo o
atendido com os passes magnéticos. Deve-se ter em mente, todavia, que tais fatos serão
sempre raros e ocasionais, restritos a casos em que a pessoa ouvida se encontre num
estado acentuado de desorganização física ou emocional.
Ainda assim, é preciso a aquiescência da pessoa que está sendo atendida, pois não é
raro ela desconhecer o que sejam os passes, principalmente quando não for espírita, e
não se sinta confiante o suficiente para se entregar a uma terapia alternativa a que não
está acostumada, pois
No caso de desequilíbrio instalado, os passes se tornam indispensáveis. Quando a casa
espírita possui um serviço de passes regular, com plantões periódicos, são de bom alvitre
que as pessoas, antes do passe, sejam orientadas individualmente, durante as entrevistas,
ou em grupo, por meio de reuniões de pequena duração (não maiores que 25 minutos),
as chamadas reuniões iniciais ou preparatórias, objetivando esclarecer como funciona o
Atendimento Fraterno e as responsabilidades do atendido. Tal orientação será
extremamente benéfica, sob os seguintes aspectos a considerar:
. Orientação quanto a real necessidade do atendido se esforçar no sentido de
retornar nos dias previstos para seu tratamento;
Tomar passe, essa terapia é recomendada aos atendidos do Atendimento Fraterno
por ser um recurso poderoso no tratamento das enfermidades espirituais. 25
No entanto, não são poucos os que recorrem a esta terapia por hábito,
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sem estar realmente precisando dela. Muitos se afirmam supersticiosos,
que tomam passe como um preventivo, contra os futuros problemas que
poderão advir. O atendente fraterno promoverá uma conscientização e
procurará redirecionar o interesse dessas pessoas para as reuniões
doutrinárias e de estudo.
Orientação quanto à conveniência do tratamento médico: essa é outra
conscientização importante a fazer, quando necessária. Os atendidos não se dão
conta disso, às vezes, por julgarem ser o passe suficiente para restituir-lhes a saúde e
o equilíbrio, negligenciando o tratamento especializado.
Orientação de como se portar ante o passe: sempre há alguma coisa a dizer
àqueles que buscam o atendimento pelos passes. Quando nada, ensinando aos
neófitos e pessoas desinformadas a postura mental correta a se adotar na hora do
passe e depois dele – para que os resultados se façam exitosos. É de fundamental
importância essa preparação através da palavra acolhedora e amiga, que abrirá os
campos de força do atendido para melhor receber os benefícios da bioenergia
restauradora.
Não raramente, pessoas assoberbadas de conflitos e inquietações íntimas, que recorrem
à casa espírita em busca tão somente do benefício do passe, se abrem a uma
conversação edificante, aliviando pressões internas e facilitando, destarte, a ação da
bioenergia que vai, apenas, complementar o trabalho de ajuda já iniciado.
Com esse procedimento evita-se que seja o passista solicitado, como algumas vezes
ocorre, a dar conselhos, consolar e esclarecer, dentro da sala onde é aplicado o passe,
a pessoas que não encontraram o acolhimento necessário de que tanto careciam.
Sabe-se que o silêncio e a meditação devem ser as posturas ideais dos passistas, cujo
envolvimento com os atendidos não deve ir além de um gesto acolhedor (embora
silencioso, repetimos), para não perder a sintonia com os Benfeitores Espirituais que lhes
assessoram o trabalho na sala de passes, quando ali estejam desenvolvendo as
atividades da aplicação de bioenergia. Não é local apropriado para conversações e
relações outras que não o próprio trabalho da doação energética. Essa é a função,
repetimos, do atendente fraterno e não do passista.
Ver livro Terapia Pelos Passes, também do Projeto Manoel Philomeno de Miranda.
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O trabalho eficiente dever ser planejado,
mas não olvides que as circunstâncias procedem da Vida Superior.
Emmanuel (Busca e acharás)

