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RELAÇÃO DE CONTEÚDOS 

FEDF-DAE: Campo Formativo-Doutrinário. 
Introdução ao Relatório-memória (2006-2016). 
Programas de Formação de Trabalhadores em Atendimento Fraterno no Centro 
Espírita. 
 
PROGRAMA I - Formação em Atendimento Fraterno na Casa Espírita: Curso 
Básico (2006). 
 
PROGRAMA II - Ciclo de Eventos Formativos em Atendimento Fraterno no 
Centro Espírita (2010-2015). 

• Seminário introdutório: Atendimento Fraterno na Casa Espírita: A 

Doutrina, os Papéis, o Foco, as Práticas. 

• Colóquios do Ciclo I de Formação: Atendimento Fraterno na Casa 

Espírita: Fundamentos, Ética e Prática. 

• Colóquios do Ciclo II de Formação: Atendimento Fraterno Individual na 

Casa Espírita: Como Organizar e Realizar. 

• Trabalho de Expansão Conceitual: Acolhimento Fraterno: O Evangelho 

em Ação na Casa Espírita 

• Colóquios Complementares: Atendimento Fraterno no Centro Espírita: 

Fundamentos, Organização e Prática. 

• Colóquios do Ciclo III de Formação: Como Atender Pessoas em 

Sofrimento Profundo. 

• Avaliações dos Participantes do Programa II. 

 

PROGRAMA III – Sistematização da Formação em Atendimento Fraterno no 

Centro Espírita: PROJETO JORNADA FRATERNA - 2015-2016. 

• Lançamento do livro Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A 

Terapêutica do Cristo Consolador. Palestra e autógrafos. 

• Proposta do Projeto Jornada Fraterna Aprovada pela Diretoria. 

• Estratégia de Implantação da Etapa de Formação Básica. 

• Evento-Sensibilização: Atendimento Fraterno na Casa Espírita. 

• Criação do Site do Projeto Jornada Fraterna. 

• Implantação do Projeto Jornada Fraterna: Espaço Federativo. 

• Participações e Eventos correlatos em 2015. FEB: 1º. Encontro Nacional 

da Área do Atendimento Espiritual do Centro Espírita. 

• Seminário Motivacional: A Terapêutica do Cristo Consolador. 

• Expansão do Projeto Jornada Fraterna. Seminário em Criciúma, Santa 

Catarina: A Terapêutica do Cristo Consolador. 

• Divulgação do livro-base: Feira do Livro Espírita de Valparaíso. 

• Formação Continuada em Atendimento Fraterno. Evento I (2016). 

• Expansão do Projeto Jornada Fraterna (Criciúma, SC): Seminário em 

Formação Continuada. Consolo ao Sofrimento Humano: Perdas, 
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Depressão e Conflitos Sexuais; Colóquio em Atendimento Fraterno: 

Casos e Questões. 

• Expansão do Projeto Jornada Fraterna (São José – SC). Seminário: A 

Terapêutica do Cristo Consolador. 

• Nova redação do Projeto Jornada Fraterna. 

• III Bienal do Livro – Brasília – Divulgação do livro-base. 

• Formação Continuada em Atendimento Fraterno: Projeto Jornada 

Fraterna – Etapa II – Grupos DF – Avaliação do Projeto. 

• Dados de Formação à Distância. 

• Conclusão. 

******************** 

 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL - FEDF 

DIRETORIA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL – DAE 

 

CAMPO FORMATIVO DOUTRINÁRIO DA DAE 

O campo formativo doutrinário na Diretoria de Atendimento Espiritual 

(DAE), da FEDF compreende programas de formação de trabalhadores e 

desenvolvimento de materiais de orientação específica sobre os conteúdos do 

“Atendimento Espiritual no Centro Espírita”. 

Segundo definição da Federação Espírita Brasileira esta área é 

constituída das seguintes atividades: Recepção; Atendimento Fraterno pelo 

Diálogo; Explanação do Evangelho à luz da Doutrina Espírita; Atendimento pelo 

Passe; Irradiação; Evangelho no Lar; Implantação do Evangelho no Lar 1. 

 

INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO-MEMÓRIA (2006-2016) 

PERIODO ABRANGIDO PELO RELATÓRIO 

O presente Relatório-Memória abrange um período de dez anos – de 2006 

a 2016 – durante o qual foi desenvolvida pela DAE-FEDF uma programação de 

cunho formativo doutrinário através de Cursos, Seminários, Colóquios e, 

atualmente, através do Programa Jornada Fraterna (evolução do projeto original 

de mesmo nome). 

 

FOCO DESTE RELATÓRIO: 

ATENDIMENTO FRATERNO PELO DIÁLOGO NO CENTRO ESPÍRITA 

A programação relatada neste documento focaliza primordialmente a 

formação de trabalhadores espíritas para atuação no Atendimento Fraterno pelo 

Diálogo no Centro Espírita. A escolha do foco do trabalho se originou de 

reiteradas demandas de prioridades no sistema do DF, auferidas por 

continuadas pesquisas junto ao sistema. 

Não se encontram aqui relatadas ações pontuais da Diretoria, ao longo 

dos anos considerados, para suprir demandas específicas e locais sobre 

                                                           
1 Conselho Federativo Nacional. Orientação ao Centro Espírita. Brasília, FEB, 2006. Item III, p. 31. 
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Atendimento Fraterno ou abrangendo outras atividades da Diretoria. Assim 

também não se encontram registradas participações em eventos mais 

abrangentes como encontros e encargos derivados das relações com a 

Federação Espírita Brasileira (FEB) ou ainda outras ações desenvolvidas como 

parte de programas mais inclusivos da FEDF como, por exemplo, o Movimento 

Espírita em Ação.  

 

ABORDAGEM DE ATENDIMENTO FRATERNO 

A abordagem de Atendimento Fraterno pelo Diálogo que utilizamos se 

aplica a todo trabalhador espírita que faz atendimento a público no Centro 

Espírita, encarnados e desencarnados, incluindo-se aqueles que atuam na 

recepção da Casa. 

Essa abordagem apresenta uma unidade na essência dos fundamentos, 

posturas e ética cristãs implicadas e uma diversidade na aplicação dos 

conceitos, processos e habilidades decorrentes dos objetivos específicos de 

cada ação.  

 

TIPOLOGIA DOS REGISTROS 

Neste Relatório apresentamos a memória dos elementos essenciais das 

ações desenvolvidas, sua programação e algumas observações e registros 

fotográficos selecionados. Outras anotações complementares encontram-se em 

arquivos específicos da DAE. 

 

EQUIPE DE TRABALHO 

As ações da DAE na área de formação de trabalhadores foram resultado 

de um trabalho conjunto que mais diretamente envolveu: 

  

1. A Direção da DAE (três Diretores durante o período) 

Maria José Soares (2006) 

Maria da Glória Campos da Silva (2010 a 2016) 

Daniel Milanezi (agosto de 2016 até o final do ano) 

 

2. A Equipe de Formação de Trabalhadores: Grupo Jornada Fraterna 

Neuza Zapponi de Mello (Diretora adjunta da DAE; coordenação do 

Grupo; criação e facilitação do conteúdo de formação). 

Luiz Fernando Regnier Marques 

Márcia Elise B G Almeida 

Moisés Shalon G de Almeida 

Rívea F. Maia 

Tieta Avelar. 

 

3. Trabalhadores da FEDF da área da logística e divulgação. 
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4. Coordenadores e trabalhadores de cada Coordenação Regional 

Espírita (CRE) que se responsabilizou pela organização de um evento 

em sua região, juntamente com todos os voluntários dos Centros 

Espíritas que cooperaram para a sua realização como local 

hospedeiro. 

 

********** 

 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA 

 
 

 De 2006 a 2016 foram desenvolvidos três Programas de Formação de 

Trabalhadores em Atendimento Fraterno no Centro Espírita, a saber: 

 

PROGRAMA I. Curso Básico: Formação em Atendimento Fraterno na Casa 

Espírita (2006). 

 

PROGRAMA II. Ciclo de Eventos Formativos com Progressão de Conteúdo em 

Atendimento Fraterno no Centro Espírita (dezenove eventos formativos). 

 

PROGRAMA III. Formação Sistemática em Atendimento Fraterno através do 

Projeto Jornada Fraterna:  

Formação Básica à distância 

Formação Continuada sob demanda 

 

 Após o Programa I, e anteriormente ao ano de 2010, a Federação Espírita 

do Distrito Federal realizou amplas pesquisas junto aos Centros Espíritas do DF 

e entorno. Um dos objetivos das enquetes foi tomar conhecimento das principais 

necessidades do sistema, de forma a realizar um planejamento inclusivo de 

apoio sistemático, gradativo e contínuo das demandas. 

Apurados os resultados, destacou-se a necessidade de capacitação de 

trabalhadores, principalmente para atuar nas atividades das Instituições que 

implicam em alguma forma de atendimento a público, especificadas pelas 

atividades de Recepção e Atendimento Fraterno pelo Diálogo. A maioria das 

Casas Espíritas do DF não possuía Atendimento pelo Diálogo ou desenvolviam 
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essa atividade com voluntários sem preparação específica. Havia uma grande 

demanda por material sistemático para estudo, pouco existente. O mesmo 

acontecia com a Recepção da Casa, considerada por vários como de 

importância diminuta ou não necessária. 

A necessidade de atividades que levassem à autotransformação dos 

trabalhadores através da reforma íntima também se evidenciou sobremaneira 

nas aspirações das Casas, especialmente referentes ao inter-relacionamento 

pessoal. 

Na época, não possuíamos na FEDF condições para oferecer uma 

formação em Atendimento Fraterno que abrangesse o universo de solicitantes, 

até mesmo pela falta de materiais com conteúdo extensivo aos conhecimentos 

e habilidades requeridas para a área, assim como uma metodologia apropriada. 

Planejamos, então, um ciclo de eventos formativos focalizando conteúdo geral, 

oferecendo fundamentos, conceituações e orientação de forma sintética 

(Programa II). 

Somente no segundo semestre de 2015, após a publicação do livro-base 

Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do Cristo Consolador 2, 

pudemos começar a oferta de um trabalho de formação mais ampla e 

sistemática, através do Projeto Jornada Fraterna, com o auxílio de internet3 

(Programa III). 

Passamos a seguir aos registros das concepções doutrinário-

programáticas e dos eventos desenvolvidos em cada um desses programas de 

formação. 

******************** 

 

PROGRAMA I - CURSO BÁSICO 

 

FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: (2006) 

O primeiro curso básico em Atendimento Fraterno no Centro Espírita foi 

realizado para atender demanda de várias Casas do DF que solicitavam 

formação de trabalhadores para iniciar a atividade de Atendimento Fraterno pelo 

Diálogo de forma organizada. Tal era o caso da própria FEDF. 

 

                                                           
2 Livro-base: Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do Cristo Consolador (de 

Neuza Zapponi-Mello, FEDF, 2015). 
3 Site: Atendimento Fraterno no Centro Espírita. ( www.atendimentofraterno.org )  

http://www.atendimentofraterno.org/
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O curso foi desenvolvido com as seguintes características, conforme 

projeto aprovado pela Diretoria Executiva. 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

LOCAL - Sede Sudoeste da FEDF 

REALIZAÇÃO – FEDF - Diretoria de Atendimento Espiritual (DAE) – diretora: 

Maria José Soares 

PARTICIPANTES – Trinta e um trabalhadores selecionados, em grupos 

originários de nove Casas: 

1. FEDF: Federação Espírita do Distrito Federal 

2. CELAP: Centro Espírita Luiz Antônio do Paranoá 

3. PORTAL DA LUZ: Cruzeiro Novo 

4. SEAE: Sociedade Espírita de Assistência e Estudo: Cruzeiro 

5. OSGEFIC: Obras Sociais Grupo Espírita Fraternidade Irmã Celina: 

Ceilândia 

6. EESB  

7. GAEEB: Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Barsanulfo: 

Taguatinga Sul 

8. GELCAK: Grupo Espírita Luz e Caridade Allan Kardec - Gama 

9. CANTINHO DA FÉ: Candangolândia. 

 

OBJETIVO: Fornecer subsídios gerais – consonantes com os postulados 

Espírita-Cristãos - sobre atitudes, habilidades e conhecimentos necessários ao 

Atendente que se propõe auxiliar pessoas em sofrimento, que buscam apoio e 

orientação na Casa Espírita. 

 

CARACTERÍSTICAS: Preparação inicial de Atendentes para implementação do 

Atendimento Fraterno na Casa Espírita ou complementação de conteúdos 

auxiliares à dinâmica e aos procedimentos específicos de Atendimento Fraterno 

já em uso na mesma. 

 

DURAÇÃO E DINÂMICA: Dois meses (abril e maio de 2006). Oito encontros, 

um por semana, de aproximadamente três horas cada, com requisito de estudo 

e trabalhos individuais externos (com auxílio de internet para o trabalho à 

distância: envio de material – apostilas e exercícios de aplicação – respostas da 
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facilitadora). Compromisso de formação de grupo de estudos posterior ao curso, 

para discussão dos conteúdos das apostilas, anteriormente ao trabalho com o 

público. 

 

CONTEÚDO: Organizado em quatro módulos, a saber: 

 

I. CONCEITOS, POSICIONAMENTOS, REQUISITOS BÁSICOS EM AF 

1. Conceito de Atendimento Fraterno – O posicionamento espírita-cristão 

2. Características e princípios orientadores das ações de Atendimento 

Fraterno 

3. O Atendido – princípios gerais - porque procura a Casa Espírita– o que 

necessita 

4. O Atendente – requisitos básicos e características gerais 

 

II. O ENCONTRO DE ATENDIMENTO FRATERNO 

1. Compreensões Essenciais: Reações mais frequentes das pessoas em 

sofrimento 

2. Dinâmica do Encontro de Atendimento Fraterno 

• Preparo prévio: o campo 

• Acolhimento 

• O processo de apoio e orientação 

• O encaminhamento para ações construtivas 

 

III. BASES TEÓRICO-PRÁTICAS DO ATENDIMENTO FRATERNO 

1. Habilidades de apoio ao sofrimento e às crises: noções gerais 

2. A Terapêutica Espírita no Atendimento Fraterno 

3. Recursos teórico-práticos 

 

IV.  TEMAS ESPECÍFICOS – A VISÃO E A ABORDAGEM ESPÍRITA 

1. Temas específicos no Atendimento Fraterno 

2. Questões frequentemente levantadas – posicionamento espírita 

3. Casos graves – características e ações preliminares 

4. Áreas de estudo para o Atendente - recursos bibliográficos gerais 

******************** 

 

PROGRAMA II - CICLO DE EVENTOS FORMATIVOS EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA 

 (2010-2015) 

Delineamos um Programa de Eventos Presenciais de Formação de 

trabalhadores, de forma a começar a atender às diversas regiões do DF, dentro 

de sua principal demanda. Sabíamos que esses eventos não constituiriam uma 

formação sistemática, uma vez que o tempo de um seminário ou colóquio é por 

demais reduzido para proporcionar a formação requerida para uma atuação 
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qualificada nas atividades a que nos dedicamos. Mesmo assim nos propusemos 

a iniciar essa formação no sistema, em seus aspectos conceituais básicos. 

 

ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA DO PROGRAMA 

Alguns pilares de orientação doutrinária sustentaram esse Programa, tais 

sejam, em síntese: 

• Transmitir a concepção de que a preparação para o trabalho de 

Atendente Fraterno no Centro Espírita é uma tarefa de transformação 

interior daquele que se identifica como um discípulo do Cristo em 

atendimento ao próximo, necessitando, portanto, antes de mais nada, 

conectar-se com um profundo chamamento interior que lhe 

proporcione alegria, persistência e empenho na tarefa. 

• Que essa preparação não se faz de improviso, muito menos em um 

simples encontro ou mesmo em alguns seminários. Requer contato 

interno com sua motivação profunda, estudo e reflexões criteriosas 

sobre os fundamentos e a ética do trabalho de atendimento com o 

Cristo, assim como da metodologia e das técnicas apropriadas à sua 

atuação nessa atividade do Centro Espírita. 

