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EXERCÍCIO DO BEM1

Mas ajuntai tesouros no Céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam
(Mateus, 6:20).
Sede bons e caridosos: essa a chave que tendes em
vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse
preceito: “Amai-vos uns aos outros”
(O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 13, it. 12).
Comumente inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os deveres
que nos constrangem ao exercício do bem.
Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na
solidariedade humana, todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção.
» Confessamo-nos incompetentes.
» Alegamos cansaço.
» Afirmamo-nos sem tempo.
» Declaramo-nos enfermos.
» Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício.
» Reclamamos cooperação.
Aqui e ali, empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga,
como sejam “muito difícil”, “impossível”, “melhor esperar”, “vamos ver” e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e
1 XAVIER, F. C. Livro da esperança. Pelo Espírito Emmanuel. Uberaba (MG): Comunhão
espírita Cristã, 1964. Cap. 37, Exercício do bem..
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complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em
outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada.
Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências.
Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o Apóstolo Tiago afirma, no versículo 17 do capítulo 4 de
sua carta no Evangelho: “Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete
falta”. E dezenove séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec, desenvolveram o ensinamento ainda mais,
explicando na questão 642, de O livro dos espíritos: “Cumpre ao homem fazer o
bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não
haver praticado o bem”.
O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da
verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos, não só pelo mal que houvermos feito, mas, igualmente,
pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos
cabe fazer.
Emmanuel
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PEQUENO ESTATUTO DO SERVIDOR DA BENEFICÊNCIA2

Amar ardentemente a caridade.
Colocar-se no lugar da criatura socorrida.
Considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz.
Amparar com discrição e gentileza.
Encontrar tempo para ouvir os necessitados.
Nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas.
Abster-se de quaisquer exibições de superioridade.
Usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que
se lhe ofereça.
Jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provocações dos irmãos em
sofrimento.
Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como
sejam carregar pacote, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar
na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário.
Respeitar a dor alheia seja ela qual for.
Aceitar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida, sem tentar impor
as próprias ideias.
Tolerar com serenidade e sem revides quaisquer palavras de incompreensão
ou de injúria que venha a receber.
Olvidar melindres pessoais.
Criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial.
Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa.
2 XAVIER, F. C. Fonte de paz. Espíritos diversos, São Paulo: IDE, cap. 16.
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Estudar para ser mais útil.
Não apenas verificar os males que encontre, mas verificar-lhes as causas
que se lhes faça a supressão justa. Cultivar sistematicamente a bênção da oração.
Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam
a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de
companheiros que nos fazem o favor de receber-nos assistência, promovendo e
facilitando a nossa aproximação do Cristo de Deus.
Emmanuel
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CAPÍTULO 1

APRESENTAÇÃO
Este documento de orientação à APSE, que ora apresentamos ao movimento espírita, tem por escopo auxiliar as instituições espíritas em seu trabalho
socioassistencial, a fim de que a assistência e promoção social espírita atinja suas
finalidades, que são:
» Atender às pessoas e às famílias, em vulnerabilidade e risco social,
que procuram o centro espírita, ou que, por algum modo, possam
ser abrangidas pela ação comunitária desenvolvida pela instituição,
conjugando-se a ajuda material, o socorro espiritual e a orientação
moral-doutrinária, com vistas à sua promoção social e crescimento
espiritual.3
» Proporcionar ao frequentador do centro espírita a oportunidade de
praticar a caridade pela vivência do Evangelho, junto às pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.4
Não é, entretanto, um manual, uma vez que não se prende a detalhes, além
de não se reportar a atividades muito técnicas de assistência social, como as entrevistas e as visitas familiares, que reclamariam dos trabalhadores conhecimentos
específicos não essenciais ao trabalho desenvolvido pela grande maioria dos centros
espíritas do Brasil. As visitas aos lares, realizadas pelos trabalhadores da casa espírita, são atividades de natureza fraterna, com propósitos apenas de acolhimento
e estreitamento de vínculos.
Ressalte-se, ainda, que todas as orientações práticas aqui contidas, em especial as do capítulo 6, que define o plano de ação, devem ser consideradas simples
sugestões, a serem utilizadas segundo as características e possibilidades do centro
espírita. Apenas a fundamentação teórica deve permanecer como roteiro seguro
para o trabalho, pois que embasada na Codificação Espírita e no Evangelho de Jesus.
3 FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. Orientação ao centro espírita. Cap. 8, it. 3-a.
4 Id. cap. 8, it. 3-b.
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Finalmente, convém ressaltar que o conteúdo deste documento pode e deve
ser aprimorado e enriquecido ao longo do tempo, à medida que forem sendo colhidas novas experiências com sua aplicação.