A filosofia do Atendimento Espiritual é a transformação moral do ser humano através do
Evangelho de Jesus, ajudando-o a libertar-se das simbioses espirituais indesejáveis,
adquirindo novos hábitos necessários para o desenvolvimento de suas atividades terrenas
e promoção do progresso espiritual. Por isso, os ensinamentos evangélicos se colocam
como o mais importante instrumento no AE, mostrando-se como único recurso capaz de
transformar a realidade humana na medida em que favorece o culto das virtudes divinas
assinaladas pelo Divino educador em sua caminhada terrena.
O AE pode ser considerado como a segunda etapa do AF, compreendido como uma
terapia que contribui para o equilíbrio e a harmonização do ser humano de modo geral.
É uma terapia espírita porque utiliza conhecimentos e recursos próprios da Doutrina
Espírita como o passe e a água magnetizada, tendo por base o estudo do Evangelho do
Mestre no que concerne aos aspectos morais.
Podemos dizer que o objetivo do AE consiste na reforma moral do participante, que se
dá de forma natural durante o tratamento, mas que necessita ser contínua e progressiva.
Depois de concluído o tratamento, uma parte dos atendidos, voluntariamente pode
integrar-se às atividades da casa espírita, dando prosseguimento ao seu atendimento por
meio de estudos (Estudo Doutrinário Espírita) e pelo engajamento em diversas obras
sociais.
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O AE caracteriza-se por uma dinâmica que vem proporcionar ao participante
um ambiente fraterno favorável para compartilhar dúvidas, problemas ou
experiências. É destinado também ao trabalhador em processo de desajuste
temporário ou com caso de obsessão.

ESTUDANDO O EVANGELHO
Em grupo, de maneira interativa, a compreensão da mensagem iluminativa e consoladora
ajuda o atendido a refletir sobre as adversidades da vida com mais coragem.
São muitos os que chegam à casa espírita atormentados, sofridos e desesperançados.
Não se devem oferecer promessas de curas miraculosas e sim um acompanhamento e
acolhimento que favoreça ao necessitado uma renovação de ideias e posturas frente às
provas e tribulações da vida.
AE por meio do estudo do evangelho não é obrigatório a todas as pessoas que procuram
a casa espírita, pois o objetivo deste se fundamenta em auxiliar àqueles que manifestam
espontaneamente o desejo de participar desta atividade iluminativa.
As atividades desenvolvidas para o sucesso do atendimento são:










Reunião de orientação inicial;
Atendimento Fraterno pelo diálogo;
Educação dos sentimentos por meio do estudo do Evangelho;
Passe;
Água magnetizada;
Reunião mediúnica;
Iniciação do culto ao Evangelho no Lar; e,
Emergência ou harmonização.