• Que todos os trabalhadores de um Centro Espírita que atendem a 

público devem se qualificar como Atendentes Fraternos no tocante ao 

seu trabalho de preparação interior, de internalização de posturas 

coerentes com a Terapêutica do Cristo Consolador e de formação de 

um campo vibratório adequado a um representante do Espiritismo em 

sua atividade. 

• Que apesar dessa base comum de discípulos do Cristo em ação, deve 

existir uma clareza sobre os objetivos distintos das tarefas de 

atendimento dentre as atividades de um Centro Espírita, respeitando-

se a ética necessária à preparação específica adequada a cada tarefa 

de ajuda. Isto quer dizer, por exemplo, que um Atendente de Recepção 

deverá se preparar como um representante do Cristo na sua tarefa de 

acolher os que chegam, porém não se disporá a realizar um diálogo 

fraterno com quem se aproxime desejando contar a ele seus 

problemas, pois que não haverá campo vibratório, preparo e conexão 

com equipe espiritual ou ambiente físico propício para a tarefa do 

diálogo no ambiente público e aberto da recepção. Compreenderá e 

respeitará os objetivos de sua atividade e a exercerá nas emergências 

dentro dos limites do amoroso acolhimento cristão para o qual está 

preparado, respeitando os objetivos da atividade de atendimento pelo 

diálogo, para o qual encaminhará o solicitante.  

• Que o ciclo de encontros planejado neste Programa objetiva motivar, 

sensibilizar, comungar conceitos e posturas de nossa abordagem ao 

trabalho e uma síntese geral do campo do Atendimento no Centro 

Espírita, dentro dos limites de tempo e contato de eventos breves. Não 
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substituem a necessária sistematização de estudos, que se fará 

através de uma formação básica sistemática e depois continuada. 

 

PROGRESSÃO DOS NÍVEIS DE CONTEUDO 

O Programa se iniciou com um Seminário Introdutório de dia todo, 

comportando uma visão geral do tema, seguido de um ciclo de eventos de 

progressão gradativa de conteúdo, dentro da área do Atendimento Fraterno. 

 

Em 2010: Seminário introdutório, aberto a todos os trabalhadores do DF, na 

sede da SQS-408 da Federação Espírita do DF. 

De 2011 a 2015: Ciclo de eventos presenciais com progressão em três níveis 

de conteúdo: nas diversas regiões do DF. 

 

CICLO I - Os fundamentos, a ética e a prática envolvidos nas atividades 

de Atendimento Fraterno no Centro Espírita. 

CICLO II - A organização da área de Atendimento Espiritual pela FEB. 

Como organizar e realizar o atendimento espiritual, principalmente nas 

atividades de recepção e diálogo fraterno. 

CICLO III - Como atender pessoas em sofrimento profundo: técnicas, 

questões, estudos de caso. 

 

Em caráter excepcional, em alguns dos eventos, realizamos uma 

composição dos objetivos de dois ou mais ciclos em uma só oportunidade, 

geralmente devido à adesão tardia da região no Programa. 

Durante o período de desenvolvimento do Programa II conseguimos 

realizar eventos presenciais na maior parte das regiões do DF, percorrendo em 

cada uma a gradação dos temas mencionados acima. Todos os eventos foram 

atendidos por significativo número de participantes, com grande retorno dos 

mesmos trabalhadores aos três níveis do ciclo.  

 

PROGRAMA II - SEMINÁRIO INTRODUTÓRIO 

Objetivo: Proporcionar uma visão geral do Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita. Motivar para participação em estudos continuados dos conteúdos. 

 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 
A DOUTRINA, OS PAPÉIS, O FOCO, AS PRÁTICAS. 

 DOMINGO, 05 de SETEMBRO de 2010 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h - 17h 

LOCAL - Sede da FEDF - Área Templo Sul/408 - Asa Sul Brasília - DF 

PARTICIPANTES – Trabalhadores do Movimento Espírita do DF e entorno. 



11 
 

REALIZAÇÃO – Espaço Federativo da Federação Espírita do DF - Diretoria de 

Atendimento Espiritual (DAE). 

 

 
PROGRAMAÇÃO 

08h30 – Recepção - Café da Manhã 

09h00 – Prece – Boas vindas e apresentação 

09h10 – Desafios da Nova Era 

09h40 – Atendimento Fraterno na Casa Espírita: 

a Doutrina, os Papéis, o Foco, as Práticas. 

10h20 - Intervalo 

10h35 – Continuação  

12h00 – Avisos e Almoço 

13h30 – Continuação 

14h50 – Intervalo 

15h10 – Retomada e conclusão 

17h00 – Avaliação, encerramento e prece final 

 

DIVULGAÇÃO 

http://2.bp.blogspot.com/-BYLjM2VKSbU/VeThmxrpi6I/AAAAAAAAAaU/-NRDKHWONYI/s1600/Fedf.jpg
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ELEMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO SITE DA FEDF 

O QUE EU DEVO SABER PARA PARTICIPAR DESTE SEMINÁRIO 

 

1) - O que é o Seminário? 

É um espaço de formação, aberto a todas as Casas Espíritas do DF – dirigentes 

das Casas, coordenações ou diretorias e trabalhadores da Área de Atendimento 

Espiritual onde já se realiza ou se queira implantar o Atendimento Fraterno. 

 

2) - Quando e onde será realizado? 

O Seminário será realizado na sede da Federação Espírita do DF, Sede 408 Sul, 

no dia 05/09/10 (domingo), de 08h30 às 17h:00. 

 

3) - Do que eu necessito para participar? 

Fazer sua inscrição clicando no link “Inscrições online” para que, com previsão, 

seja providenciado o material didático bem como a estrutura necessária à 
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realização do evento. Caso não tenha acesso a internet ou e-mail, mesmo assim 

você poderá comparecer e participar deste Seminário ligando para a Secretaria 

da FEDF no telefone 3344-8237. 

 

FREQUÊNCIA 

A lista de presença ao evento contou com 161 assinaturas de trabalhadores 

de 47 entidades espíritas, listadas abaixo. 
 

1. ALLAN KARDEC - CENTRO ESPÍRITA 

2. AS. ASSIST. CRIANÇA IDOSOS BEZERRA DE MENEZES 

3. CENTRO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA 

4. BEZERRA DE MENEZES - FRATERNIDADE ESPÍRITA 

5. CASA DO CAMINHO 

6. CASA ESPÍRITA FRATERNIDADE EMMANUEL 

7. CEAL – CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 

8. CECAL (LAGO OESTE) 

9. CEFA 

10. CELUZ 

11. CENOL – CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR 

12. CENTRO ESP. IRMÃO JORGE - LAR DOS VELHINHOS BEZERRA DE MENEZES 

13. CENTRO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ 

14. CENTRO ESPÍRITA CAMINHEIROS LUZ 

15. CENTRO ESPIRITA IRMAO JORGE 

16. CENTRO ESPÍRITA JESUS NO LAR 

17. CERAT 

18. CESOM 

19. CÍCERO PEREIRA - CENTRO ESPÍRITA DA FRATERNIDADE 

20. COMUNHAO ESPÍRITA DE BRASILIA 

21. CRUZADA DOS MILITARES ESPÍRITAS 

22. EURIPEDES BARSANULFO 

23. FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

24. FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL 

25. FRATERNIDADE - GRUPO EDUC. ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

26. FRATERNIDADE ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ 

27. GRUPO ESPÍRITA FRATERNIDADE 

28. GAEEB 

29. GASFA - GRUPO ASSISTENCIAL FRANCISCO DE ASSIS 

30. GEABL 

31. GEAE 

32. GEAEF 

33. GEFEIM/DF 

34. GEODE 

35. GRUPO ASSISTENCIAL ESPÍRITA LUZ NO CORAÇÃO 

36. GRUPO ESPÍRITA AUTA DE SOUZA 

37. IRMÃO ESTEVÃO 

38. JESUS NO LAR 

39. LAMANA 

40. LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ 

41. LUZ E CARIDADE - GRUPO ESPIRITA LUZ E CARIDADE ALLAN KARDEC 

42. LUZ NO CAMINHO - GRUPO ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

43. NÚCLEO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO 

44. OBRA ASSIST. ESPIRITA O SEMEADOR 

45. OSCEB - OBRAS SOCIAIS DE CONFRATERNIZAÇÃO ESPIRITA DE BRASILIA 

46. SANATÓRIO ESPÍRITA 

47. SEAE - SOCIEDADE ESPÍRITA. DE ASSISTÊNCIA E ESTUDOS 

 

******************** 

 

COLÓQUIOS DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

Atendimento Fraterno na Casa Espírita: 
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Fundamentos, Ética e Prática 

 

Foram realizados seis Colóquios em 2011, em diferentes regiões do DF. 

 

CASAS HOSPEDEIRAS: 

1) 13/03/2011 -  CECAP: Centro Espírita Campos da Paz - Planaltina 

2) 10/04/2011 -  INEAE – Instituto Espírita Assistencial Emmanuel – Gama 

3) 12/06/2011 - CEAL – Centro Espírita André Luiz - Guará I 

4) 11/09/2011 - Grupo Espírita Voluntários da Paz - Ceilândia Sul 

5) 25/09/2011 - CENOL – Centro Espírita Nosso Lar – Gama 

6) 20/11/2011 - Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho 

– Taguatinga Norte 

 

EQUIPE DAE PARTICIPANTE: Maria da Glória Campos da Silva (diretora); 

Neuza Zapponi de Mello (facilitadora de conteúdo); Márcia Elise B G Almeida; 

Moisés Shalon G de Almeida e Tieta Avelar (apoio). 

 

OBJETIVO 

Desenvolver, em cada região, a programação do primeiro ciclo de colóquios 

sobre os fundamentos, a ética e a prática envolvidos nas atividades de 

Atendimento Fraterno no Centro Espírita. 

 

TEXTOS DA DIVULGAÇÃO DE CADA EVENTO DO CICLO I: 

Objetivo do evento: Fundamentação evangélico-doutrinária do Atendimento 

Fraterno na Casa Espírita - a ética, a delimitação de papéis na prática do 

Atendente Fraterno na Casa Espírita. O direcionamento e o encaminhamento 

evangélico-doutrinários do encontro de Atendimento Fraterno. Questionamentos 

frequentes e sugestões da prática do Atendimento Fraterno. 

Facilitadora: Neuza Zapponi de Mello. Oradora espírita. Conduz e organiza 

trabalhos de Atendimento Fraterno na Casa Espírita há mais de trinta anos, 

voltados principalmente ao atendimento a pessoas em desequilíbrio, sofrimento 

e trauma por perdas severas, doenças e conflitos graves. 

Material Escrito: Recomenda-se a leitura antecipada de uma apostila que pode 

ser adquirida com a Coordenação Regional e com a DAE-FEDF, antes do 

Colóquio. Entretanto, será disponibilizada também no dia do Colóquio.4 

       

A seguir, elementos da realização de cada um desses colóquios. 

 

PRIMEIRO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

                                                           
4 Trata-se de uma apostila sobre os fundamentos e essência do Atendimento Fraterno no 
Centro Espírita, elaborada por Neuza Zapponi de Mello. Foi vendida ou doada às Casas e 
participantes. 
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A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 

13 de MARÇO de 2011 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – CECAP: Centro Espírita Campos da Paz 

      Quadra 10 Conj. 1 Lotes 18 e 19 

      Vila Buritis II – Planaltina – DF 

 

 
 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 4º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h55 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

OBSERVAÇÃO: A equipe toda foi recebida com muito carinho. O pequeno 
Centro hospedeiro ficou lotado de trabalhadores. Participantes: 51 
trabalhadores assinaram a lista de presença, de 12 Centros Espíritas da Região. 
Houve muita participação nos trabalhos, através de perguntas e respostas. 
 
DIVULGAÇÃO  
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******************* 

 

SEGUNDO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 

10 de ABRIL de 2011 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

http://4.bp.blogspot.com/-KAq74JpshYU/VeTcEJLA8mI/AAAAAAAAAZ8/K94yDoU8row/s1600/13mar11.png
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LOCAL – INEAE – Instituto Espírita Assistencial Emmanuel 

Área Especial 01 – Lote D Setor Sul – Gama – DF 

 

 
 
Ponto de referência: Hospital Regional. Próximo dele, fica o Centro Radiológico 
do Gama. Abaixo, o setor de igrejas (próximo ao Posto da PM). Contatos: 8186-
9848 (Sônia – 3484-3670). 
 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 3º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h56 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

 

DIVULGAÇÃO 
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Observação – Ambiente e trabalhadores acolhedores e receptivos. Casa lotada: 

97 trabalhadores assinaram a lista de presença, registrando 10 Centros Espíritas 

da região (o número de participantes excedeu as expectativas dos 

coordenadores, que estimavam a presença de 50 pessoas). 

******************** 

 

TERCEIRO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 
ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 
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12 de JUNHO de 2011 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – CEAL – Centro Espírita André Luiz 

                 QE 16, Área Especial ‘A’ - Guará I - DF. 

                 CEP - 71015-264 (61) 3568-8629 

                 cealdf.org.br contatoceal@cealdf.org.br 

 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 1º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h55 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

Observação – Excelente acolhimento. Muita participação de 91 trabalhadores 

de 19 Centros Espíritas da Região. 

******************** 

 

QUARTO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 

11 de SETEMBRO de 2011 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4729793475033091495
mailto:contatoceal@cealdf.org.br
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FACILITADORES – Equipe DAE 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – Grupo Espírita Voluntários da Paz 

                 EQNN 24/26 Área Especial - A 

                 Ceilândia Sul – DF 

 

 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 2º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h55 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 
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******************** 

 

QUINTO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 

25 de SETEMBRO de 2011 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – CENOL – Centro Espírita Nosso Lar 

Área Especial 1, Lote 19 – Setor Central – Lado Oeste 

Gama, DF. Telefone: 3556-0239  
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E-mail: cenol@cenol.org.br Site: http://www.cenol.org.br  

 

 
 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 3º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO - Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF.  

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

******************** 

 

SEXTO COLÓQUIO DO CICLO I DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

Fundamentos, Ética e Prática 

20 de NOVEMBRO de 2011 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho 

      QNSJ – 10 Área Especial 6 - Taguatinga Norte – DF  

                                CEP - 72140-100 (61) 3475-5210 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 2º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

 

mailto:cenol@cenol.org.br
http://www.cenol.org.br/
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PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h55 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 
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******************** 
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COLÓQUIOS DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

Atendimento Fraterno na Casa Espírita: 

Como Organizar e Realizar 

 

Foram realizados sete colóquios em 2012 e 2013, abrangendo diferentes 

regiões do DF. 

 

EQUIPE DAE PARTICIPANTE: Maria da Glória Campos da Silva (diretora); 

Neuza Zapponi de Mello (facilitadora de conteúdo); Márcia Elise B G Almeida; 

Moisés Shalon G de Almeida e Tieta Avelar (apoio). 

 

CASAS HOSPEDEIRAS 

1) 28/07/2012 - CIREFE - Círculo Regeneração e Fé - Octogonal - Brasília 

2) 24/03/2013 - CENOL – Centro Espírita Nosso Lar – Gama 

3) 19/05/2013 - Centro Espírita Aprendizes do Evangelho – Zona Rural 

Planaltina 

4) 26/05/2013 - CEFE - Casa Espírita Fraternidade Emmanuel - Planaltina 

5) 09/06/2013 - Centro Espírita Lar Santíssima Trindade - Taguatinga 

6) 28/07/2013 - CEIA - Centro Espírita Irmão Áureo – Sudoeste – Brasília 

7) 23/11/2013 – GEAEF – Grupo Espírita Fraternidade – Asa Sul - Brasília 

    

OBJETIVO 

Desenvolver, em cada região, a programação do segundo ciclo de 

colóquios sobre o Atendimento Fraterno: 

a) A organização da área de Atendimento Espiritual pela FEB 

b) Como organizar e realizar o atendimento espiritual nas atividades de 

recepção e, principalmente, no diálogo fraterno. 

 

ESQUEMA DE CONTEÚDO 

(Divulgado para todos os eventos) 

 
TEMÁTICA: ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 
 
PARTE I. A organização do Atendimento Fraterno pelo Diálogo Individual 

a. Tipos diversos de organização dos trabalhos de Atendimento Fraterno: a 
realidade das Casas Espíritas 

b. Dinâmica do Atendimento Fraterno: sugestões para as questões e 
dificuldades encontradas com frequência. 

