
Oportunidades 
de 

Trabalho no Bem



Apoio ao Exercício do Amor, na 
FAK

Incubadora de Atividades de 
Amor
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Introdução
A casa espírita é espaço para estudo, divulgação e 

prática do Espiritismo.

Em qualquer caso o compromisso essencial deve ser o 
aprendizado do amor.

Todas as atividades propiciam essa possibilidade,  mas as 
que cuidam das carências do próximo assumem 
condição destacada. 3



A Incubadora 
E a Casa Espírita

4



Há, portanto, distinção clara entre 
as atividades passíveis de serem 

desenvolvidas pela casa espírita e 
aquelas passíveis de serem 

desenvolvidas pelos espíritas. 



”

Estes, devem agir como 
transformadores dos 

espaços do mundo onde 
atuam, através de 

exemplos realizadores e 
da disseminação do bem 

onde for possível.

6



Incubadora: ponte 
entre a casa espírita e 
a vida pessoal.
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a) Servir de espaço auxiliar para que os 
trabalhadores e frequentadores da casa 
espírita possam exercitar os valores 
propiciados pelo conhecimento espírita (sem 
esquecer que o mundo é o espaço para a 
prática real); [...]

Objetivos da DAEA:
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Incubadoras 
de Atividades 

do Amor
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Objetivo
Apoiar, ajudar a organizar e incentivar 
a criação de grupos autônomos de 
pessoas interessadas em desenvolver 
alguma iniciativa de prática do bem e 
que necessitem de suporte material e 
institucional da casa. 10



Oportunidades de Trabalho

Oficina 
do Amor
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Carava
na do 
Amor Natal 

com 
Amor

ONG 
Herma-

nitosSemea-
dores do 

Amor



Oportunidade de 
Auto-conhecimento

Oficina de 
Meditação
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Como 
participar?
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

Caravana 
do Amor

Assistência a 
drogaditos 
atendidos 

em 
comunidade

s 
terapêuticas

* Apoiar assistidos junto aos órgãos públicos 
para inclusão social;
*Apoiar os assistidos na realização 
/participação em cursos objetivando emprego 
e renda;
*Contribuir financeiramente;
*Arrecadar cestas básicas/material de 
higiene;
* Visita às comunidades terapêuticas.

Oportunidades de Servir
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

Natal 
com 
Amor

Auxiliar/contribuir 
nas atividades 
natalinas das Casas 
Espíritas (capital e 
interior)
 
. 

*Auxiliar nas vendas de pão de mel, 
cocadas, canecas;
*Contribuir/Arrecadar cestas básicas 
natalinas;
*Campanha dos padrinhos (cesta básica 
natalina);
*Preparo dos kits e entrega da cesta 
natalina

Oportunidades de Servir
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

Oficina 
do 
Amor

Distribuição 
de cestas 
básicas em 
comunidades 
ribeirinhas 
 

*Contribuir para aquisição de 
cestas básicas. 
*Doar 60 reais, se possível, para a 
aquisição da cesta básica que serão 
entregues pelo fornecedor 
diretamente no barco. 

Oportunidades de Servir
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

Semea-
dores 
do 
Amor

Distribuição 
quinzenal de 
150 marmitas 
a pessoas em 
situação de 
rua 

Contribuição com alimentos: feijão, 
arroz, macarrão, carne, farofa e 
água mineral. 
*Organização das marmitas. 
* Distribuição na Praça da Matriz, 
Praça dos Remédios e adjacências. 

Oportunidades de Servir
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

ONG 
Herma-
nitos 

Apoio aos refugiados 
Venezuelanos 
*Empreendedorismo 
*Capacitação 
*Encaminhamento 
para mercado de 
trabalho 

*Acolher famílias, 
oferecendo apoio e 
orientações; 
*Apoiar atividades de 
encaminhamento laboral, 
busca de vagas de trabalho, 
seleção e orientação aos 
candidatos; 

Oportunidades de Servir
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QUAL? O QUE FAZ? COMO CONTRIBUIR?

ONG 
Hermani
tos 

Apoio aos refugiados 
Venezuelanos 
*Orientação para 
atendimento de saúde/ 
escola / documentação 
*Assistência a situações 
urgentes com doação de 
cestas 

*Apoiar iniciativas de 
empreendedorismo e 
capacitação; 
*Contribuir/Arrecadar cestas 
básicas e itens de higiene 
*Doação de brinquedos, 
roupas, móveis etc. 
 

Oportunidades de Servir
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Oportunidade de 
Autoconhecimento 
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Oficina de Meditação
Estudo e Prática da Meditação

Participar da Prática da Meditação



TELEFONES E 
INFORMAÇÕES

 Nara Suely
99118-4868

.
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Obrigada !
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