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Esclarecimento
A área de ensino visa o Estudo da Doutrina Espírita e da Mediunidade,

tal como Kardec nos ensinou, a fim de que as criaturas possam

exemplificar, no seu dia a dia, o ensino de Jesus. Os cursos estão assim

distribuídos:

● Conhecimento Básico da Doutrina Espírita - total 3 anos

Visão Geral - 1 ano

Livro dos Espíritos - 2 anos

Após os estudos de Conhecimento Básico da Doutrina Espírita, o aluno

poderá seguir para os Cursos de Especialização.

● Especialização - Total 4 anos

Vivência - Aprendiz do Evangelho - 2 anos

Prática   - Mediúnico - 2 anos

● Cursos Específicos

Passe – 1 ano

O Céu e o Inferno – 1 ano

A Gênese – 1 ano
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DO REGIMENTO

1. Da Matrícula e Participação nos Cursos

1.1. Período de matrícula:

Candidatos aos cursos da Casa: será solicitado a apresentação de

Certificado e/ou Declaração do local em que fizeram o (s) curso (s), e se

não houver serão entrevistados e/ou avaliados pelo Departamento de

Cursos e/ou pela Diretoria Espiritual, para a definição de onde poderão

ingressar, atendendo aos pré-requisitos de cada curso.

Caso tenham interesse em ingressar no Curso Visão Geral deverão

participar da Atividade de Matrícula própria para tal, sem prévia

avaliação.

1.2. Após o início das aulas

Para os candidatos que manifestarem interesse pelos cursos

doutrinários, após o início das aulas, será permitida a matrícula apenas

enquanto for possível ter no mínimo 80% de frequência, desde que haja

vaga.

1.3. Rematrícula

Aos alunos que quiserem dar continuidade aos estudos no período

seguinte, será oferecida a rematrícula em classe, no final do ano.

2. Dos Dirigentes, Monitores, Expositores e Secretários

Perfil Geral

• Ser espírita;

• Demonstrar a busca da vivência cotidiana dos aspectos

doutrinários e morais;

• Conhecer e estudar as obras de Kardec;

• Ter fala clara e objetiva;

• Ter segurança;

• Ser frequente e pontual.

2.1. Os Dirigentes deverão ter sempre em mente:

• A divulgação da Doutrina;

• Os objetivos do Curso que dirige;

• Fazer cumprir as Normas e Regras dos Cursos, exemplificando-as;

• Conscientizar sobre o trabalho voluntário e incentivar os alunos a

participarem de atividades de assistência Social da Casa.

• A divulgação dos trabalhos da Casa será feita:
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a) Pelo secretário, após a prece e a leitura inicial, conforme for

solicitado;

b) Por pessoa determinada pela casa para tal, que poderá acessar

a classe para efetuar sua divulgação de maneira concisa,

porém esclarecendo eventuais dúvidas dos alunos.

2.2. Tarefas dos Dirigentes

• Manter o curso estruturado;

• Não permitir polêmicas nas aulas;

• Avisar aos expositores, caso houver, o tempo reservado à

exposição, solicitando o respeito ao tempo estipulado para as

dúvidas dos alunos;

• Mudanças na Programação para o ano subsequente deverão ser

sugeridas por escrito, no corrente ano e somente poderão ser

efetivadas mediante a autorização da Diretoria de Divulgação

Doutrinária;

• Deverá participar das reuniões quando convocado pela Diretoria de

Divulgação Doutrinária;

• Fazer cumprir o horário de funcionamento dos cursos;

• Manter os alunos interessados e motivados;

• Elaborar Avaliação dos Conhecimentos que os alunos deverão ter

adquirido;

• Se solicitado, deverá entregar Relatório sobre as atividades do

curso com base em suas observações no decorrer de cada período

(sugestões, críticas, observações feitas referentes aos monitores,

secretários, expositores e alunos, programação e espaço físico);

• Preparar-se sempre para dar aula, mesmo que haja expositor

convidado, pois este pode faltar;

• No final da aula propor uma tarefa, no mínimo uma questão

reflexiva sobre o tema da aula ou da leitura inicial, a ser entregue

pelos alunos até a aula seguinte, ou no prazo de duas semanas.