 
PARTE II. Como realizar o Atendimento Fraterno Individual 

a. Preparação para o Atendimento Individual 
b. Desenvolvimento do Diálogo Fraterno Individual: etapas e aspectos 
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ANO DE 2012 

 

PRIMEIRO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 

28 de JULHO de 2012 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – CIREFE - Círculo Regeneração e Fé  

Octogonal 4/5 Área Especial - Brasília, DF. 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO: 1º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

Contatos:  

Zaldo - 3253.8312 / 9901.0021 (VIVO) Sérgio (coordenador do Atendimento Fraterno 

no CIREFE) - 3526.1875 / 9948.1874 Glória (DAE/ FEDF) 9982-7640 

Inscrições no sítio www.fedf.org.br e nas Casas Espíritas 

 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

******************** 

 

http://www.fedf.org.br/
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ANO DE 2013 

SEGUNDO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO INDIVIDUAL NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 

 

24 de MARÇO de 2013 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – CENOL – Centro Espírita Nosso Lar 

Área Especial 1, Lote 19 – Setor Central – Lado Oeste 

Gama, DF. Telefone: 3556-0239  

E-mail: cenol@cenol.org.br Site: http://www.cenol.org.br 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - 3º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO - Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF.  

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

 

mailto:cenol@cenol.org.br
http://www.cenol.org.br/
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FEDF - COMUNICAÇÃO 
Brasília, 20/03/2013            Nº 002/13 

 
A Federação Espírita do Distrito Federal-FEDF, convida a todos os 

integrantes das Casas Espíritas para prestigiar o evento Atendimento Fraterno 
na Casa Espírita: “Como organizar e realizar”. 

O evento terá como facilitadora Neuza Zapponi de Mello, palestrante, 
escritora e pesquisadora da Doutrina Espírita. 
QUANDO: dia 24/03/2013, a partir das 8h30m. 
LOCAL: CENOL – Área Especial 19 – Setor Central – Lado Oeste - Gama, DF. 

Contato: (61) 3556-0239 
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VENHA PARTICIPAR!! 
A casa Espírita deve contar com trabalhadores qualificados que divulguem o 
Espiritismo amplamente, sugerindo aos novos adeptos da Doutrina, que vivam 
os ensinamentos morais de Jesus, tornando-se cúmplice da transformação do 
homem perdido em si mesmo, restituindo-lhe a ética, o respeito e a dignidade. 
Não esqueçamos que a Terra é uma escola. Dela sairemos aprovados, quando 
aprendermos a disciplinar nosso olhar, nosso ouvido, nosso pensar e nosso falar. 

FEDF - Diretoria de Comunicação Social Espírita 
 
RELATO SOBRE O EVENTO 

FEDF - COMUNICAÇÃO 
Brasília, 03/04/2013             

 
No dia 24 de março de 2013 realizou-se uma atividade de formação de 

trabalhadores e trabalhadoras da área de Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, conforme opúsculo publicado pela FEB em 2007. Foi na sede do Centro 
Espírita Nosso Lar, no Gama, 3º CRD. 

Desenvolvida por uma equipe da FEDF tendo como principal facilitadora 
Neuza Zapponi de Mello, que discorreu sobre todas as atividades que compõem 
o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, com ênfase no Atendimento 
Fraterno. 

Participaram 110 pessoas, representantes de diversas Casas Espíritas, 
dentre as quais: 

1. Centro Espírita Nosso Lar (CENOL) 
2. Instituto Espírita Assistencial Emmanuel (INEAE) 
3. Associação Assistencial Espírita Hanseniano Jesus Gonçalves 

(AAEJEGO) 
4. Grupo Espírita Luz e Caridade Allan Kardec 
5. Seara Espírita Luz e Vida (SELV) 
6. Associação Assistência à Criança e Idosos Bezerra de Menezes 

(AACIBEM) 
7. Comunhão Espírita de Valparaíso 
8. Fraternidade Espírita Meimei 
9. Posto de Atendimento Fraterno Fonte de Luz, Auta de Sousa, GAEAS 
10. Comunhão Espírita de Brasília 
11. Grupo Espírita Casa do Caminho (GECAM). 
O CENOL acolheu fraternalmente a todos. Muitas pessoas presentes 

manifestaram gratidão pelo trabalho realizado pela equipe e participaram com 
perguntas e importantes colocações. 

FEDF - Diretoria de Comunicação Social Espírita 
******************** 

 

TERCEIRO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO INDIVIDUAL NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 

19 de MAIO de 2013 
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FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL - Centro Espírita Aprendizes do Evangelho 

    Chácara 8, Conjunto B / Módulo Rural 

    Mestre D’Armas – Planaltina - DF 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO: 4º. Conselho Regional Distrital (CRD) 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 
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Participação – Ambiente e trabalhadores acolhedores e receptivos. Presença 

de 46 trabalhadores, dos Centros Espíritas da região. 

 

FOTOS SELECIONADAS 
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******************** 
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QUARTO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 

26 de MAIO de 2013 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – CEFE - Casa Espírita Fraternidade Emmanuel 

      Quadra 26 Conj. A Lote 8/10 Vila Buritis IV – Planaltina DF 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita CRE4 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

 

DIVULGAÇÃO 

 
 

 

PROGRAMAÇÃO 
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8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

Participaram 76 trabalhadores de diferentes Centros Espíritas da Região, dentre 

eles, em maior número, de: Casa Espírita Fraternidade Emmanuel, CECCAL, 

CEABM, Chão de Flores, Imã Rosália e a equipe da DAE-FEDF (ao todo, 11 

Casas Espíritas). 

******************** 

 

QUINTO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 
ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 

09 de JUNHO de 2013 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – Centro Espírita Lar Santíssima Trindade 

       Área Especial 17, Setor C  Norte 

       Taguatinga Norte – DF         Fone - 3338-8022 

 

 
 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE2  

APOIO – DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 
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8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

 
 

PARTICIPAÇÃO – Casa acolhedora e participantes ativos. Presença de 67 

pessoas (trabalhadores e dirigentes), de 9 Casas Espíritas. 

FOTOS SELECIONADAS 
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******************** 

 

SEXTO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

COMO ORGANIZAR E REALIZAR 
28 de JULHO de 2013 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – CEIA - Centro Espírita Irmão Áureo 

      EQRSW 4/5 Área Especial, Setor Sudoeste - Brasília – DF 
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PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas das regiões. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE1; CRE5; CRE7 e CRE9 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h25 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

12h25 às 12:30h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 
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FEDF – FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL 

Ofício nº. / 2013                                                   Brasília-DF, 3 de julho de 2013. 

 

Prezado(a) Presidente, 

     O Movimento Espírita está buscando aprimorar suas diversas atividades 

e a Federação Espírita do Distrito Federal em parceria com as Coordenações 

Regionais Espíritas - CREs - números 1, 5, 7 e 9, que antes abrangiam o 1ºCRD, 

nesta oportunidade, vem convidar V.S. para mais um espaço de estudo e 

reflexão, sobre as atividades da Área de Atendimento Espiritual na Casa Espírita: 

Encontro Regional - Atendimento Fraterno Individual na Casa Espírita – como 

organizar e realizar. 

Público: esta atividade destina-se prioritariamente a dirigentes (diretoria 

/coordenação das Casas Espíritas), especialmente a trabalhadores/as que já 

realizam o Atendimento Fraterno Individual na Casa Espírita, e quem já 

participou dos Seminários e Colóquios regionais ou que desejam atuar na área. 
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Inscrições no sítio www.fedf.org.br  e nas Casas Espíritas. Inscrições: até 

26 de julho no sítio da FEDF e até 28 de julho na Casa Espírita. 

  

        Fraternalmente, 

     Paulo Maia da Costa 

Presidente 

 

PARTICIPAÇÃO 

Estiveram presentes 86 trabalhadores, de diferentes Centros Espíritas da região. 

Os trabalhadores da Casa Hospedeira apresentaram aspectos de sua 

organização e trabalhos na área. Houve muita interação com os participantes, 

que contribuíram com depoimentos e perguntas significativas. Participaram 17 

Casas Espíritas. 

 

FOTOS SELECIONADAS  

 

 

http://www.fedf.org.br/
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GRUPO DE TRABALHADORES FEDF EM 2013: De apoio aos Programas de 

Formação da DAE e no Atendimento Fraterno 
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SÉTIMO COLÓQUIO DO CICLO II DE FORMAÇÃO 

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE EXPANSÃO 

ACOLHIMENTO FRATERNO: 

O EVENGELHO EM AÇÃO NA CASA ESPÍRITA 
23 de NOVEMBRO de 2013 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 9:00 às 12:00h 

LOCAL – GEAEF – Grupo Espírita Fraternidade 

SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 909 - Brasília, DF, 70200-050 

Telefone: (61) 3443-8474 Plano Piloto, Asa Sul - Brasília – DF 

 

 

SEMINÁRIO: GRUPO ESPÍRITA FRATERNIDADE

Neuza Zapponi de Mello – 23-11-2013

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&dcr=0&site=async/lcl_akp&q=grupo+e+a+e+fraternidade+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjM3tzR5YfZAhUCTZAKHc0QBGgQ6BMIIzAF
https://www.google.com.br/search?q=grupo%20espirita%20fraternidade%20df&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&dcr=0&ei=q6R0Wqe3DYWOwgTtyKH4Ag&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-15828915,-47940218,3641&tbm=lcl&rldimm=16571685080484070871&ved=0ahUKEwjX6Jyt5YfZAhXDjZAKHbI3BjQQvS4IOTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
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REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE1 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 9:00h - Recepção/Acolhimento 

9:00h às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 11:50h - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

11:50h às 12:00h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

******************** 

 

AVALIAÇÕES TÍPICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA II 

• Muito proveitoso, fiquei motivado para participar do treinamento na FEDF, 
pois o assunto é extenso e importantíssimo para as casas, 

• Gostei demais, é assim que devemos aprender através, unidos por amor. 

• Bastante válido. A orientação acerca de como realizar o atendimento sempre 
é oportuna. 

• É sempre muito importante reunir trabalhadores de várias casas, mas com 
mesmo objetivo. 

• É muito importante a organização e realização de sempre. Estamos juntos 

para renovar e avaliar como assistir e ser assistido. 

********************* 

 

ANO – 2014 

COLÓQUIOS COMPLEMENTARES: CICLOS I e II 
Atendimento Fraterno no Centro Espírita: 

Fundamentos, Organização e Prática 

 

Em 2014 foram realizados dois colóquios complementares, abrangendo 

cada um os Ciclos I e II de formação, destinados àqueles que porventura não 

participaram dos colóquios anteriores. 

 

EQUIPE DAE PARTICIPANTE: Maria da Glória Campos da Silva (diretora); 

Neuza Zapponi de Mello (facilitadora de conteúdo); Márcia Elise B G Almeida; 

Moisés Shalon G de Almeida e Tieta Avelar (apoio). 

 

CASAS HOSPEDEIRAS: 

22/02/2014 - CEV - Comunhão Espírita de Valparaíso – Valparaíso/Goiás – GO 

30/03/2014 - CEABM - Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes - Brazlândia 

******************* 
 

PRIMEIRO COLÓQUIO COMPLEMENTAR: 

CICLOS I e II de FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA: 
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FUNDAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA 

22 de FEVEREIRO de 2014 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – CEV - Comunhão Espírita de Valparaíso 

       Rua 21 Quadra 61 Lote 21 Bairro Jardim Oriente       

       Valparaíso de Goiás – GO 

 

 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE3 

     Comunhão Espírita de Valparaíso – CEV 

      Presidente: Elias Pires Viana- 06184036183 

      Vice-presidente: Abigail Luíza – 36279275 

      Diretor de Doutrina Willian Vaz - 06195583801 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

Inscrições: na CEV e no sítio da FEDF 

Como chegar à CEV - Entrar na Rua da loja COMETA MÓVEIS, que fica em 

frente à Passarela amarela de Valparaíso, na BR 040. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 às 8h55 - Recepção/Acolhimento 

8h56 às 9h05 - Prece/Abertura 

9h05 às10h45 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 

10h45 às 11h - Intervalo 

11h às 12h55 - Desenvolvimento da temática/Colóquio 
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12h55 às 13h - Avaliação/Prece final/Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

 
******************** 

 

ANO - 2014 

SEGUNDO COLÓQUIO COMPLEMENTAR: 

CICLOS I e II de FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA: 

FUNDAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA 
30 de MARÇO de 2014 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – CEABM - Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes 
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Quadra 6, número 4, Setor Tradicional  - Brazlândia DF 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE6 – DAE/FEDF. 

Contatos - Elza – 9668-9130 (Vivo). Iracema – 3038-1690 Glória (DAE/ FEDF) 

9982-7640  (Vivo)Inscrições no sítio www.fedf.org.br (http://www.fedf.org.br/) e 

nas Casas Espíritas. 
 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 - Recepção /Café da manhã 

9h – abertura seguida de Exposição dialogada 

11h - Intervalo 

11h15 - Exposição dialogada 

12h55 - Avaliação 

13h - Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

http://www.fedf.org.br/
http://www.fedf.org.br/
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******************** 

COLÓQUIOS DO CICLO III DE FORMAÇÃO 

COMO ATENDER PESSOAS EM SOFRIMENTO PROFUNDO 

 

Foram realizados três colóquios com foco no tema em 2014 e 2015, 

abrangendo várias regiões do DF. 
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OBJETIVO 

Desenvolver, em cada região, a programação do terceiro ciclo de colóquios 

sobre o Atendimento Fraterno: Como atender pessoas em sofrimento profundo: 

técnicas, questões, estudos de caso. 

 

PÚBLICO: Prioritariamente, atendentes fraternos das Casas Espíritas da região 

e de outras Casas Irmãs, que já participaram de encontros regionais nos anos 

anteriores, (diretoria/coordenação das Casas Espíritas), ou que desejam atuar 

nessa Área. 

 

EQUIPE DAE PARTICIPANTE: Maria da Glória Campos da Silva (diretora); 

Neuza Zapponi de Mello (facilitadora de conteúdo); Márcia Elise B G Almeida; 

Moisés Shalon G de Almeida e Tieta Avelar (apoio). 

 

CASAS HOSPEDEIRAS 

1) 25/05/2014 - CENOL - Centro Espírita Nosso Lar – Gama 

2) 15/03/2015 - GECCAL – Grupo Espírita Cristão a Caminho da Luz – 

Sobradinho 

3) 29/03/2015 - Casa do Caminho – Taguatinga. 

******************** 

 

ANO – 2014 

PRIMEIRO COLÓQUIO DO CICLO III DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO E A CONSOLAÇÃO 

DO SOFRIMENTO PROFUNDO 

Fundamentos, Organização e Prática 

25 de MAIO de 2014 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – CENOL - Centro Espírita Nosso Lar 

Área Especial 19 Setor Central – Oeste 

Gama DF 
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PARTICIPANTES – Dirigentes e demais trabalhadoras/es que já atuam ou 

desejam atuar no atendimento fraterno pelo diálogo, que participaram de 

encontros anteriores 

REALIZAÇÃO: Coordenação Regional Espírita 03 (CRE3 - Sônia (8186-9848) 

Raimundo (8174-1280) e Ruy Meireles (9978-2022). 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

PROGRAMAÇÃO 

8:30h – Recepção/Café da manhã 

9:00h – 1a. PARTE – Abertura/ESTUDO DE CASOS E QUESTÕES 

(trazidas pelos participantes)  

11:00h – Intervalo 

11:15h – 2a. PARTE - EXPOSIÇÃO DIALOGADA: 

Sobre a temática do Encontro 

12:55h – Avaliação - 13:00h – Encerramento 

DIVULGAÇÃO 

http://4.bp.blogspot.com/-Vx26sJjPeIU/VeIHHwBRLyI/AAAAAAAAAZM/SOVFDyQnLak/s1600/foto6.jpg
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Compareceram 145 trabalhadores de diferentes Centros Espíritas da 

região. Muita participação. Casos significativos foram apresentados, a partir da 

experiência dos participantes. A forma de atender os casos típicos foi discutida. 