Reunião de orientação inicial
Sob a responsabilidade do coordenador, consiste em uma exposição dialogada sobre o
AE com comentários rápidos e esclarecedores a respeito da Doutrina Espírita e os
recursos utilizados no Atendimento.
Atendimento Fraterno pelo diálogo
É uma conversa fraterna, necessária para esclarecimento de ambas às partes. O
atendido tem a oportunidade de expor os motivos da busca pelo AE, assim como o
atendente tem a oportunidade de esclarecer detalhes sobre o atendimento e dúvidas que
porventura persistam.
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Grupos de Estudo do Evangelho Pela Educação dos Sentimentos
É o espaço onde os participantes analisam temas morais extraídos dos
ensinamentos cristãos e que permitem a reflexão sobre problemas e
dificuldades enfrentadas. Este grupo deve ser composto basicamente por um
coordenador de grupo e dois assistentes, com o objetivo mútuo de dar suporte à reunião
de estudo. Visa também acompanhar a real condição dos atendidos, por meio de nova
conversa fraterna com seguimento das necessidades por eles identificadas, tais como:
liberação do atendido para outras atividades da casa, permanência do atendido no
grupo de estudo e suporte mediúnico. Deve ser mantido a prática de, ao final de cada
reunião, o dirigente oportunizar a um dos presentes a realização da prece de
encerramento.
Passe
É a transmissão de fluidos magnéticos, com assistência espiritual, pela imposição simples
das mãos. É auxílio eficaz no equilíbrio energético do atendido, realizado em sala
própria por equipe de trabalhadores preparados, é recomendado a todos os atendidos
como parte integrante do tratamento.
Água magnetizada
É água natural, saturada de fluídos benéficos, oferecida após o passe, em copos
descartáveis. Adicionalmente, como parte do auxílio espiritual, cada um dos atendidos
deverá possuir recipiente com água, individualizado e identificado com seu nome, que
deverá ser consumida conforme orientação.
Reuniões mediúnicas
Casos identificados como complexos ou resistentes a melhoras, deverão ser
encaminhados para as reuniões mediúnicas de desobsessão. Estas serão realizadas pelo
setor mediúnico da Casa, em horários e dias próprios, sem a participação direta do
atendido.
Emergência e harmonização
Tem como função atender as pessoas que chegam à casa espírita apresentando um
quadro de desequilíbrio espiritual ou emocional que requer emergência. Daí a
necessidade da instituição manter uma equipe de atendentes de plantão.
Reunião de Avaliação
Ao término de cada atividade, o coordenador responsável pelo AE deverá reunir todos os
trabalhadores a fim de avaliar a atividade e, caso necessário, orientar, propor ou corrigir
o andamento do atendimento.
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Iniciação do Culto do Evangelho do Lar
Esta iniciação deve ser estimulada aos frequentadores interessados em aprender a prática
do culto do Evangelho no Lar. Essa atividade deve estimular o desenvolvimento de uma
rotina semanal de encontros familiares voltados à leitura e discussão de temas propostos
pelo Evangelho Segundo Espiritismo e obras afins. Para a concretização de tal propósito
a casa espírita deverá possuir grupo específico que ofereça este serviço.
O AE possui uma metodologia própria de trabalho, rica em disciplina, organização,
dedicação e amor ao próximo. Os que participam do AE são orientados a trazerem para
suas vidas os ensinamentos de Jesus, compreendendo que: “O Evangelho não é somente
uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo
novo pela edificação moral do novo homem.” (Ave Cristo, 1953, Emmanuel – parte 1,
cap.2 )
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Na primeira vez em que o atendido chega à casa espírita, é recebido por trabalhadores
preparados para esta atividade que darão informações necessárias do processo. Esse
será, encaminhado à secretaria para preenchimento de ficha ou, se o caso demandar
cuidados urgentes, deverá ser conduzido primeiro à sala de harmonização. Ao final do
atendimento, o atendido receberá o passe e a água magnetizada.

PRIMEIRO ATENDIMENTO
O atendido pelo AF, que possuir indicação para tratamento espiritual e retornar à casa
espírita, será recepcionado e encaminhado pela Secretaria aguardando na sala de
reuniões sua chamada para a entrevista do AE. Durante a sua permanência no recinto
de reuniões, o atendido participará de palestra evangelizadora e orientadora quanto ao
objetivo do AE. Uma vez chamado, o atendido será entrevistado e orientado a
comparecer na próxima semana (mesmo dia e hora), sendo então dispensado. O caso
do atendido será então avaliado pelo coordenador do trabalho, o qual emitirá parecer
de encaminhamento do tratamento adequado, que deverá ser anotado na ficha do
atendido (Grupo da Educação dos Sentimentos; passe; água magnetizada; iniciação do
Culto do Evangelho no Lar).

SEGUNDO ATENDIMENTO
Na segunda vez que o atendido retornar ao tratamento, deverá dirigir-se à
reunião de orientação inicial para posteriormente tomar conhecimento do
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grupo da educação dos sentimentos do qual participará. Esse comunicado
será feito pelo coordenador do grupo.

ACOMPANHAMENTO
Os resultados não podem ser perdidos de vista, devendo, por isso, ser sempre
analisados.
Por meio de um novo diálogo fraterno, tanto o atendente quanto o atendido poderão
perceber se houve progresso no processo de atendimento. Para tanto, fazer uma
anamnese será fundamental, a fim de que ambos possam identificar as diferenças de
quando o atendido chegou à casa espírita e como se sente agora.
Levar o atendido a este processo de autoconhecimento é um dos objetivos do
ATENDIMENTO ESPIRITUAL. A própria postura do atendido deve ser uma indicação dos
resultados alcançados e do que pode ser melhorado.
Outro procedimento importante: o atendimento concluído não deve ser analisado apenas
em função do comportamento e dos resultados obtidos do atendido, mas como também
em função da própria postura do atendente.