Fazer a devolutiva aos alunos em no máximo três semanas;

• Se discordar do expositor ou do colega com quem divide as aulas,

respeitar a aula e demonstrar divergências de opinião após a saída

dos alunos, em particular, ou comunicar o problema a coordenação

do curso.

• Sempre que um aluno apresentar problema de envolvimento

espiritual encaminhá-lo para a Orientação.

• Em caso de falta do secretário e monitor, fazer o registro das

presenças e tarefas.
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2.3. Tarefas dos Monitores

• Estar presente com antecedência para receber os alunos e auxiliar

na organização da sala de aula;

• Observar o controle de presença e alertar aos faltantes cuidados

para não ficarem próximos do limite máximo de faltas;

• Na ausência do secretário, fazer o registro nas Listas de Presença e

de Recebimento das Tarefas;

• Ajudar o Dirigente na avaliação das tarefas;

• Estudar os temas das aulas, ministrando algumas aulas;

• Confirmar a presença do expositor da próxima aula, quando

houver, com uma semana de antecedência;

• Nas dinâmicas, prestar suporte doutrinário aos alunos.

• Os monitores dos Mediúnicos deverão auxiliar na parte prática.

2.4. Tarefas dos Expositores

• Preparar-se a contento para cada aula;

• Estar presente antes do horário de início da aula, nos dias em que

tiver aula;

• Caso precise faltar, avisar com antecedência;

• Adequar o vocabulário ao público;

• Lançar mão, sempre que possível, de recursos audiovisuais que

possam enriquecer a aula;

• Estabelecer conexões entre a Doutrina e o cotidiano;

• Evitar divergências de opinião perante os alunos;

• Evitar ultrapassar o tempo reservado à exposição, respeitando o

tempo reservado para as dúvidas dos alunos;

• Dirimir as dúvidas dos alunos, evitando polêmicas, incentivando as

pesquisas.

2.5. Tarefas dos Secretários

• Estar presente com antecedência para a organização da sala de

aula: dispor as cadeiras, providenciar o material solicitado pelo

expositor ou dirigente.

• Receber os alunos cordialmente;

• Fazer o registro das presenças, alertando o dirigente e o monitor

sobre as faltas dos alunos;

• Efetuar o registro das datas da entrega de tarefas pelos alunos;

• Fazer as divulgações das quais for incumbido;
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• Ao final da aula solicitar que todos ajudem na arrumação da sala,

caso haja necessidade;

• Intermediar, quando necessário, as relações entre os dirigentes e os

alunos (transmitir recados em geral, avisos de faltas etc.);

• Perguntar motivos de faltas dos alunos, sempre que ocorrerem,

fazendo o registro das causas, sempre que relevantes. Caso

necessário avisar o monitor.

3. Dos Objetivos dos Cursos

• Proporcionar aos frequentadores do Núcleo Assistencial Bezerra de

Menezes a oportunidade de estudar o Espiritismo de forma

sistematizada;

• Capacitar pessoas para exercerem trabalho voluntário, em atendimento

ao termo de utilidade pública do Nabem.

• Proporcionar a oportunidade de renovação social e humana através do

desenvolvimento de valores éticos capazes de gerar a transformação.

• Emancipar o ser humano com base na percepção e compreensão da

sua própria natureza espiritual;

• Difundir o Espiritismo a partir dos conhecimentos transmitidos por

Allan Kardec;

• Desenvolver o gosto pelos estudos sérios dos princípios da ciência

espírita;

• Proporcionar compreensão mais clara e profunda da vida espiritual e

das leis de Deus;

• Gerar compreensão do mundo a partir da Doutrina Espírita;

• Transformar o comportamento através do estímulo ao estudo

doutrinário e da atividade como voluntário;

• Contribuir para a construção de um ambiente de convivência fraterna

nos trabalhos da casa;
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• Desenvolver qualidades afetivas pelas reiteradas oportunidades de

interação grupal;

• Transformar os participantes do curso em voluntários frequentes,

pontuais e comprometidos com as atividades da casa;

• Facilitar nas pessoas a busca da felicidade, da realização,

conscientes das leis da vida e da sua função no Universo.