As avaliações sobre o encontro foram muito positivas. 

******************** 

ANO – 2015 

SEGUNDO COLÓQUIO DO CICLO III DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO E A CONSOLAÇÃO 

DO SOFRIMENTO PROFUNDO 
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15 de MARÇO de 2015 

 

FACILITADORA – Maria da Glória Campos da Silva e Equipe DAE 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – GECCAL – Grupo Espírita Cristão a Caminho da Luz 

Quadra 12, Conj. D, Lote 1 

Sobradinho DF (próximo ao Hospital Regional de Sobradinho) 
 

 

 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita – CRE4  

Vera – 9948 0577 trab. 3387 7741 

Valdemarques – 8616 1741 

Vânia - 33876613 8107 7559 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF 

Inscrições: nas Casas Espíritas e no sítio da FEDF www.fedf.org.br 

 

PROGRAMAÇÃO: 

8h30 - Recepção /Café da manhã 

9h – abertura seguida de Exposição dialogada 

11h - Intervalo 

11h15 - Exposição dialogada 

12h55 - Avaliação 

13h - Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

 

http://www.fedf.org.br/
http://1.bp.blogspot.com/-Leo31nGDd1g/VeH5yFTTb_I/AAAAAAAAAXo/wDruRBCkGjo/s1600/foto2.jpg
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******************** 
 

ANO - 2015 

TERCEIRO COLÓQUIO DO CICLO III DE FORMAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA: 

A CONSOLAÇÃO DO SOFRIMENTO PROFUNDO 

Fundamentos, Organização e Prática 

29 de MARÇO de 2015 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 13h 

LOCAL – Casa do Caminho 

http://4.bp.blogspot.com/-YIpWzG6Gxkw/VeH75hJK5SI/AAAAAAAAAXw/tO8fuR_26P0/s1600/15mar15.png


61 
 

QNJ 10 Área Especial 6 Taguatinga, DF 

 

 
   

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas das regiões. 

REALIZAÇÃO - Coordenação Regional Espírita - CRE2; CRE6; e CRE8 

APOIO – Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 - Recepção /Café da manhã 

9h – Abertura seguida de Exposição dialogada 

11h - Intervalo 

11h15 - Exposição dialogada 

12h55 - Avaliação 

13h – Encerramento 

 

DIVULGAÇÃO 

http://4.bp.blogspot.com/-iQ5oQ1CsNoQ/VeH9e4xnLpI/AAAAAAAAAX8/WzAHfSUFptQ/s1600/foto3.jpg
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RELATO DO ENCONTRO DO DIA 29 DE MARÇO – 2015  

CREs 2, 6 e 8 – Taguatinga – Casa do Caminho 

 

http://3.bp.blogspot.com/-23V5CwcdBIc/VeH9yzQplNI/AAAAAAAAAYE/rCGWSwfaxiQ/s1600/29mar15.png
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Equipe da DAE presente: Neuza, Moisés, Márcia Elise e Tieta. 

 

Na Casa do Caminho tivemos uma carinhosa acolhida, feita por 

Losângelis e Hilton. O evento todo foi muito prazeroso, com comparecimento de 

muito mais pessoas que esperávamos, com as quais nos encontramos pela 

primeira vez sobre o assunto. Esperávamos cerca de trinta trabalhadores e 

tivemos cinquenta e três comparecimentos. 

Uma sondagem inicial demonstrou que eram, em sua grande maioria, 

trabalhadores efetivos em Atendimento Fraterno, o que tornou as participações 

bastante significativas. Todos os participantes se mostraram bastante atentos e 

envolvidos, sem que houvesse evasão alguma até o final. Fizeram muitas 

perguntas. Tivemos mesmo uma despedida emocionada de uma participante, 

que em sua oração final se comoveu muito com as realidades do trabalho de 

Atendimento Fraterno que foram enfocadas. 

  Foram todos convidados ao 3o. Congresso e a adquirirem o livro sobre 

Atendimento Fraterno, que seria lançado na ocasião, o que parece ter 

despertado bastante interesse. Foi enfatizada a necessidade de que os 

trabalhadores fizessem um curso completo na área e muitos vieram conversar 

sobre suas necessidades e interesses de aprofundamento na área através de 

capacitações. Mencionamos que havia a intenção de proporcionar um curso no 

segundo semestre. A alegria pelo trabalho realizado foi sentimento geral de 

todos nós. 

******************** 
 

AVALIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA II: 

CICLOS DE EVENTOS COM CONTEÚDO PROGRESSIVO 

 

 Ao término de cada um dos dezoito eventos do Programa II os 

participantes preencheram um Formulário de Avaliação que, em sua maior parte, 

comportou respostas objetivas, que foram tabuladas e colocadas em gráficos. 

A visão geral dessas avaliações demonstrou a satisfação dos 

participantes com os locais hospedeiros, com a organização dos eventos e a 

escolha dos conteúdos, que foi considerado pela maioria como de muita 

contribuição para melhoria de seu trabalho nas Casas. 

A última questão do formulário deixou em aberto espaço para avaliação 

qualitativa do encontro, com críticas e/ou sugestões. Poucos participantes 

deixaram comentários. 

Abaixo selecionamos alguns comentários literais típicos de todos os 

encontros, e que se repetiram em todos eles.  

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DE PARTICIPANTES 

➢ Muito proveitoso, fiquei motivado para participar do treinamento na FEDF, 

pois o assunto é extenso e importantíssimo para as casas. 

➢ O assunto é profundo e precisa de mais encontros. 
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➢ Ótima troca de experiências. É muito importante a organização sempre e a 

realização foi muito proveitosa. Estamos juntos para renovar e avaliar como 

assistir e ser assistido.  

➢ Se possível, mais vezes. Aprofundamento. 

➢ Seria interessante a FEDF manter calendário anual permanente de cursos 

para formação de trabalhadores para o AF, a exemplo do curso de formação 

para evangelização, dividido em três fases, e que já ocorre há alguns anos. 

➢ Realizar mais encontros com esse tema. Maior tempo de encontro. 

➢ Gostei demais, é assim que devemos aprender através/unidos por amor. 

➢ Bastante válido. A orientação acerca de como realizar o atendimento sempre 

é oportuna.  

➢ Sugiro abordagem voltada principalmente para grupos espíritas pequenos e 

maior aprofundamento, mais tempo de encontro e espaço para 

esclarecimento de dúvidas. 

******************** 

PROGRAMA III – SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA: 2015-2016 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

 

ABRIL – 2015 

O planejamento de uma programação sistemática de formação de 

trabalhadores espíritas em Atendimento Fraterno pelo Diálogo começou a se 

delinear com o lançamento pela FEDF, do livro de autoria de Neuza Zapponi de 

Mello, durante o 3º Congresso Espirita do Distrito Federal, nos dias 17 a 19 de 

abril de 2015: 

Atendimento Fraterno no Centro Espírita: 

A Terapêutica do Cristo Consolador 
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De fato, o livro foi concebido para proporcionar material suficiente para um 

curso de formação básica de trabalhadores espíritas em Atendimento Fraterno, 

apresentando os fundamentos, a organização e desenvolvimento da atividade, 

bem como o treinamento das habilidades necessárias ao diálogo fraterno, com 

ampla exemplificação e uma abordagem renovadora do Cristianismo em sua 

feição original, como foi expresso na apresentação do livro, pelo Presidente da 

Federação Espírita do DF, Paulo Maia da Costa: 

“Com o propósito de resgatar o ambiente espiritual do Cristianismo em 

sua origem, onde as pessoas buscavam a consolação na presença de Jesus e 

Seus apóstolos, esta obra é apresentada em linguagem clara, simples e 

envolvente, de fácil compreensão, propiciando ao leitor a sensação de diálogo 

direto com a própria autora. Fornece elementos para que o Cristianismo possa 

ser revivido em suas características originais de acolhimento, consolo e 

esclarecimento, seja no atendimento institucional ao próximo que busca a Casa 

Espírita em aflição ou sobrecarregado ante os desafios da existência, seja na 

vida particular de cada um de nós”. (trecho selecionado). 

O livro foi sucesso de vendagem durante o Congresso e nos eventos de 

expansão do lançamento que se seguiram logo após, tais como palestras e 

entrevistas. Por exemplo, na Comunhão Espírita de Brasília, no programa “Café 

com Luz” da FEB, na “Feira do Livro de Valparaíso”, no “Programa Iluminar” – 

RádioWeb Comunhão, na revista eletrônica “O Consolador”, dentre outros. Isto 

confirmou o interesse pelo conteúdo da obra, por parte de trabalhadores, não 

somente do DF, mas de outras localidades do Brasil. 

Restava conceber como utilizar o livro em uma programação sistemática 

de formação pela FEDF. Essa concepção foi proposta e aceita pela Diretoria 

Executiva da FEDF em maio de 2015, pela aprovação do PROJETO JORNADA 

FRATERNA, cujo documento original transcrevemos a seguir. 

 

Divulgação para lançamento do livro no III Congresso - FEDF 
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Estande na livraria do Congresso 
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LANÇAMENTO DO LIVRO – FOTOS SELECIONADAS 

 

Autógrafos na Comunhão Espírita de Brasília 
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******************** 

MAIO – 2015 

PROGRAMA III – SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA 

 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

PROPOSTA APROVADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA-FEDF 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA 

Aprovação em 02-05-2015 

 

CONSIDERANDO: 

1. ... Que têm sido crescentes as demandas feitas à DAE por atividades de 

capacitação de trabalhadores na área do Atendimento Espiritual no Centro 

Espírita (AE), principalmente nas atividades de “Recepção” e “Atendimento 

Fraterno pelo Diálogo”; 
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2. ... Que nos últimos cinco anos temos atendido essas demandas através de 

seminários e colóquios regionais, sempre com grande participação de 

trabalhadores e avaliações grandemente positivas, com solicitações 

repetidas de aprofundamento das questões; 

3. ... Que por compreender essa necessidade – que é nacional – foi escrito um 

livro que corresponde a um curso básico para trabalhadores na área, 

incluindo fundamentos, organização e prática do Atendimento Fraterno no 

Centro Espírita; 

4. ... Que o dito livro – intitulado “Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A 

Terapêutica do Cristo Consolador”, de autoria de Neuza Zapponi-Mello - foi 

editado pela FEDF e lançado no 3º. Congresso Espírita do Distrito Federal, 

com grande sucesso de público interessado; 

5. ... Que  já constava de nosso planejamento preliminar para 2014-2015 

utilizá-lo em curso básico de formação de trabalhadores, a transcorrer na 

sede da FEDF da SQS-408; 

6. ... Que recentemente, ao trabalharmos o planejamento efetivo do curso, 

deparamo-nos com a grande dificuldade que enfrentaríamos em selecionar o 

grupo de participantes, pois que não poderíamos receber mais do que setenta 

cursistas. Tornou-se um dilema decidir quais critérios utilizar para esta 

seleção; 

7. ... Que mesmo delineando critérios claros de seleção, nos depararíamos com 

a morosidade no atendimento às demandas, uma vez que poderíamos 

realizar no máximo um curso por semestre; 

8. ... Que chegamos à conclusão de que o critério mais importante a ser 

atendido é o da abrangência do maior número possível de trabalhadores 

nessa qualificação básica e a concentração de esforços no aprofundamento 

e nas atividades práticas de soluções de problemas, como oficinas de 

aplicação dos conceitos e habilidades requeridas nessa área de atuação; 

9. ... Que o material básico de estudos do curso é perfeitamente atendido pelo 

livro citado, pois foi escrito para ser autocontido, como um curso em 

linguagem de fácil compreensão. Nele a autora dialoga com o leitor, 

apresentando-lhe questões e convites a reflexões ao longo da obra, bem 

como apresenta os conteúdos de forma sequencial e didática, com variados 

exemplos de aplicações práticas; 

 

CONCLUÍMOS ser necessária nova estratégia de formação, que propomos se 

constitua em um processo que denominamos “Projeto Jornada Fraterna”, 

exposto a seguir. 

 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO FRATERNO 

O desenvolvimento do Projeto Jornada Fraterna será feito através de três 

etapas a serem seguidas pelo trabalhador e envolverá simultaneamente todo o 
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sistema do DF atingindo todos aqueles que estiverem interessados em se 

desenvolver na área. Essas etapas são: 

1. Estudos e Formação Básica em Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita. 

2. Oficinas para Prática das Atividades de Atendimento. 

3. Encontros de Aprofundamento no trato com Temáticas Específicas. 

  

Especificando, cada etapa será desenvolvida da seguinte forma. 

 

ETAPA 1. Estudos e Formação Básica em Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita 

 Essa etapa será desenvolvida através de estudos individuais e em grupo, 

no local de trabalho dos voluntários, tendo como material básico o livro 

“Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do Cristo Consolador”.  

Os estudos serão orientados através de roteiros que serão 

disponibilizados no site da FEDF (no blog do “Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita”). Esses roteiros, contendo questões para discussão e exercícios 

adicionais a serem realizados, serão elaborados pela autora do livro, que atuará 

como facilitadora à distância. 

 Para esses grupos de estudos serão naturalmente convidados a participar 

todos aqueles que já se encontram em trabalho de Atendimento e será 

oportunizado o ingresso daqueles que desejam se preparar para ingressar 

futuramente nos trabalhos. Aqueles que já possuem experiência na área 

poderão renovar seus conhecimentos e refinar habilidades enquanto os novatos 

muito beneficiarão das vivências dos mais experientes. Lembramos ainda que 

todos os trabalhadores de um Centro Espírita são, por definição, atendentes 

fraternos. 

 

ETAPA 2. Oficinas para Prática das Atividades de Atendimento Fraterno 

 Na medida em que os grupos forem terminando o estudo do livro básico 

irão informando à DAE sua prontidão para a expansão de suas habilidades. 

Serão reunidos, então, por proximidade regional e participarão de oficinas de 

trabalho, que funcionarão com dois objetivos básicos. 

a) Discussão de dúvidas e questões práticas; e 

b) Treinamento de habilidades através de simulações e estudos de casos 

reais. 

Esses encontros poderão ocorrer na sede da FEDF ou nas regiões onde 

atuam os grupos. 

 

ETAPA 3. Encontros de Aprofundamento no trato com Temáticas 

Específicas 

 Para aqueles que cumprirem as duas primeiras etapas serão oferecidos 

encontros para aprofundamento das questões referentes ao atendimento de 

temáticas específicas, que representam maior desafio àqueles que fazem o 
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Atendimento Fraterno pelo Diálogo, como, por exemplo, pessoas em reações de 

perdas severas, com ideação de suicídio, etc. 

 

PROCESSO INICIAL DE IMPLANTAÇÃO 

Cada uma das dez CREs será convidada a participar ativamente da 

implantação do Projeto em sua região. Será elaborado um plano de captação de 

interessados e formação de grupos de estudos. Esses grupos serão registrados 

como atuantes, sendo seus componentes cadastrados para efeito de 

acompanhamento da progressão de seus estudos. Encontros e visitas poderão 

ser agendados para desenvolvimento do plano. 

 Uma vez completo o número de roteiros e exercícios inseridos no blog de 

acordo com o livro-base, esse material servirá de guia para os estudos de 

quantos grupos forem se formando, sendo a trajetória renovada tantas vezes 

quanto necessário à formação de novos Atendentes ou maior qualificação dos já 

atuantes. 

Brasília, 02 de maio de 2015 

 

Maria da Glória Campos da Silva   Neuza Zapponi-Mello 

            Diretora         Diretora adjunta 

Facilitadora das Atividades 

        de Formação de Trabalhadores” 

******************** 

A estratégia de implantação do novo Programa foi aprovada para 

ocorrer como se segue. 

