
  

Assistência e Promoção 
Social Espírita

Elaboração: 
www.searadomestre.com.br

http://www.searadomestre.com.br/


  

 “Se vês o asno do teu irmão ou 
seu boi caído na estrada, não te 
afastes, mas ajuda-o a 
levantar.” (Deuteronômio 22:4)

 E ainda mais:

 “Se encontras o boi de teu 
inimigo ou seu asno perdido, o 
levarás a ele, e se vês o asno de 
teu inimigo caindo sob o fardo, 
não te abstenhas: ajuda-o a 
descarregá-lo.”   (Êxodo 23:4-5)



  

Assistência Social, através dos tempos:

 Antes do Cristo: egípcios, babilônios, hindus, 
chineses, gregos, romanos e judeus.

 
 Com o Cristo: alcança a todos os homens;

   estende-se além do campo material; penetra 
todas as instituições.

 Com o Espiritismo: “Fora da caridade não há 
salvação” – ESE, cap. XV  



  

Da Esmola à Promoção Integral do 
Homem 
  Na antiguidade e até o início do século XIX 

tinha o aspecto de doação apenas.
  São Vicente de Paulo e Frederico Ozanam 

direcionam às necessidades reais.
  Hoje em dia, o enfoque é o da promoção do 

homem integral (corpo e Espírito), elevando-
se o ser humano pelo trabalho, a fim de 
auxiliá-lo na sua escada evolutiva. 



  

 “Sede, portanto, caridosos, não 
somente dessa caridade que vos 
leva a tirar do bolso o óbolo que 
friamente atirais aos que ousam 
pedir-vos, mas ide ao encontro das 
misérias ocultas.”                              LE 888-
a – São Vicente de Paulo



  

O Centro Espírita e a Assistência  e  
Promoção Social 

  “II – h) promover o serviço de assistência 
social espírita, assegurando suas 
características beneficentes, preventivas 
e promocionais, conjugando a ajuda 
material e espiritual, fazendo com que 
este serviço se desenvolva concomitante 
com o atendimento às necessidades de 
evangelização.” (ACE) 



  

  “IX – a) O Serviço Assistencial Espírita 
das entidades deverá ser realizado 
integradamente, com orientação 
doutrinária e assistência espiritual, sem 
imposições, de modo que possa 
constituir-se em um dos meios para a 
libertação espiritual do homem, finalidade 
primordial da Doutrina Espírita.”  (OCE)



  

Metodologia de Ação  
  A Parábola do Bom Samaritano
  “Um homem (...)”
  “(...) caiu em poder dos ladrões, que o 

depojaram, cobriram de ferimentos e se 
foram, deixando-o semimorto.”

  “(...) um sacerdote, viu e passou 
adiante.”

  “Um levita, (...) tendo o observado, 
passou igualmente adiante.”  



  

  “(...) um samaritano (...) tendo-o visto, foi 
tocado de compaixão.”

  “Aproximou-se dele, (...) eu te pagarei 
quando regressar.”

  “Qual desses três te parece ter sido o 
próximo daquele que caíra em poder dos 
ladrões? – O doutor respondeu: Aquele 
que usou de misericórdia para com ele.”

  “Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo.” 



  

Etapas da Assistência e Promoção Social 
Espírita  

1.  Observar – (Tendo-o visto).

2.  Aproximar-se.

3.  Utilizar os recursos necessários.

4.  Acompanhar.

5.  Tornar-se responsável pelo outro.



  

Cheverus, ESE, cap. XVI, item 11.

  “Não repilas o que se queixa, com 
receio de que te engane; vai às 
origens do mal. Alivia, primeiro; 
em seguida, informa-te, e vê se o 
trabalho, os conselhos, mesmo a 
afeição não serão mais eficazes 
do que a tua esmola.” 



  
.

Supérfluo e Necessário 

Uns queriam uma vida mais amena; 
outros, apenas viver. 

Uns queriam pais mais esclarecidos; 
outros, ter pais. 

Uns queriam um emprego melhor; 
outros, só um emprego. 

Uns queriam uma refeição mais farta; 
outros, só uma refeição. 



  

Uns queriam ter olhos claros; 
outros, enxergar. 

Uns queriam ter voz bonita; 
outros, falar. 

Uns queriam silêncio; 
outros, ouvir. 

Uns queriam sapato novo; 
outros, ter pés. 



  

::

Uns queriam um carro; 
outros, andar. 

Uns queriam o supérfluo; 
outros, apenas o necessário. 

 
(Chico Xavier) 
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