3.1. Visão Geral

• Apresentar temas que atendam as expectativas dos alunos;

• Oferecer ao aluno o conhecimento inicial do que a Doutrina Espírita

pode contribuir para sua vida e a passagem desse conhecimento

para seu dia a dia;

• Oferecer uma visão ampla do que seja a Doutrina Espírita;

• Desenvolver no indivíduo a compreensão de sua natureza

espiritual;

• Receber o iniciante do curso de maneira afável, cativando seu

interesse e participação;

• Esclarecer que não há dogmas na Doutrina Espírita;

• Oferecer a ele a oportunidade de participar das atividades da casa;

• Auxiliá-lo a ser mais feliz, consciente de suas realizações.

3.2. Livro dos Espíritos

• Desenvolver o conhecimento completo do Livro dos Espíritos,

através do seu estudo em dois anos;

• Incentivar o estudo, a pesquisa e os hábitos de leitura e

questionamento;

• Dar aos alunos condições de se tornarem bons voluntários;

• Consolidar a prática destes ensinamentos.

3.3. Mediúnico

• Auxiliar, orientar, ampliar e educar as percepções mediúnicas,

visando, sobretudo a    eliminação de vícios, da insegurança e/ou

de outros hábitos que porventura os futuros voluntários possam

ter;

•Desenvolver o autoconhecimento e autocontrole nas manifestações

mediúnicas, dando ao médium consciência daquilo que com ele se

passa e, consequentemente, desenvolvendo confiança naquilo que

se realiza.
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3.4. Curso de Passe

• Preparar o voluntário com segurança para exercer atividades na

área espiritual e assistencial, fundamentado na Doutrina Espírita;

• Incentivar a busca do conhecimento que fornecerá atributos para o

refazimento de hábitos diários: Reforma Íntima;

• Incentivar a participação nas atividades do Nabem.

3.5. Aprendizes do Evangelho

• Estudar o Evangelho de Jesus, interpretando-o mediante os

conhecimentos espíritas;

• Conduzir o aluno a reflexão sobre acontecimentos do seu dia a

dia;

• Levar o aluno à conscientização de si mesmo através do

exercício da autoanálise;

• Desenvolver a consciência social do indivíduo.

3.6. O céu e o Inferno - sem ocorrência em 2023

• Informar-se sobre a realidade da vida futura, sobre as causas do

sofrimento e da dor, através do estudo dos conceitos da Doutrina

Espírita.

• Reconhecer a lógica dos conceitos da Doutrina Espírita, através do

estudo do livro O Céu e o Inferno.

• Identificar, na lógica dos conceitos da Doutrina Espírita, a

sublimidade da Lei de Deus, supremacia de justiça, misericórdia e

amor.

• Reformular conceitos retrógrados e pueris relativamente ao céu, ao

inferno e à destinação da alma após a morte do corpo.

• Analisar as citações filosóficas e doutrinárias estranhas à Doutrina

Espírita, constatando a impropriedade, o malefício, os equívocos, a

partir das refutações propostas por A. Kardec.

• Estudar analiticamente os diversos depoimentos de Espíritos

contidos na obra, observando suas condições espirituais.

• Constatar a situação feliz ou desditosa dos Espíritos, no plano

espiritual, analisando-lhe as causas.
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• Verificar que o Espírito se esclarece e se modifica, que o progresso

ocorre também após a morte do corpo.

• Reconhecer que a mudança é possível e acontece quando se tem

sinceridade de propósitos e se empregam esforços próprios.

• Constatar a eficácia da prece sincera e o socorro aos Espíritos,

tanto da parte de encarnados, quanto de desencarnados de boa

vontade.

• Exercitar o conhecimento de si mesmo e a conscientização de que

somos Espíritos imortais a caminho da evolução e da felicidade.

• Concluir que a reencarnação, ao contrário de ser castigo, é

oportunidade para o Espírito retomar sua caminhada de acordo

com a Lei de Deus.

3.7. A Gênese - sem ocorrência em 2023

• Estudar o livro “A Gênese”, interpretando-o mediante os

conhecimentos espíritas;

• Compreender a evolução do planeta e seu preparo para receber

os seres humanos;

• Conduzir o aluno a reflexão que relacione os acontecimentos do

seu dia a dia ao tema estudado;

• Levar o aluno à percepção de que somos produto do que

realizamos;

• Dar consciência social ao indivíduo.