 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO 

ENCONTRO INICIAL com os dirigentes de cada uma das dez CREs 

(Coordenação Regional Espírita) que compõem a estrutura organizacional da 

FEDF, com a seguinte pauta: 

a) Informar sobre os aspectos constitutivos do Projeto: sua implantação, 

desenvolvimento e progressão. 

b) Apresentar um resumo dos conteúdos dos materiais que serão utilizados 

na Etapa de Formação Básica, isto é, explanar e dialogar sobre o livro-

base e os roteiros orientadores dos estudos. 

c) Captar a adesão dos Dirigentes e elaborar – de forma escrita - o 

planejamento conjunto das atividades de implantação do Projeto, 

segundo as peculiaridades de cada uma das regiões. Esse planejamento 

deverá incluir:  

• Um plano de captação de interessados na Formação; 
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• Formas que serão utilizadas para orientar a composição de 

“Grupos de Formação em Atendimento Fraterno” nos Centros 

Espíritas de cada uma das Coordenações; 

• Formas de cadastramento dos grupos e seus componentes para 

que a progressão de seus estudos possa ser sistematicamente 

acompanhada, originando, ao término de cada etapa, a realização 

das atividades de progressão da Jornada Fraterna. 

 

AGENDAMENTO DE ENCONTROS da FEDF-DAE com cada CRE que deseje 

contato direto da equipe com os dirigentes dos Centros Espíritas componentes 

de cada Coordenação, com a finalidade de informar sobre o projeto e o 

desenvolvimento da Etapa de Formação Básica (corresponde a desenvolver, no 

contexto dos Centros Espíritas, os itens “a” e “b” do encontro inicial, acima 

explanado). 

 

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS na região das CREs, conforme agendado, 

para captação de interessados e organização de Grupos de Formação. 

 

******************** 

MAIO 2015 

PROJETO JORNADA FRATERNA – EVENTO DE SENSIBILIZAÇÃO 

ATENDIMENTO FRATERNO NA CASA ESPÍRITA 

17 de MAIO de 2015 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8h30 às 12h30 

LOCAL – Sede da FEDF - Área Templo Sul/408 - Asa Sul Brasília – DF 

PARTICIPANTES – Trabalhadores e dirigentes espíritas. 

REALIZAÇÃO – Espaço Federativo Diretorias Integradas DAE e DAM – FEDF 

  

 
 

DIVULGAÇÃO 

http://1.bp.blogspot.com/-u2sCQTp_Nwk/VeH-zAEzZ7I/AAAAAAAAAYQ/LmA1dGokHaM/s1600/foto4.jpg
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******************** 
 

PROGRAMA III – PROJETO JORNADA FRATERNA  

CRIAÇÃO DO SITE DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

 
 

 Seguindo-se à aprovação do Projeto Jornada Fraterna, foi 

progressivamente criado e instalado no site da FEDF o blog “Atendimento 

Fraterno no Centro Espírita”, ( www.oatendimentofraterno.blogspot.com.br ), 

http://www.oatendimentofraterno.blogspot.com.br/
http://2.bp.blogspot.com/-8FAt-OJ41F0/VeH_C4WwUiI/AAAAAAAAAYY/8gyoXZMSiBw/s1600/17mai15.png
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presentemente em site com o mesmo nome, mudando-se apenas o endereço:  

www.atendimentofraterno.org.  O site oferece materiais, principalmente para: 

  

... o desenvolvimento do Curso Básico de Formação em Atendimento Fraterno 

no Centro Espírita à distância: instruções, roteiros, etc. 

 

... a Formação Continuada de trabalhadores, focalizando as principais 

temáticas abordadas pelas pessoas que buscam atendimento pelo diálogo no 

Centro Espírita.  

 

... um trabalho de transformação pessoal de forma sistemática, independente 

e com aplicações ao cotidiano, segundo preceitos da ciência, da filosofia e da 

espiritualidade à luz da Doutrina Espírita. 

 

Na mensagem inicial do site, assim nos colocamos para os trabalhadores: 

 

“Gratos por sua visita!  

 

Com alegria, compartilhamos nosso trabalho, dedicado a você! 

Esperamos oferecer meios para que você desenvolva dois propósitos 

pessoais: 

1) Realizar jornadas de estudos para formação ou melhoria de seu trabalho 

no Centro Espírita. 

2) Trabalhar em sua autotransformação continuada à luz dos ensinamentos 

do Cristo e da Doutrina Espírita.  

 

Para isto apresentamos uma variedade de programas e recursos de 

capacitação básica e continuada, em dinâmica crescente. 

Convidamos você a utilizar-se dos materiais de nossas várias seções. Se 

lhe interessar, inscreva-se como participante de nosso campo de estudos e 

formação, para maior contato conosco. Sua avaliação e sugestões serão sempre 

benvindas! 

Fraternalmente, 

Grupo Jornada Fraterna 

Estudo e Pesquisa para Formação de Trabalhadores 

em Atendimento Espiritual no Centro Espírita” 

******************** 

JUNHO – 2015 

PROGRAMA III – EVENTO II 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

ENCONTRO - ESPAÇO FEDERATIVO 

 

Capa da apresentação 

http://www.atendimentofraterno.org/
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RELATÓRIO: 27 de JUNHO de 2015. 

Assunto do Encontro: Programa de Formação de Trabalhadores do Centro 

Espírita a ser desenvolvido no DF.  Plano de Implantação da Primeira Etapa do 

Projeto Jornada Fraterna. 

 

Presenças: Presidência da FEDF (Paulo e Lenir); e vários diretores (Geraldo; 

Marcos; Regina; Janete; João; Haroldo...); da DAE: a diretora executiva (Maria 

da Glória); a diretora adjunta (Neuza); membros da equipe federativa (Rívea e 

Tieta); coordenadores de CREs e pessoas interessadas. 

Desenvolvimento dos conteúdos: Pela facilitadora dos programas de 

formação da DAE-FEDF (Neuza). 

 

TÓPICOS ABORDADOS: 

 

1. Site da FEDF sobre a DAE (em construção). Disponível em www.fedf.org.df – 

link: DAE - Atendimento Espiritual no Centro Espírita. 

Texto inicial já inserido no site: a organização; as finalidades e as áreas 

de ação da DAE, isto é, as áreas Federativa e de Centro Espírita. 

 Tópico sobre “Ações em Desenvolvimento na área Federativa da DAE”: 

explanada a situação atual de cada item. Em breve estarão disponíveis 

links sobre. 

1. Seminários e Colóquios 

2. Projeto Jornada Fraterna 

3. Intercâmbio com Federativas 

4. Blog “Atendimento Fraterno no Centro Espírita” 

http://www.fedf.org.df/
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5. Publicação e divulgação do livro 

    (Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do 

    Cristo Consolador” – Neuza Zapponi-Mello. Distribuidora FEDF, 

    2015). 

6. Registro da equipe de trabalhadores atuantes na área federativa 

da DAE. 

 

2. Programa de Formação em Atendimento Fraterno: Projeto Jornada 

Fraterna 

Uma síntese do Projeto foi apresentada em slides. 

O texto original aprovado pela Diretoria Executiva da FEDF em 02-05-2015 

encontra-se no anexo: FEDF-DAE. Programa de Formação em Atendimento 

Fraterno – Maio 2015. 

Um texto reduzido sobre o Projeto encontra-se no anexo: FEDF-DAE. Jornada 

Fraterna: Formação – Maio/2015. 

 

3. Projeto Jornada Fraterna – Processo de Implantação: Etapa de Formação 

Básica. 

Foi fornecido um documento escrito que se encontra no anexo: FEDF-DAE. 

Jornada Fraterna: Processo Inicial de Implantação – Junho/2015. 

 

O desenvolvimento do processo de implantação foi apresentado em slides, 

constando de três momentos: 

a) Encontro inicial: FEDF – CREs 

Os itens desse encontro inicial foram desenvolvidos durante a atividade aqui 

relatada. 

b) Encontros das CREs com os Dirigentes dos Centros de sua região. 

Foram discutidas possíveis ações de implantação para elaboração de um 

planejamento conjunto das Atividades de Implantação do Projeto, segundo 

as peculiaridades de cada região. 

Foram discutidas, dentre outras, as seguintes atividades de implantação do 

Projeto: 

➢ Captação de interessados (plano). 

➢ Composição de “Grupos de Formação em Atendimento Fraterno” nos 

Centros Espíritas de sua região (orientação). 

➢ Registros dos Grupos participantes do Projeto Jornada Fraterna (nos 

Centros Espíritas, nas CREs e na FEDF). 

➢ Acompanhamento da progressão de estudos. 

 

Iniciou-se uma troca de ideias sobre esse planejamento e foi distribuído um 

texto contendo perguntas orientadoras, que se encontra no anexo: 

FEDF-DAE. Jornada Fraterna: Atividades Iniciais de Implantação – 

Junho – 2015. 
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As referidas perguntas poderão servir para orientar discussões com as 

Casas. O documento deverá ser preenchido e devolvido à DAE para uma 

primeira composição de ações. 

Levantou-se a possibilidade de cada Coordenação (que assim o desejar) 

marcar um encontro da DAE com os Presidentes de Centros de sua região 

para explanar para eles sobre o Projeto, seus conteúdos e sua implantação. 

A Diretoria da DAE manifestou-se favorável a esta atividade, na dependência 

somente de agendamento apropriado. 

 

c) Encontros eventuais da DAE com CREs: acertos no andamento dos 

processos. 

Novos encontros poderão ser agendados, na eventualidade de questões 

surgidas. 

 

4. Disponibilidade da apresentação do Projeto em slides. No caso da CRE 

decidir desenvolver por si mesma o item ‘b’ acima, a DAE disponibilizará material 

de apresentação do Projeto em slides, após solicitação. 

 

5. Partilhas ou questionamentos, assim como os documentos com as perguntas 

preenchidos, pedimos enviar para o endereçamento abaixo. 

       Neuza Zapponi de Mello 

               Brasília, 04 de julho de 2015 

******************** 

 

PROGRAMA III – PROJETO JORNADA FRATERNA 

PARTICIPAÇÕES E EVENTOS CORRELATOS EM 2015 

 

ABRIL, 2015 - EVENTO NACIONAL DA FEB 

 

1º. ENCONTRO NACIONAL DA ÁREA DO 

ATENDIMENTO ESPIRITUAL DO CENTRO ESPÍRITA 

 

REALIZAÇÃO – Conselho Federativo Nacional e DAE nacional 

PARTICIPANTES – Representantes de todas as Federativas do Brasil 

REPRESENTANTES FEDF – Maria da Glória Campos da Silva e Neuza Zapponi 

de Mello 

OBJETIVOS DO ENCONTRO – Apresentação das realizações de cada 

Federativa na área de Atendimento Espiritual; participação nos grupos de 

trabalho sobre as atividades da área. 

 

 Os trabalhos de nossa Federativa foram discutidos nos Grupos de 

Trabalho e apresentados em momentos específicos em plenário. Em especial, 
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foi relatada a pesquisa qualitativa em andamento na área experimental da FEDF, 

sobre Atendimento a depressivos. 

Entregamos em mãos aos representantes de cada Federativa um 

exemplar do livro “Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do 

Cristo Consolador” com dedicatória do Presidente da FEDF, Paulo Maia, e da 

autora, Neuza Zapponi de Mello. Recolhemos endereçamentos de cada 

Federativa para posterior contato. 

 

PROPOSTA DE INTERCÂMBIO FORMATIVO-DOUTRINÁRIO COM AS 

FEDERATIVAS ESPÍRITAS DE TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS 

 Logo após o Encontro Nacional referido acima, enviamos uma carta a 

cada uma das Federativas do Brasil, para o encarregado da área de Atendimento 

Espiritual, propondo intercâmbio de ideias e informações sobre projetos e 

programas. Várias Federativas responderam e iniciou-se produtivo intercâmbio, 

ainda em andamento. Carta-Proposta de Intercâmbio no Anexo. 

 Como resultado dessas ações, aconteceram convites para que o trabalho 

realizado na FEDF fosse estendido a outras Federativas, a iniciar pela 

Federação Espírita Catarinense (FEC), em duas de suas UREs (União Regional 

Espírita), como colocamos a seguir. 

******************** 

 

SETEMBRO – 2015 

 

PROGRAMA III - PROJETO JORNADA FRATERNA 

SEMINÁRIO MOTIVACIONAL 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

19 de SETEMBRO de 2015 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 14:00h às 17:30h 

LOCAL – CEAL – Centro Espírita André Luiz 

                 QE 16, Área Especial ‘A’ - Guará I - DF. 

                 CEP - 71015-264 (61) 3568-8629 

                 cealdf.org.br contatoceal@cealdf.org.br 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da Casa. 

REALIZAÇÃO - Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

Membros da equipe presentes: Maria da Glória C. da Silva e Tieta Avelar 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4729793475033091495
mailto:contatoceal@cealdf.org.br
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PROGRAMAÇÃO 

14:00h às 14:20 -  Acolhimento/Prece/Abertura 

14:20 às 15:30 - Desenvolvimento da temática 

15:30h às 16:00 - Intervalo 

16:00h às 16:55h - Desenvolvimento da temática 

16:55h às 17:00h - Prece final/Encerramento 

17:00h às 17:30 – Confraternização - Autógrafos 

 

Capa da apresentação (PPS)

 
 

Tópicos do trabalho 
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Observação – Excelente acolhimento. Muita participação de 40 trabalhadores 

da Casa. 

 

FOTOS SELECIONADAS 
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Momentos de perguntas dos trabalhadores 
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Autógrafos 
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******************** 

 

PROGRAMA III 

EXPANSÃO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

SEMINÁRIO EM CRICIÚMA, SANTA CATARINA 

A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

26 de SETEMBRO de 2015 
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FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 17h 

LOCAL – Centro Espírita Seara de Jesus 

      Rua José de Patta, 47 Criciúma, Santa Catarina 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região – 9ª. União Regional 

Espírita da Federação Espírita Catarinense (FEC) – Público Interessado. 

APOIO – Tieta Avelar 

 

PROGRAMAÇÃO 

08:30h – 09:00h     Recepção - Café da Manhã 

09:00h – 09:20h     Prece – Boas vindas e apresentação 

09:20h – 10:30h     Seminário: Atendimento Fraterno no Centro Espírita 

10:30h – 10:50h     Intervalo 

10:50h – 12:00h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita 

12:00h – 13:30h     Almoço 

13:30h – 14:00h     Autógrafos 

14:00h – 15:30h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita 

15:30h – 15:50h     Intervalo 

15:50h – 16:50h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita  

16:50h – 17:00h     Prece e conclusão 

17:00h -    -------      Autógrafos  

 

DIVULGAÇÃO 
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 Como resultado do encontro, um grupo de trabalhadores locais ingressou 

no Projeto Jornada Fraterna e formou-se o primeiro Grupo de Formação da 

região, estudando o Curso Básico. Informações são de que se servem do site 

também para os Programas de Reforma íntima. 
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FOTOS SELECIONADAS 

 

 
Atendentes Fraternos da URE-9 Santa Catarina – Em formação 
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96 
 

 

 
 

Autógrafos 
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100 
 

 
 

 



101 
 

 
 

SETEMBRO – 2015 

 

DIVULGAÇÃO DO LIVRO ATENDIMENTO FRATERNO 

AUTÓGRAFOS NA FEIRA DO LIVRO DE VALPARAÍSO 

30 de SETEMBRO de 2015 

 

FOTOS SELECIONADAS 

Palavras de apresentação ao público presente 
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ANO 2016 

ATIVIDADES EM 2016 

 

ATIVIDADE CONTÍNUA: Reuniões semanais de estudo do Grupo Jornada 

Fraterna: Multiplicadores de Formação em Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita, sob supervisão. Atividade a partir da segunda semana de janeiro de 

2016 até o presente. Integrantes: Facilitadora e cinco membros. 

 

PROGRAMA III 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATENDIMENTO FRATERNO 

 

Os primeiros Centros Espíritas a comporem Grupos de Formação em 

Atendimento Fraterno através da metodologia do Projeto Jornada Fraterna 

pertencem à Coordenação Regional Espírita 3 (CRE3), da FEDF. Durante o 

andamento dos trabalhos, começamos a receber retornos extremamente 

gratificantes quanto à utilização do método. 

Como exemplo, citamos a avaliação de uma coordenadora de Grupo de 

Formação, ainda em novembro de 2015: 

“As notícias são muito boas! Os depoimentos dos participantes 

emocionam. Estamos surpresos com a qualidade do livro, sensibilidade e 

o modo simples e cativante de interação com o leitor! Todos já sentiram 
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que essa obra é um tratado de reforma interior e vamos percebendo a 

profundidade do que é ser um Atendente Fraterno na Casa Espírita!” 5 

Em princípios de 2016, a Coordenadora do CRE3, Sônia Gonçalves, 

demandou a realização do encontro de Formação Continuada do Projeto que se 

realizou no dia 13 de março deste ano, com número significativo de participantes 

de Centros Espíritas do Gama, Valparaíso e Luziânia. A parte formativa foi 

conduzida pela facilitadora do Grupo Jornada e estiveram presentes todos os 

membros do grupo. 