Perguntas que o atendente deve fazer-se, em especial, ao concluir um atendimento:
1. Você acompanhou o atendido no seu raciocínio ou o forçou a acompanhar o seu?
2. Você capacitou o atendido a dizer-lhe como se sente verdadeiramente?
3. Ele descobriu o seu próprio eu, ou encontrou um eu que pensou que deveria
encontrar?
4. Você permitiu que o atendido explorasse o que queria, à sua própria maneira, ou o
conduziu na direção que você escolheu para ele?
5. Você quis realmente ouvi-lo ou quis que ele o escutasse porque você já tinha a
resposta para o problema dele?
6. Você acompanhou o atendido em seu raciocínio ou o forçou a acompanhar o seu?
7. O atendido em algum momento esteve com medo de se expressar e, se foi assim, o
que você fez para diluir este medo?
8. Você ajudou o atendido ampliar seu campo de percepção até o limite do possível?
9. Ele foi capaz de olhar os fatos de maneira como pareciam para ele, e não para você
ou para qualquer outra pessoa?
10. Ao longo do atendimento, você deu autonomia ao atendido deixando-o ciente
durante todo o tempo, que acompanhamento seria temporário e que ele precisaria
tomar as rédeas do próprio destino?
32
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PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES
SOBRE O ATENDIMENTO ESPIRITUAL
 Qualquer pessoa pode fazer o Atendimento Espiritual?
Sim, o AE se destina a todas as pessoas que buscam o equilíbrio íntimo através dos
ensinamentos morais do Cristo. Nos encontros do AE, não se busca a conversão do
participante à Doutrina Espírita, apenas se oferece, pelas reflexões evangélicas, a
oportunidade de renovação dos pensamentos e mudança de atitudes, tendo por
consequência uma postura de maior confiança e tranquilidade frente aos embates da
vida.

 Crianças e jovens também fazem o AE?
Para as crianças recomenda-se a Evangelização Infantil e para os jovens as atividades
da Mocidade Espírita, as quais têm metodologia de trabalho adequada às idades
correspondentes.

 Pessoas doentes encontram a cura no Atendimento Espiritual?
A finalidade do Atendimento não é a cura dos males físicos ou psíquicos, no entanto,
como as doenças, em sua grande maioria são manifestações da desarmonia íntima, é
natural que muitos problemas sejam sanados quando o estado íntimo é pacificado.
Aprendemos com Jesus que a cura pertence ao próprio doente que, mercê de Deus,
aproveita as oportunidades de progresso espiritual.

 O A.E cura obsessões?
A obsessão pode ser compreendida como uma influência negativa de Espíritos infelizes
sobre determinada pessoa ou grupo, tendo por origem desavenças de vidas passadas
ou pensamentos negativos atuais; em outras palavras, pode-se dizer que o fenômeno é
de sintonia mental. Como o Atendimento Espiritual promove a mudança moral do
participante e o cultivo de ideias elevadas, as obsessões poderão ser naturalmente
enfraquecidas e até mesmo curadas.

 No Atendimento Espiritual há manifestação de Espíritos?
Não, todas as atividades do A.E são conduzidas por trabalhadores encarnados,
capacitados regularmente para este fim. No entanto, a assistência espiritual existe e se
inicia quando o participante adentra à casa espírita, continuando até o fim do
atendimento, sem que se tenha essa percepção. No caso de participantes sujeitos a
manifestações e estas ocorrendo, os mesmos serão sempre orientados e amparados
pelos trabalhadores, em ambiente separado e propício a este fim.
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 Todos os participantes devem tomar passes?
É o recomendado. O atendimento pelo passe é um recurso valioso no
atendimento dos desajustes físicos e espirituais. O passe pode ser definido
como a transmissão de fluidos de uma pessoa para outra; na casa espírita
essa transmissão tem sempre o concurso de fluidos dos Espíritos
Benfeitores, daí a importância do participante aproveitar esta oportunidade de
reequilíbrio energético. O passe é ministrado somente com a imposição simples das
mãos, sem toques no atendido, ruídos ou qualquer movimentação. Oferecer este
recurso aos que necessitarem e desejarem, é terapia de socorro!

Espírito André Luiz

Mateus 11:28
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