4. Dos Procedimentos a serem adotados nos cursos

No geral:

o Respeitar os horários: de entrada (19h45) e saída das aulas (21h30);

o Impedir a permanência na classe de pessoa estranha ao curso.

4.1 Visão Geral
Procedimentos Iniciais

05 minutos iniciais: Prece

20 minutos para Leitura inicial, Comentários.

05 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

65 minutos: exposição do tema e debate
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Encerramento

10 minutos finais: Prece de Encerramento e Vibrações

4.2 Livro dos Espíritos
Procedimentos Iniciais

25 minutos iniciais: Prece, Leitura, Comentários.

05 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

55 minutos: exposição do tema do dia

Esclarecimentos

10 minutos: esclarecimento das dúvidas e proposição das questões de

tarefa de casa

Encerramento

10 minutos finais: Prece de Encerramento e Vibrações

Pré-requisitos

Ter concluído o “Visão Geral”.

4.3 Mediúnico
Procedimentos

15 minutos iniciais:  Leitura do Evangelho – Prece - Comentários. 05

minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

40 a 45 minutos: exposição do tema do dia

Exercício Mediúnico e Encerramento

30 minutos exercício mediúnico

15 Comentários da parte prática, Vibrações e Prece de Encerramento.

Deverão ser afastados da parte prática os alunos que apresentem as

seguintes condições:

a) gravidez;

b) em assistência espiritual.

No término do 2º ano do Curso Mediúnico, o Dirigente do Curso deverá

marcar uma data fora do dia de aula para ser conversado com cada

aluno, em separado, sobre sua atuação no curso, sua mediunidade,

sugerir o que deverá cursar no próximo ano, bem como convidar para os

trabalhos espirituais, se for o caso.

Pré-requisitos

Em caso de haver mais candidatos do que vagas, seguiremos os

seguintes critérios, pela ordem:

1º - Ser aluno concluinte do curso "Livro dos Espíritos" ou curso

subsequente a este, no ano em andamento;
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2º - Ter maior número de presença do que os outros candidatos, até o

final de outubro;

3º - Ter maior quantidade de tarefas entregues no prazo, até o final de

outubro;

4º - Candidato oriundo de anos anteriores.

5º - Candidato oriundo de outras casas, terá seu pedido de vaga

analisado pela diretoria do espiritual.

Ingressa como: “Pessoa em aprimoramento Mediúnico”, aquele que

seja indicado pela diretoria do Espiritual. Esse aluno terá o registro

de presença sem a necessidade de fazer tarefa, e ficará sem

certificado de conclusão de curso, uma vez que está fora do

procedimento normal realizado com os alunos.

4.4 Aprendizes do Evangelho

Procedimentos Iniciais

05 minutos iniciais: Abertura, Prece Inicial.

Momentos de Reflexão

25 minutos: reflexão com base nos textos dos Livros de

Emmanuel/Chico Xavier Pão Nosso / Vinha de Luz.

5 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

60 minutos: tratamento do tema e dúvidas

Encerramento

10 minutos finais: Vibrações, Prece e Encerramento.

Pré-requisitos

Ter concluído o “Livro dos Espíritos”.

4.5 Curso de Passe

Antes do Início da Parte Prática

Procedimentos Iniciais

20 minutos iniciais: Prece, Leitura Evangélica, Comentários.

5 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

50 minutos: exposição do tema do dia

Esclarecimentos
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15 minutos: esclarecimento das dúvidas e proposição da tarefa de casa

Encerramento

15 minutos finais: Prece de Encerramento e Vibrações

Depois do Início da Parte Prática

Procedimentos Iniciais

15 minutos iniciais: Prece, Leitura Evangélica, Comentários.

5 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

45 minutos: exposição do tema do dia

Esclarecimentos

10 minutos: esclarecimento das dúvidas e proposição da tarefa de casa

Prática da Técnica do Passe

30 minutos finais: Prática da técnica do Passe e Prece de Encerramento

/ Vibrações

Pré-requisitos

Ter concluído o curso “Livro dos Espíritos”.

4.6 O Céu e o Inferno ou A Gênese

Procedimentos Iniciais

10 minutos iniciais: Abertura, Prece Inicial.