 

EVENTO I: ESTUDOS CONTINUADOS EM 

ATENDIMENTO FRATERNO NO CENTRO ESPÍRITA 

13 de MARÇO de 2016 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello - Participação do Grupo Jornada 

Fraterna: Moisés, Márcia Elise, Luiz Fernando, Rívea e Tieta 

HORÁRIO – 8:30h às 12:30h 

LOCAL – Faculdade Apogeu-Gama (Comercial do Supermercado Comper) 

        Quadra 29 lotes 39/47 - Setor central - Gama/DF. 

PARTICIPANTES – Trabalhadores em formação em Atendimento Fraterno pelo 

Projeto Jornada Fraterna. 

REALIZAÇÃO – 3ª. Coordenação Regional Espírita – CRE 3.  

APOIO - Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF.  

 

CONTEÚDOS – Foram relembrados os principais conceitos da abordagem ao 

Atendimento Fraterno e os elementos da metodologia do Cristo Consolador 

adotadas no curso básico. Discussão de dúvidas e questões práticas relativas 

aos estudos dos Grupos de Formação do Projeto Jornada Fraterna, até a data 

do encontro. Casos reais selecionados, discutidos no contexto de suas 

temáticas: 

Caso 1. Depressão com tentativas de suicídio e ideação suicida. 

Caso 2. Relacionamento conflituoso de casal: traição do marido. 

Caso 3. Conflito familiar: homossexualidade do filho. 

Caso 4. Dilema profundo: abortar ou não. 

Caso 5. Desencarne de filha de 14 anos em acidente de carro: mãe dirigia. 

Caso 6. Perturbação espiritual/emocional: ideias negativas; sofre muito. 

Caso 7. Relacionamento conflituoso: mulher apaixonada por outro. 

 

PLANO DE TRABALHO  

8:30h às 9:00h – Confraternização - café da manhã 

                                                           
5 Avaliação feita por Sônia Gonçalves, Coordenadora da Coordenação Regional Espírita 3, da Federação 
Espírita do Distrito Federal, em mensagem de 13 de novembro de 2015 (whatsapp) sobre o 
desenvolvimento de formação de Atendentes Fraternos através do Projeto Jornada Fraterna. 
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9:00h às 10:30h – Desenvolvimento dos conteúdos previstos 

10: 30h às 10:50h – Intervalo 

10:50h às 12:30h - Desenvolvimento dos conteúdos previstos – avaliação 

 

REALIZAÇÃO 

Compareceram os integrantes de três Grupos de Formação, cursistas da 

formação sistemática de Atendentes Fraternos pelo Projeto Jornada Fraterna, 

de Centros Espíritas na CRE3: 

 

➢ Instituto Espírita Assistencial Emmanuel – INEAE - Gama; 

➢ Sociedade Espírita Joanna de Ângelis – SEJA -  Valparaíso de Goiás; 

➢ Centro Espírita Fraternidade e Amor – CEFA – Luziânia - Goiás 

➢ Atendentes Fraternos em exercício no Centro Espírita Nosso Lar - CENOL 

(Gama) e alguns dialogadores em reuniões mediúnicas. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

 
 

Capa da apresentação em slides 
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AVALIAÇÃO DO CURSO BÁSICO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

E DO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO 

 

“Querido irmão, querida irmã, 

O trabalho de qualificação que você vem realizando através de seus 

estudos na área do Atendimento Fraterno é de fundamental importância para os 

propósitos de atendermos de forma cada vez mais consoladora e produtiva 

aqueles que nos procuram na Casa Espírita. Por isso, sua colaboração em 

avaliar essa experiência será muito valiosa para expandirmos ou reformularmos 

nossos programas de formação. 

Por favor, numere suas respostas de acordo com as questões abaixo e 

avalie o que se pede, em termos de suas reações pessoais, seus pensamentos 

e sentimentos sobre: 

 

1. O formato do Projeto Jornada, isto é, estudar o livro-base individualmente e 

depois participar dos trabalhos de grupo seguindo os Roteiros de Estudo. 

2. A qualidade do conteúdo que você está estudando através dos materiais 

indicados (livro-base e roteiros). 

3. Os pontos fortes (ou específicos) de sua experiência de formação até o 

momento. 

4. Pontos falhos ou que podemos melhorar. 

5. Suas sugestões sobre o processo atual ou para expansões”. 

 

AVALIAÇÕES DOS CURSISTAS  
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 As avaliações foram muito gratificantes, como demonstram as respostas 

literais copiadas abaixo, entre aspas. Não há avaliações negativas transcritas 

porque elas não aconteceram. Não foi requerida identificação do avaliador. 

 

SOBRE O FORMATO DO PROJETO JORNADA FRATERNA – Estudo do 

livro com Roteiros, individualmente e em Grupo: 

 

“Muito bom; nos conduz a um estudo e debate mais completo”. 

“Dá base para argumentação; participação ativa”. 

“Excelente porque nos dá base de argumentação como, também, segurança”. 

“Serviu como fonte de auxílio para sistematizar, pois já trabalho na Doutrinação”. 

“Muito produtivo, pois permite um contato inicial dos temas de cada Roteiro e 

melhora o entendimento quando confrontado coletivamente”. 

“O estudo prévio é de fundamental importância para melhor aproveitamento do 

encontro no Grupo de Formação. Requer compromisso para continuidade da 

tarefa abraçada”. 

“Nosso grupo de estudos na 3ª. Feira faz o estudo do livro-base com o grupo de 

triagem do tratamento espiritual - atendimento fraterno”. 

“Projeto maravilhoso, valioso, guiado por Deus. Deixo o meu abraço carinhoso! 

Que o Mestre Jesus te guie neste belíssimo Projeto! 

“Na minha opinião o formato está dando certo, pois está unindo os trabalhadores 

na Casa Espírita, fazendo com que esta união se fortaleça”. 

“Acho muito interessante e motivador, a troca de impressões é fundamental para 

fixar melhor o conhecimento”. 

“O estudo em grupo é muito importante pela forma de informações, troca de 

conhecimentos porque aprendemos mais e também muito bom pela convivência 

com os companheiros da Casa Espírita”. 

“A utilização dos Roteiros de Estudo é excelente no sentido de conduzir o leitor 

aos pontos de reflexão mais importantes nos muitos dados no livro”. 

“Estudar individualmente faz completar mais a conexão em grupo”. 

´”É muito bom!” 

“Sim, em grupo fica mais produtivo”. 

“A minha avaliação a respeito do Projeto Jornada é excelente”. 

“Até hoje o trabalho aconteceu de maneira muito enriquecedora”. 

“O formato do Projeto Jornada é de muito bom proveito em nosso estudo”. 

“Ótimo! O estudo em nos ajudar muito a tirar dúvidas e atender melhor o 

assistido”. 

“Tem sido muito bom, um ganho para a capacitação dos trabalhadores da 

instituição, mas sobretudo o avanço na conscientização de cada um, diante de 

si mesmo”. 

 

Síntese dos pontos positivos apontados para o formato do Projeto Jornada 

Fraterna: 
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Estudo e debate mais completo; favorece participação ativa; segurança; 

auxílio para sistematizar; produtivo, melhora o entendimento; 

compromisso para continuidade da tarefa abraçada; maravilhoso, valioso, 

guiado por Deus; une os trabalhadores na Casa Espírita; interessante e 

motivador; troca de impressões fixa o conhecimento; mais aprendizagem; 

leva aos pontos de reflexão mais importantes; faz completar a conexão 

em grupo;  excelente; enriquecedor; muito bom proveito no estudo; tira 

dúvidas; faz atender melhor o assistido; ganho para a capacitação dos 

trabalhadores da instituição; avanço na conscientização de cada um, 

diante de si mesmo. 

 

SOBRE A QUALIDADE DO CONTEÚDO (Livro-base e Roteiros de Estudos) 

Vários participantes responderam simplesmente com expressões como 

“Excelente”; “Ótimo”; “Maravilhoso”; e semelhantes. 

 

Outros qualificaram com as seguintes frases. 

“O conteúdo é bem real, não foge da realidade que vivenciamos e necessitamos 

muito e sempre um direcionamento que foque a importância de um bom 

atendimento”. 

“Os conteúdos se mostram pertinentes e singelos como a essência do Cristo”. 

 “Excelente. Um trabalho completo com muito amor e intuições”. 

“O livro-base e roteiros nos faz ganhar tempo nas buscas para se qualificar. 

“Muito didático e um auxílio na compreensão de cada tema”. 

“Excelente qualidade do conteúdo que nos remete para o campo interno, 

ampliando, enriquecendo a nossa visão da vida e favorecendo uma melhor 

qualidade do campo do atendimento”. 

“O conteúdo é muito esclarecedor e percebo agora que realmente precisamos 

abordar os temas não pelo que nós faríamos se estivéssemos naquela situação, 

mas levar ao despertamento da pessoa atendida”. 

“Sim, quanto ao blog do sítio da FEDF, na opinião do Grupo a qualidade do 

conteúdo está agradando muito”. 

“O conteúdo é de altíssima qualidade e abrangência completa para o despertar 

e o desenvolvimento do Atendente Fraterno”. 

“O livro é muito pontual no que se refere ao trabalho do Atendimento Fraterno, 

repleto de citações evangélicas e claro no ensino”. 

“A qualidade do conteúdo está nos servindo muito para que nós nos 

aperfeiçoemos mais naquilo em que nós nos propomos”. 

“Como eu sou iniciante, tenho que ler mais obras e participar de mais estudos 

para me qualificar melhor, porém o material é ótimo”. 

 

PONTOS FORTES DA EXPERIÊNCIA PESSOAL DE FORMAÇÃO 

“Trabalha os sentimentos, a reaproximação com as energias nobres”. 

“A todo momento se depara com situações diferentes que nos servem como 

lições”. 
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“Cada capítulo nos desperta para o amor verdadeiro; não sei destacar apenas 

um”. 

“Abrange um universo que está tão próximo de nós e não enxergamos e nem 

alcançamos por falta de orientação. Agora nos foi mostrado o caminho e o jeito 

de caminhar”. 

“Muda sistematicamente a forma de abordagem no trabalho de atendimento, 

organizando as etapas a serem seguidas para um resultado melhor e mais 

seguro”. 

“Consciência de preparação adequada: interna e externa para o desempenho 

dos compromissos abraçados (conexão/vocação com a tarefa)”. 

“Cautela, misericórdia, confiança na intuição que a espiritualidade nos propicia; 

não querer colocar nosso ponto de vista ou dando palpites (mentalmente) ”. 

“Estudar a Doutrina. Conhecer melhor os trabalhadores da Casa. Aprender. 

Atender melhor os que chegam na Casa”. 

“A conscientização de ser discípulo do Cristo, ou seja, um aluno matriculado na 

escola do amor buscando o aprendizado do bem”. 

“Os pontos fortes e específicos do curso e esses encontros como o de hoje irão 

nos ajudar muito na nossa formação e com amor, disciplina, responsabilidade e 

a nossa ligação firme e sincera com a espiritualidade nos trará a experiência 

desejada. Acredito”. 

“Considero como ponto forte as reflexões introspectivas despertadas pelo texto, 

que levam diretamente à descoberta do ‘eu’ do ‘quem sou’ e de ‘qual o meu 

papel’”. 

“O aumento de minha fé com os ensinamentos com Cristo e o meu 

direcionamento de acordo com o fraternal, dentro da Casa Espírita, e com o dia-

a-dia fora da Casa também”. 

“Muito aprendizado e experiência”. 

“Tudo que aprendi. Me identifiquei por ter vários casos em família; foi mais fácil 

trabalhar com o próximo”. 

“A capacidade de desenvolver a sensibilidade em torno da problemática do 

atendido. Nunca, jamais, decidir por ele”. 

“Obrigada pelo livro de autoajuda”. 

“Tem sido de grande aprendizado e melhora íntima”. 

“Estar numa comunhão com os companheiros trabalhadores encarnados, 

propiciando uma ambiência com a espiritualidade dirigente”. 

 

SUGESTÕES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

Quanto às sugestões relativas ao processo da Formação Básica, alguns 

se pronunciaram observando que consideraram o tempo de um encontro no 

Grupo de Formação insuficiente para concluir alguns Roteiros, que consideraram 

com muito conteúdo. Portanto, sugeriram a divisão de certos roteiros (sem 

especificar quais) em mais encontros. 
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OBSERVAÇÃO: Talvez não tenha ficado claro nas instruções do Curso 

Básico que esta providência pode ser tomada pelo próprio Grupo de 

Formação, isto é, mais de um encontro pode ser realizado para o estudo 

de um dado Roteiro que não tenha sido concluído pelo grupo. 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÕES: ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

Em unanimidade, a avaliação do encontro foi extremamente positiva e se 

repetiram os pedidos para mais encontros como o que foi realizado, com palestra 

de conteúdo sobre as temáticas, mais estudos de caso, resolução de dúvidas e 

relato de experiências, mais horas ou maior número de encontros. Uma 

avaliação típica se segue: 

“A troca de experiências é fundamental: leva à vontade de trabalhar e trabalhar! 

Precisaríamos de dias e dias e não apenas algumas horas. Como foi excelente! 

Deixo a sugestão de que aconteça mais vezes durante o ano, novos encontros 

por região!” 

 

FOTOS SELECIONADAS 
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******************** 

 

ANO 2016 – SETEMBRO 

 

ENCONTRO COM ATENDENTES FRATERNOS 

03 de SETEMBRO de 2016 

 

PRESENTES – Daniel, Neuza, Regnier, Tieta e Rívea. 
HORÁRIO – 15:15 às 18:20h (com intervalo de meia hora) 

LOCAL – CEFA - Centro Espírita Fé e Amor 
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                 QNM 23 CJ E - Ceilândia - DF 

PARTICIPANTES – Trabalhadores das Casas Espíritas: CEFA; Sociedade 

Espírita Irmão Manoel e Voluntários da Paz (20 trabalhadores). 

REALIZAÇÃO – CEFA e Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF. 

 

Proposta de trabalho: Diálogo sobre questões oriundas da prática do 

Atendimento Fraterno e discussão de dúvidas.  

Desdobramento do trabalho: 

1 - Apresentação do Daniel (novo Diretor da DAE) e os integrantes do grupo. 

2 – Explanação sobre o significado de ser Atendente Fraterno na Casa Espírita. 

3 - Intervalo para o lanche. 

4 - Apresentação do Projeto Jornada Fraterna; 

5 - Abertura para perguntas do grupo. Questões apresentadas: 

• É recomendável o atendimento ser realizado por dois atendentes 

fraternos? 

• Como a recepção deve acolher a pessoa que chega a casa espírita 

alcoolizada? 

• Como distinguir o atendimento fraterno do consultório psicológico e do 

confessionário? 

• Como deve ser realizado o encaminhamento do atendimento para o grupo 

mediúnico, se for o caso? 

• Há uma quantidade de vezes específica para a frequência do atendido no 

grupo mediúnico ou de tratamento? 

• É recomendável que o atendente fraterno realize indicação de 

profissionais como médicos, psicólogos ou outros? 

6 - Término dos trabalhos: 18h20. 

******************** 

 

EXPANSÃO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

SEMINÁRIO E COLÓQUIO EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

CRICIÚMA, SANTA CATARINA 
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SEMINÁRIO 

CONSOLO AO SOFRIMENTO HUMANO: 

PERDAS, DEPRESSÃO E CONFLITOS SEXUAIS 

24 de SETEMBRO de 2016 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 17h 

LOCAL – Centro Espírita Seara de Jesus 

      Rua José de Patta, 47 – Criciúma, Santa Catarina 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região – União Regional 9 – 

(URE 9). Federação Espírita Catarinense (FEC) – Público Interessado.  