1.1 Justificativa
Como decorrência natural dos princípios doutrinários que norteiam suas
atividades, o trabalho socioassistencial realizado pelo Movimento Espírita junto
às populações em situação de vulnerabilidade e risco social mostra-se bastante
amplo, indo desde a assistência eventual, com a distribuição de alimentos e roupas
em bom estado até obras sociais de grande vulto. Sua esfera de ação, permeada
pelo amparo espiritual e religioso, segundo os ensinos do Espiritismo, pode, ainda,
relacionar-se diretamente com o Poder Público, por meio de registros do centro
espírita em órgãos governamentais.
Dentro do trabalho solidário de colaborar com as atividades desenvolvidas
pelos centros e demais instituições espíritas, o Conselho Federativo Nacional
da FEB, que reúne entidades federativas de todos os Estados do país, aprovou
diretrizes e recomendações que constam dos documentos A adequação do centro
espírita para o melhor atendimento de suas finalidades (ACE) e Orientação ao centro
espírita (OCE).
Em relação à assistência e promoção social espírita, como uma das atividades
básicas do centro espírita, é recomendado o seguinte:
Promover a assistência e promoção social espírita, [...] assegurando
suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se
desenvolva concomitantemente com o atendimento às necessidades
de evangelização [...]. (OCE, anexo 1, it. II-h).

A Assistência e Promoção Social Espírita “[...] deve ser realizada sem imposições, de forma integrada, com orientação doutrinária e assistência espiritual, de
modo que possa constituir-se em um dos meios para a libertação espiritual do
homem, finalidade primordial da Doutrina Espírita (OCE, cap. 8, it. 4-a).
Tendo em vista a amplitude e a diversificação dos assuntos atinentes a esse
trabalho, foi criada, em 1996, no âmbito das Comissões Regionais, a Área do Serviço
de Assistência e Promoção Social Espírita – SAPSE, com o objetivo de organizar,
de forma integrada com as Entidades Federativas, as atividades de apoio ao centro espírita para o cumprimento de suas finalidades, de forma compatível com as
18
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recomendações contidas nos textos supracitados. Atualmente, por deliberação do
Conselho Federativo Nacional, a Área do SAPSE passou a denominar-se Área de
Assistência e Promoção Social Espírita – APSE.
No decorrer dos trabalhos das Comissões Regionais, logo se evidenciou
a necessidade de ser elaborado um documento de apoio para as atividades
socioassistenciais do centro espírita. Essa tarefa passou, então, a ser executada e
representou o esforço comum de irmãos e irmãs em todo o território nacional. Uma
vasta bibliografia foi consultada e procurou-se dar atenção especial às experiências
significativas relatadas pelas Federativas Estaduais. As recomendações do CFN da
FEB constantes do opúsculo Orientação ao centro espírita (OCE) serviram de diretrizes para a elaboração do trabalho, o qual, em síntese, se propõe a desenvolver
e a explicitar as orientações e recomendações contidas naquele opúsculo.

1.2 Objetivo
Este documento tem por objetivo oferecer orientação à área da Assistência e
Promoção Social Espírita – APSE, tanto no que diz respeito ao conteúdo doutrinário
espírita quanto em relação ao método de ação e às atividades a serem realizadas
nesse trabalho pelos centros espíritas em todo o território nacional.
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