20 minutos: Leitura inicial, reflexão sobre texto.

5 minutos para divulgação e recados se houver

Desenvolvimento do Tema

60 minutos: tratamento do tema e dúvidas

Encerramento

10 minutos finais: Vibrações, Prece e Encerramento

Pré-requisitos

Ter concluído o “Livro dos Espíritos”.

5 Regras Internas

5.1. É importante a entrada do aluno antes do início das aulas. O limite

de tempo para entrada contando presença é de 15 (quinze)

minutos. O dirigente e o monitor da classe são responsáveis por essa

entrada.

5.2. Informar sempre aos alunos, que dispomos um Departamento de

Entrevista e Orientação, para atendimento dos problemas que

necessitem de assistência espiritual.
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5.3. Quando um aluno fizer perguntas sobre as assistências espirituais

da Casa, o dirigente que desconhecê-la, deverá encaminhar o referido

aluno ao departamento de Entrevista e Orientação para

esclarecimento.

5.4. O aluno de curso, principalmente do Visão Geral e Livro dos

Espíritos, que apresentar comportamento dispare do condizente com o

curso, ou apresentar mediunidade, que o dirigente perceber sua

existência, deverá levar o caso a Coordenação do Curso, que o

encaminhará para o Departamento de Entrevista e Orientação. O

aluno será acompanhado de perto pelo dirigente do curso que

frequenta, para que se avalie seu progresso, observando suas

dificuldades, e orientando-o. Caso haja necessidade a Diretoria

Espiritual deverá ser informada e poderá avaliar conjuntamente com

os demais.

6 Dos Critérios de Conclusão anual do Curso

6.1 Frequência:

6.1.1 A presença será registrada para o aluno que assistir no

mínimo 80% da aula, devendo ser comunicado ao aluno que entrar

atrasado / sair antes do término, que será registrada ausência

caso ele ultrapasse esse limite de tempo.

6.1.2. Para conclusão anual automática do curso, será exigida

frequência de no mínimo 80% das aulas dadas e 70% das tarefas

semanais, entregues em tempo hábil.

Para conclusão com frequência entre 70% e 79,9% das aulas dadas, será

feita análise pelo dirigente da classe em conjunto com o Departamento de

Cursos e Espiritual se necessário, levando em consideração todo o

desempenho e participação do aluno em aula, e a entrega dos

questionários.

6.1.3 Abaixo de 70% de frequência o aluno deverá refazer o curso.

6.1.4 Nas classes do ciclo inicial será possível repor até 4 aulas

perdidas, desde que seja no mesmo conteúdo.
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6.2 Tarefa de casa Semanal

6.2.1 A partir do curso “Livro dos Espíritos” haverá uma Tarefa ao

final de cada aula, referente ao tema da aula ou a leitura inicial,

e tanto quanto possível relacionado ao comportamento que

devemos ter no nosso cotidiano. Os alunos deverão entregar a

tarefa pronta até a aula seguinte, ou em até duas semanas, e os

Dirigentes darão uma devolutiva aos alunos em no máximo em três

semanas. Nas classes do curso Aprendizes do Evangelho, além do

questionário será solicitado também o relatório do Momento de

Reflexão.

6.3 Visitações

6.3.1. Nos cursos de Passes, Visão Geral e Mediúnico os alunos

farão visitas nos trabalhos da casa, conforme cronograma a ser

organizado anualmente com os departamentos envolvidos.

6.4 Certificados

Os certificados de conclusão serão emitidos para os alunos que

cumprirem os critérios estabelecidos, ao final de cada curso.

7 Avaliação de Conhecimentos

Serão aplicadas nos cursos: Visão Geral, Livro dos Espíritos,

Passes, Gênese e Mediúnico, duas avaliações ao longo do ano,

sendo uma ao final do primeiro semestre e outra ao final do curso.

No curso Aprendizes do Evangelho, Céu e Inferno no final do ano.

Os alunos terão um tempo para responder. Decorrido esse tempo, o

Dirigente recolherá e fará a correção dos exercícios oralmente. Os

exercícios serão devolvidos para os alunos após a correção. Na

Planilha de Controle de entrega das tarefas deverá ter uma coluna

para o registro da avaliação.
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