APOIO – Tieta Avelar 

 

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO 

08:30h – 09:00h     Recepção - Café da Manhã 

09:00h – 10:30h     Prece - Seminário: Consolo ao Sofrimento Humano 

10:30h – 10:50h     Intervalo 

10:50h – 12:00h     Continuação Seminário Consolo ao Sofrimento Humano 

12:00h – 13:30h     Almoço 

14:00h – 15:30h     Continuação Seminário: Consolo ao Sofrimento Humano  

15:30h – 15:50h     Intervalo 

15:50h – 16:50h     Continuação Seminário: Consolo ao Sofrimento Humano  

16:50h – 17:00h     Prece e conclusão. 

 

CAPA DA APRESENTAÇÃO (PPS) 
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COLÓQUIO 

ATENDIMENTO FRATERNO: CASOS E QUESTÕES 

25 de SETEMBRO de 2016 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 9:00h às 12h 

LOCAL – Centro Espírita Seara de Jesus 

      Rua José de Patta, 47 – Criciúma, Santa Catarina 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região que estão cursando a 

Formação Básica em Atendimento Fraterno pelo Projeto Jornada Fraterna – 

União Regional 9 – (URE 9). Federação Espírita Catarinense (FEC). 

APOIO – Tieta Avelar 

 

PROGRAMAÇÃO 

8h30 - Recepção /Café da manhã 

9h – 10:30h - Exposição dialogada – Casos e questões 

10:30h – 10:50h - Intervalo 

10:50h – 11: 50 - Exposição dialogada – casos e questões 

11:50h– 12:00h - Avaliação e encerramento 

  

 

DIVULGAÇÃO 
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FOTOS SELECIONADAS 
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PUBLICAÇÃO DO FACEBOOK DO CENTRO ESPÍRITA SEARA DE JESUS, DE CRICIÚMA, SC. 

( https://www.facebook.com/SearaDeJesusCriciuma/?fref=ts ) 

  

Seara de Jesus 

26 de setembro às 20:21 ·  

“A passagem da Neuza Zapponi de Mello foi um sucesso, mais uma vez!!!  

Com seminário durante todo o dia de sábado e domingo pela manhã, além da palestra 

pública, Neuza desfilou muita simpatia e um conhecimento profundo sobre os assuntos 

tratados. 

O Seara de Jesus agradece a todos os envolvidos na vinda da Neuza e também a todos 

os presentes o nosso muito obrigado!” 

RESPOSTA DE NEUZA À PUBLICAÇÃO: 

“Durante este final de semana compartilhei, de novo, belos momentos com pessoas 

especiais, algumas delas nas fotos, em Criciúma, Santa Catarina! Acompanhou-me a 

querida Tieta Avelar, representando nosso Grupo de Trabalho Jornada Fraterna, da 

Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF). São amigos muito queridos que trabalham 

e nos acolhem no Centro Espírita Seara de Jesus, juntamente com o apoio e presença de 

nossa irmã Eliane, Coordenadora da área de Atendimento Espiritual na União Regional 

Espírita 9, da Federação Espírita Catarinense (FEC). Os componentes do Centro são 

realmente pessoas maravilhosas, especiais, que compartilham a chama amorosa dos 

cristãos dos primeiros tempos! Durante o dia de sábado, o público participante 

demonstrou total entrega aos assuntos tratados, apesar da seriedade dos temas (o 

sofrimento das perdas, depressão e conflitos sexuais). À noite, durante a palestra sobre 

Relacionamentos Construtivos, pude sentir o calor da plateia, que respondeu de forma 

muito alegre às nossas observações bem-humoradas sobre as dificuldades que muitas 

vezes criamos em nossos relacionamentos e como saná-las. A manhã de domingo, com 

atendentes fraternos de casas da região, foi pura emoção, na alegria do reencontro com 

trabalhadores do Cristo, verdadeiramente vocacionados para a tarefa do cuidado com o 

https://www.facebook.com/SearaDeJesusCriciuma/?fref=ts
https://www.facebook.com/SearaDeJesusCriciuma/?fref=nf
https://www.facebook.com/SearaDeJesusCriciuma/photos/a.551744201590953.1073741828.529020713863302/1027836583981710/?type=3
https://www.facebook.com/tieta.avelar
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próximo. Passamos a manhã tratando de casos e questões e impressionei-me, mais uma 

vez, com a profundidade das perguntas e a dedicação ao trabalho. A amor demonstrado, 

os cuidados com os detalhes de nosso conforto, o carinho sincero dos abraços, a acolhida 

incondicional dos sorrisos, desde a recepção até os deliciosos lanches, tudo enfim, é mais 

do que eu posso descrever com palavras! Somente pode ser retribuído com gratidão e a 

certeza de que um pedaço de nosso coração estará sempre com todos dessa "Seara de 

Jesus", que honra o nome, por demonstrar ser mesmo do Cristo! Já estou com saudades, 

amigos!” 

******************* 
 

OUTUBRO – 2016 

PROGRAMA III 

EXPANSÃO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 

SEMINÁRIO EM SÃO JOSÉ - SANTA CATARINA 

SEMINÁRIO: A TERAPÊUTICA DO CRISTO CONSOLADOR 

08 de OUTUBRO de 2016 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:30h às 17h 

PARTICIPANTES – Trabalhadores espíritas da região – União Regional 14 – 

(URE 14). Federação Espírita Catarinense (FEC). Cerca de duzentos 

participantes ao todo. 
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PROGRAMAÇÃO 

08:30h – 09:00h     Recepção - Café da Manhã 

09:00h – 09:20h     Prece – Boas vindas e apresentação 

09:20h – 10:30h     Seminário: Atendimento Fraterno no Centro Espírita 

10:30h – 10:50h     Intervalo 

10:50h – 12:00h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita 

12:00h – 14:00h     Almoço 

14:00h – 15:30h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita 

15:30h – 15:50h     Intervalo 

15:50h – 16:50h     Continuação Seminário AF no Centro Espírita  

16:50h – 17:00h     Prece e conclusão 

 

PUBLICAÇÃO 

 

 
PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA: Seminário Atendimento Fraterno no 

Centro Espírita: Implantação do Projeto Jornada Fraterna: Formação Básica e 

Palestra: Relacionamentos Construtivos 

 

CAPA DA APRESENTAÇÃO (PPS) 
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******************** 

OUTUBRO - 2016 

 

DIVULGAÇÃO DO LIVRO 

III BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA 

23 de OUTUBRO DE 2016 

 

 
 



139 
 

 
 

******************** 

 

OUTUBRO - 2016 

PROGRAMA III 

FORMAÇÃO SISTEMÁTICA EM ATENDIMENTO FRATERNO 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

REDAÇÃO ATUAL 

        

O Projeto Jornada Fraterna objetiva a formação de trabalhadores espíritas 

para o trabalho na atividade de Atendimento Fraterno a pessoas segundo a 

terapêutica do Cristo Consolador. Desenvolve-se nas seguintes modalidades de 

estudo: 

1. Formação Básica em Atendimento Fraterno 

2. Formação Continuada em Atendimento Fraterno 

 

Formação Básica em Atendimento Fraterno 

A formação básica é necessariamente a primeira e de natureza 

indispensável ao acompanhamento das atividades de formação continuada. A 

palavra “formação” é utilizada para significar que essa jornada não se reduz a 

um simples curso de aprendizagem de conhecimentos e habilidades, mas sim, 

que deve se realizar como um trabalho interior ativo de transformação do 

Participante. 
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Foi concebida para se tornar uma caminhada íntima de desenvolvimento 

e reafirmação de valores cristãos, compreendendo a internalização de posturas 

e procedimentos naturais de acolhimento, consolação e esclarecimentos ao 

próximo à luz do Evangelho do Cristo e das revelações da Doutrina 

Espírita. Compreende a fundamentação doutrinária e evangélica, a organização 

e a prática do atendimento no Centro Espírita, com foco particular nas atividades 

de Recepção Fraterna e Diálogo Individual. 

O “Grupo de Formação”. Para os participantes institucionais, o processo 

se inicia com a composição de um Grupo de Formação, no qual ele se inscreve. 

Esse grupo é organizado pelo Centro Espírita participante, segundo orientação 

oferecida pelo Projeto. 

  

As atividades do participante incluem: 

Estudos individuais: realizados em horário e espaço particular de cada 

trabalhador. As orientações para os estudos individuais são fornecidas por 

“Roteiros de Estudo”. 

Encontros no Grupo de Formação: Reuniões programadas e periódicas 

do grupo para discussão dos tópicos estudados, preferivelmente no local 

de trabalho dos voluntários. As orientações para a composição e dinâmica 

de funcionamento do grupo são oferecidas pelo Projeto. 

 

Formação Continuada em Atendimento Fraterno 

Constitui-se, basicamente, de duas formas de oferta de conteúdos 

formativos: 

  

Materiais de formação relevantes a cada um dos principais temas do 

Atendimento Fraterno. Esses materiais são, por exemplo, sumários de 

conteúdo dos temas; indicação de bibliografia apropriada para o 

Atendente ou para o Atendido; audiovisuais relevantes; estudos de casos, 

etc. 

Encontros presenciais de aprofundamento. Estes constituem atividades 

desenvolvidas sob demanda, para as quais são convidados trabalhadores 

dos Centros Espíritas. São abordados os temas mais relevantes ao 

momento, de acordo com as necessidades especificadas e a região 

geográfica do público previsto. Nesses encontros poderão ser 

desenvolvidos conteúdos tais como: respostas a dúvidas dos 

participantes sobre sua prática; desenvolvimento de temáticas e as 

características específicas de seu atendimento; estudos de casos típicos; 

aprofundamento de questões metodológicas e expansão de técnicas de 

diálogo. 

******************** 

 

NOVEMBRO - 2016 
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PROGRAMA III 

PROJETO JORNADA FRATERNA – ETAPA 2 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATENDIMENTO FRATERNO 

NO CENTRO ESPÍRITA 

26 de NOVEMBRO de 2016 

 

FACILITADORA – Neuza Zapponi de Mello 

HORÁRIO – 8:00h às 12:30 

LOCAL – FEDF – sede da SQS – 408.  

PARTICIPANTES – Trabalhadores que concluíram a Formação Básica em 

Atendimento Fraterno pelo Projeto Jornada Fraterna: FEDF (1 grupo sudoeste, 

CRE7) e Centro Espírita Paulo de Tarso – Lago Norte (2 grupos; CRE1). 

REALIZAÇÃO - Diretoria de Atendimento Espiritual - DAE/FEDF (Diretor: Daniel 

Milanezi); Coordenadores dos Grupos de Formação do Projeto Jornada 

Fraterna.  

MEMBROS DO GRUPO JORNADA FRATERNA: Márcia Elise, Moisés, Luiz 

Fernando e Tieta.  

CONTEÚDOS  

Foram desenvolvidos de forma dialogada, com foco nos principais conceitos da 

abordagem ao Atendimento Fraterno e os elementos da metodologia do Cristo 

Consolador adotada. Discussão de dúvidas e questões relacionadas à prática do 

atendimento, oriundas dos estudos do Curso Básico do Projeto Jornada Fraterna 

pelos Grupos de Formação.  

 

PROGRAMAÇÃO  

8:00h às 8:30h – Confraternização - café da manhã  

8:30h às 10:30h – Desenvolvimento do encontro  

10: 30h às 10:50h – Intervalo  

10:50h às 12:30h - Desenvolvimento do encontro – avaliação  

 

REALIZAÇÃO  

Compareceram os integrantes de três Grupos de Formação, cursistas da 

formação sistemática de Atendentes Fraternos pelo Projeto Jornada Fraterna.  

• Grupo de Formação da FEDF (Sudoeste). Coordenadora: Maria da Glória 

Campos da Silva.  

• Dois Grupos de Formação do Centro Espírita Paulo de Tarso (Lago 

Norte). Coordenador: Marcelo Dantas Ramalho  

 

Estiveram presentes ainda o Presidente da FEDF, Paulo Maia e Lenir Pereira de 

Resende, Vice-presidente. 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO BÁSICO DO PROJETO JORNADA FRATERNA 
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E DO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

  

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO  

“Querido irmão, querida irmã,  

O trabalho de qualificação que você vem realizando através de seus estudos na 

área do Atendimento Fraterno é de fundamental importância para os propósitos 

de atendermos de forma cada vez mais consoladora e produtiva aqueles que 

nos procuram na Casa Espírita. Por isso, sua colaboração em avaliar essa 

experiência será muito valiosa para expandirmos ou reformularmos nossos 

programas de formação.  

Por favor, numere suas respostas de acordo com as questões abaixo e avalie o 

que se pede, em termos de suas reações pessoais, seus pensamentos e 

sentimentos sobre:  

1. O formato do Projeto Jornada, isto é, estudar o livro-base individualmente e 

depois participar dos trabalhos de grupo seguindo os Roteiros de Estudo.  

2. A qualidade do conteúdo que você está estudando através dos materiais 

indicados (livro-base e roteiros).  

3. Os pontos fortes (ou específicos) de sua experiência de formação até o 

momento.  

4. Pontos falhos ou que podemos melhorar.  

5. Suas sugestões sobre o processo atual ou para expansões”.  

 

AVALIAÇÕES DOS CURSISTAS  

As avaliações foram muito gratificantes, como demonstram as respostas literais 

copiadas abaixo, entre aspas. Não há avaliações negativas transcritas porque 

elas não aconteceram. Não foi requerida identificação do avaliador, embora 

alguns tenham se identificado. 

  

SOBRE O FORMATO DO PROJETO JORNADA FRATERNA – Estudo do 

livro com Roteiros, individualmente e em Grupo. Respostas:  

“O formato é dinâmico. Forneceu a possibilidade de aprofundamento do 

conteúdo por meio de questões pessoais e sociológicas”. 

“Gostei desse formato de estudar o conteúdo sozinha e depois completar com 

informações e pontos diferentes do meu. Acho que enriquece o conteúdo”.  

“Foi essencial para iniciarmos esse novo caminho, esse novo olhar, mais 

fraterno, mais consolador. Estudar por capítulo facilitou a reflexão do conteúdo 

abordado”.  

“É positivo, pois fazemos as reflexões individualmente e as dúvidas são 

discutidas em grupo, enriquecendo o conhecimento de cada um com a 

experiência individual”.  

“Acho produtivo e os trabalhos no encontro de grupo se tornam mais reflexivos”.  

“Produtivo, agradável, coerente”.  
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“Concordo com esta metodologia. Porém cabe ao mediador fazer cumprir no 

encontro o foco no que foi estudado. Não ler novamente na reunião”.  

“Mais foco nos estudos de grupo. Muitas vezes as conversas paralelas tiram o 

objetivo do curso”.  

“O formato foi proveitoso principalmente porque permitiu uma reflexão pessoal 

acerca do tema do capítulo e, em seguida, o compartilhamento de ideias e 

experiências em grupo”.  

“Muito bom, porém procurei conhecer o Marlon e o Projeto Manoel e os três me 

reforçaram neste trabalho”.  

“Gostei do método. Facilita a assimilação e podemos levantar as dúvidas”.  

“Gostei. Achei pertinente, pois apenas após ter o conhecimento do conteúdo do 

livro teremos mais homogeneidade nos questionamentos e já teremos uma base 

metodológica sobre a qual nos pautarmos”.  

“Na minha avaliação foi muito produtivo porque permitiu o compartilhamento de 

opinião”.  

“Muito produtivo compartilhar o que foi estudado individualmente, desafiador no 

sentido do posicionamento de receber impressões diferentes e/ou divergentes 

de outros companheiros, por isso é fundamental a presença do Coordenador do 

grupo, a fim de se estabelecer um melhor entendimento por todos”.  

“Formato ideal como orientado no site. O curso é uma oportunidade de 

crescimento individual e o livro nos conduz a isso. As reuniões servem mais para 

a troca de experiências a partir do livro e roteiro do que, propriamente, para se 

repassar informações. Formato ideal”.  

“Esse formato é o ideal, pois na reunião do grupo é possível sanar as dúvidas, 

além de apreciar o olhar do outro sobre o tema”.  

“Achei muito boa a metodologia proposta neste Projeto Jornada”.  

Síntese dos pontos positivos apontados para o formato do Projeto Jornada 

Fraterna:  

Formato ideal, dinâmico. Enriquece e aprofunda o conteúdo; fornece novo olhar, 

mais fraterno, mais consolador; facilita a reflexão sobre o conteúdo. Método 

produtivo, agradável, coerente. Permite reflexão pessoal e compartilhamento de 

ideias e experiências em grupo: é possível sanar as dúvidas, além de apreciar o 

olhar do outro sobre o tema. Fornece maior homogeneidade nos 

questionamentos pela base metodológica fornecida. Oportunidade de 

crescimento individual.  

Observações para o Coordenador do Grupo de Formação  

Como se pode observar, a metodologia foi unanimemente aprovada e as 

observações nos indicaram que os objetivos traçados pela mesma foram 

alcançados. Três pessoas fizeram observações que não dizem respeito ao 

formato ou método em si. Sugerimos que sejam observadas pelos 

Coordenadores, quando da formação de novos grupos. Trata-se de manter o 

foco do Grupo no que se encontra sugerido nos Roteiros; coordenar para que as 

conversas paralelas não desviem esse foco e não ler o texto novamente na 

reunião, pois este realmente não é o objetivo do encontro. Outra observação 
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pontua a necessidade de que a coordenação esteja presente em todos os 

encontros para que as atividades do grupo não se dispersem...  

 

SOBRE A QUALIDADE DO CONTEÚDO (Livro-base e Roteiros de Estudos)  

Vários participantes responderam simplesmente com expressões como  

“Muito clara e objetiva”; “Excelente, sem ressalvas”; “Ótimo conteúdo”; “Só tenho 

a elogiar”; “Material excelente e farto”; “Atendeu ao objetivo”; Muito instrutivo, 

esclarecedor, informativo”; e semelhantes.  

Algumas frases de qualificação foram:  

“Excelente qualidade: muito didático, com exemplos que nos ajudam a 

compreender as situações variadas de atendimento”.  

“Todos de muito boa qualidade, inclusive as leituras complementares”.  

“Acho de altíssima qualidade, os Roteiros e as leituras muito pertinentes”.  

“Excelente. A autora tanto preenche requisitos teóricos em atendimento, quanto 

tem a prática também na Casa Espírita”.  

“O livro é bem embasado e permite reflexão profunda”.  

”; “Para quem está iniciando nessa jornada é muito importante ter o suporte 

teórico como base de sustentação e consultas diárias”.  

 

PONTOS FORTES DA EXPERIÊNCIA PESSOAL DE FORMAÇÃO  

“A autoanálise, a transformação íntima, o desenvolvimento de olhar consolador”.  

“A compreensão do significado do Atendimento Fraterno à luz da Terapêutica 

Cristã. A elucidação do que seja compaixão e misericórdia. Uma nova visão 

sobre quem somos e quem é o próximo”.  

“A integração do grupo. A disponibilidade e acolhimento do Facilitador. A reflexão 

profunda das minhas próprias vivências e as de outros”.  

“A continuidade. A possibilidade de aprofundamento, a atividade em grupo”. 

“Ponto forte no meu entendimento é a reflexão que fazemos ao estudar o outro. 

Acabamos por promover a nossa reforma também”.  

“Aprendi algumas técnicas para pacificar meu coração”.  

“O ponto forte da formação é a reflexão íntima que se apresenta em todas as 

atividades de formação”.  

“Termos acessíveis ao entendimento e dinâmica na construção dos assuntos 

abordados”.  

“Confirmar minha vocação e me colocar aberta a aprendizagens e aceitação das 

minhas dificuldades e das dificuldades alheias. Me tornando, assim, mais 

humana”.  

“As conceituações sobre como compreender a Terapia do Cristo Consolador. 

Comprometimentos, comportamentos e atitudes que se deve ou não adotar no 

Atendimento Fraterno”.  

“Reconhecer que o estudo é permanente; o trabalho começa em nós (a reforma 

íntima, o auto-amor) e o quanto é preciso nos lembrarmos constantemente dos 

ensinamentos de Jesus (ter o Evangelho no coração).  
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“Autoconhecimento, disciplina mental, quebra de preconceitos, espiritualização, 

mais tato nas relações com o próximo. A Jornada tem mexido comigo”.  

“A experiência me foi bastante proveitosa, na medida em que me fez ver o quão 

valioso é o contato com o outro, o atendido que vier em busca de auxílio, como 

também em qualquer relacionamento”.  

“O reconhecimento que o outro está naquele posicionamento porque no 

momento é o que ele dá conta. Trouxe melhor compreensão para convivência 

não só na Casa Espírita como fora dela”.  

“Fortalecimento como pessoa. Me encontrei como Instrumento Divino”.  

“Como não sou atendente oficial na Casa que frequento, tenho tido oportunidade 

de experiências em situações com amigas, filhos e mesmo com pessoas na 

Casa, que acho oportunidades providenciais para que eu possa colocar em 

prática o conteúdo desse estudo”. 

  

SUGESTÕES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO BÁSICA  

Alguns se pronunciaram sugerindo que fosse mais enfatizada a importância do 

preparo individual anterior ao encontro do Grupo, para que não se necessite reler 

o texto do livro no momento das partilhas grupais. 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÕES: ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

Em unanimidade, a avaliação do encontro foi extremamente positiva e se 

repetiram os pedidos para mais encontros com o formato do atual, com a 

Facilitadora. Foram sugeridos encontros para estudo dos conteúdos de 

temáticas, estudos de caso e de técnicas, resolução de dúvidas e relato de 

experiências, com mais horas ou maior número de encontros. Exemplo de 

avaliações típicas:  
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“ A aula ou diálogo com a Neuza no dia de hoje foi muito esclarecedor e me tirou 

muitas dúvidas e reafirmou muitos de meus pensamentos, sentimento e visão ou 

ótica sobre o tema”.  

“Gostaria de mais encontros como este de hoje, para abordarmos mais 

exemplos. Sugiro que também os dialogadores de sessões mediúnicas sejam 

incentivados a esse estudo, que é muito esclarecedor”. 

  

Sugestões gerais:  

Maior divulgação do site do Atendimento Fraterno; Divulgação sistemática do 

Projeto Jornada junto às CREs e as Casas Espíritas. 

  

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS - LIVRO-BASE:  

Observação:  

“Acho o conteúdo de altíssima qualidade, os Roteiros e as leituras muito 

pertinentes. Apenas tenho a percepção de que os temas abordados nos 

capítulos iniciais do livro acabam ficando um pouco repetitivos na metade do livro 

(parece que volta a abordar os mesmos temas)”.  

Esclarecimento:  

A percepção do(a) avaliador(a) é muito correta, pois os temas são realmente 

apresentados na primeira metade do livro e voltam a ser abordados 

posteriormente. O que esclarecemos é que assim foi feito de forma proposital. 

Trata-se de uma técnica didática, utilizada quando tratamos de assuntos 

complexos, que desejamos que o leitor absorva não somente em uma leitura, 

mas que os compreenda primeiro em seu todo e depois os estude em maior 

profundidade e detalhes. Assim, no livro, apresentamos primeiro o assunto em 

síntese, para uma visão geral. Posteriormente, voltamos ao mesmo, 

apresentando cada uma de suas partes em maior profundidade.  

 

Observação:  

“Ótimo conteúdo. Talvez faltem dicas focadas para cada caso comumente 

trazidos pelos atendidos”.  

Esclarecimento:  

Certamente que existem diferenças no atendimento a pessoas, por exemplo, em 

reações de perda por situações traumáticas vividas, como a súbita morte de ente 

querido, e aquelas que se encontram em depressão profunda, para citar somente 

dois temas possíveis aos nossos Atendidos. Por isto, o estudo sobre as 

peculiaridades do atendimento de temáticas específicas é extremamente 

importante para o preparo consciente de como melhor atender aos que nos 

procuram em sofrimento.  

No entanto, ao escrever o livro-base, tivemos que selecionar os conteúdos 

necessários à preparação essencial do trabalhador, aplicáveis a todas as 7  
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possíveis temáticas, compondo um curso básico coeso em si mesmo. A 

publicação, mesmo com letras (fonte) menores do que desejaríamos, ainda 

assim compôs um livro com 326 páginas. Para a segunda edição, indo para o 

prelo, vamos optar por fontes maiores, para tornar a leitura mais agradável. Isto 

aumentará ainda mais o número de páginas e o custo do livro.  

Dessa forma, no momento, aspectos mais específicos sobre como realizar o 

Atendimento das várias e complexas temáticas que surgem no Atendimento 

Fraterno serão tratados, primeiramente, de maneira breve em recursos 

adicionais que iremos oferecendo no site e em encontros pontuais. 

Oportunamente, tencionamos focalizar as temáticas dentro de um conteúdo 

didático de Formação Continuada em Atendimento Fraterno, em nova 

publicação.  

 

FOTOS SELECIONADAS 
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******************** 

 

PROJETO JORNADA FRATERNA 

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO FRATERNO 

NO CENTRO ESPÍRITA 

 

Materiais para Formação em Atendimento Fraterno por internet: Cursos de 

Formação Básica pelo Projeto Jornada Fraterna e de Reforma Íntima do 

Trabalhador. Contagem de somente um acesso por IP por dia. 

 

BLOG – Até setembro de 2016: Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita www.oatendimentofraterno.blogspot.com.br – 2017 acessos.   

http://www.oatendimentofraterno.blogspot.com.br/


151 
 

 

SITE - De 08 de outubro/2016 a atual (02-12-2016). Atendimento 

Fraterno no Centro Espírita ( www.atendimentofraterno.org ) quase 

7000 acessos. 

 

CONCLUSÃO 

Ao grande número de realizações que pudemos desenvolver nesses 

últimos dez anos, alia-se a certeza das imensas oportunidades de trabalho que 

se abrem à nossa frente, na previsão dos trabalhos de formação de 

trabalhadores para a realização do atendimento no Centro Espírita orientado 

pela Terapêutica do Cristo Consolador. 

 

Que o conteúdo doutrinário utilizado e as concepções e metodologia do 

Projeto Jornada Fraterna possam servir de guia a nos orientar na progressão 

dessa tarefa. 

 

Brasília, dezembro de 2016 

 

 

 

 

  

http://www.atendimentofraterno.org/
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ANEXO – PROPOSTA DE INTERCÂMBIO COM FEDERATIVAS 

 

FEDF - FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL 
DAE – DIRETORIA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL 
 

DA: Diretoria de Atendimento Espiritual (DAE) da Federação Espírita do Distrito 

Federal (FEDF)  

PARA: (Nome do Responsável) – Área de Atendimento Espiritual da Federação 

Espírita do Estado do .........  

ASSUNTO: Proposta de intercâmbio, contatos e informes sobre o livro 

“Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do Cristo Consolador” 

 

‘    Brasília, maio de 2015 

Caríssimo irmão (nome), 

 

Foi muito gratificante para nós participar, juntamente com você, das 

atividades do 1º. Encontro Nacional da Área do Atendimento Espiritual do Centro 

Espírita, promovida pela FEB nos dias 24, 25 e 26 do mês de abril deste ano, 

em Porto Alegre. 

  

Na ocasião, tivemos a oportunidade de oferecer à sua área de trabalho o 

livro “Atendimento Fraterno no Centro Espírita: A Terapêutica do Cristo 

Consolador”, de minha autoria, publicado pela Federação Espírita do DF.  

 

Agora buscamos estabelecer com vocês, da Federação Espírita do 

Estado do Acre, um intercâmbio amigo sobre as atividades no Atendimento 

Fraterno desenvolvidas por nossas federações. Nosso objetivo é compartilhar 

nossas experiências e o que pudermos oferecer para colaborar com o trabalho 

que vocês realizam e, em contrapartida, gostaríamos de receber suas 

apreciações e sugestões sobre o livro, que expõe em detalhes a maneira como 

entendemos e conduzimos a área de Atendimento Fraterno no Distrito Federal. 

 

Para isto, vamos explicar um pouco de nosso funcionamento no DF. 

 

Estruturalmente, a FEDF conta com duas unidades físicas, com 

endereços distintos, em Brasília. Nelas funcionam as atividades federativas e 

também aquelas comumente conduzidas nos Centros Espíritas, com 

atendimento ao público. 

 

Os trabalhos da área federativa propriamente dita são realizados por 

equipes de trabalhadores da FEDF a nível central e por dez grupos regionais 

denominados, cada um, “Coordenação Regional Espírita – CRE”. Estes realizam 

a coordenação dos trabalhos federativos nas cidades-satélites do DF. Cada CRE 

reúne em sua esfera de coordenação determinado número de Centros Espíritas 

de sua região, associados à FEDF. 
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Na Diretoria de Atendimento Espiritual – DAE - incluímos todas as 

atividades da área, assim como foram definidas pela FEB no livro Orientação ao 

Centro Espírita de 2006, isto é, “Recepção; Atendimento Fraterno pelo Diálogo; 

Explanação do Evangelho; Passe; Irradiação e Evangelho no Lar”. As atividades 

práticas de AE são desenvolvidas regularmente nas nossas duas unidades, 

através de grupos de trabalho e suas coordenações. 

 

Quanto aos trabalhos da DAE na área federativa, desenvolvemos desde 

2006 atividades voltadas à qualificação de trabalhadores, com esforços mais 

concentrados nos últimos cinco anos, a partir de identificação das dificuldades 

encontradas pelos Centros Espíritas e notificadas pelas CREs. As demandas 

prioritárias têm sido sempre sobre as atividades de “Recepção” e “Atendimento 

Fraterno pelo Diálogo”. Em consequência, nossas atividades de capacitação de 

trabalhadores têm dado ênfase à fundamentação, organização e prática do 

Atendimento Fraterno no Centro Espírita, sempre com o sentido de que todos os 

trabalhadores de uma Casa Espírita são, por definição, Atendentes Fraternos. 

Nossa equipe de trabalhadores é pequena, mas atuante. Realizamos a maioria 

de nossos encontros de capacitação de trabalhadores nas regiões das CREs, 

nas cidades-satélites onde se situam os Centros Espíritas correspondentes. 

Nossos nomes e contatos se encontram a seguir. 

 

Utilizamos os conteúdos do livro “Atendimento Fraterno no Centro 

Espírita: A Terapêutica do Cristo Consolador” nas nossas atividades com os 

trabalhadores espíritas. Ele foi escrito no formato de um diálogo íntimo com cada 

leitor, para servir de múltiplas maneiras na capacitação daqueles que acolhem, 

consolam, esclarecem e encaminham as pessoas que buscam a Casa Espírita 

para se integrar na Doutrina ou por estarem em dificuldades ou aflição. Pode ser 

utilizado como texto básico em cursos de qualificação de trabalhadores; como 

roteiro para expansão e aprofundamento de trabalhos na área; como material de 

estudo, reflexões e criação de ambiente espiritual na preparação para trabalhos 

espirituais; como estudo por grupos que fazem atendimentos externos; como 

recurso para reflexões sobre aspectos da prática cristã e ainda individualmente, 

no trabalho pela própria evolução. Esperamos que o livro constitua uma 

contribuição ao trabalho do Atendimento Fraterno nos Centros Espíritas 

associados à sua federação. 

 

Para adquirir cópias do livro, individualmente ou em quantidades, basta 

entrar em contato com a Distribuidora FEDF, detentora dos direitos autorais e de 

comercialização da obra, por e-mail ou telefone, no endereço que se encontra a 

seguir. A Distribuidora oferece descontos especiais às Entidades Espíritas, 

Distribuidoras, Livrarias e Grupos, a serem tratados diretamente com o 

encarregado. 

 

Com alegria, aguardamos nosso próximo contato. Gostaríamos de 

conhecer melhor a organização e a natureza dos trabalhos que a sua Federação 

desenvolve na área do Atendimento Fraterno no Centro Espírita, bem como nos 

colocamos à disposição para maiores informações sobre nossas atividades. 
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Rogamos ainda que as bênçãos e o auxílio da espiritualidade superior estejam 

sempre com vocês, em suas vidas e em seus trabalhos na Seara do Mestre. 

 

Fraternalmente, 

Neuza Zapponi-Mello 

 

 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL – FEDF 

QMSW 05 Lote 05 Sudoeste Brasília DF CEP 70680-500 

Telefone (61) 3344-8237 

http://www.fedf.org.br 
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