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Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da Humanidade. 

 

 

 

 

Você já parou para pensar como um Centro Espírita é mantido? 

Ao frequentarmos um Centro Espírita, 

nem sempre nos atentamos a detalhes 

como a organização das atividades, a 

manutenção do prédio e o zelo para 

que as pessoas sintam-se acolhidas no local e tenham a 

oportunidade de evangelizar-se. O acompanhamento do 

trabalho e as decisões ao longo do ano ficam a cargo da 

diretoria – que é eleita pelos associados e atua de forma 

voluntária. Nesta edição do Jornal Correio do Bem, você 

confere uma entrevista com o presidente da SEOB, 

Wilson Aires Ortiz. 

- Quais são os principais desafios de se manter um 

centro espírita do porte da SEOB? 

A SEOB tem longa tradição na oferta de acolhimento 

fraterno e estudos que se constituem na essência de 

sua missão. E é sempre desafiador manter a casa 

limpa, cheirosa, acolhedora, arejada e iluminada, 

considerando que centenas de pessoas frequentam o 

prédio semanalmente. Igualmente desafiador é manter 

abertos, por meio dos coordenadores dos diferentes 

trabalhos da casa, canais de comunicação entre a 

administração e os trabalhadores. Não menos 

importante é estimular – sem impor regras rígidas ou 

exercer vigilância indevida – a atuação de todos os 

grupos segundo as diretrizes assentadas por Kardec.  

- Como as pessoas podem colaborar? 

Para fazer frente às despesas com manutenção do 

prédio, limpeza, iluminação e eventuais reparos, a casa 

conta com a colaboração de seus frequentadores, 

convidando-os a tornarem-se sócios, contribuindo todo 

mês com um valor estipulado pelo próprio associado. 

Além disso a casa estimula o trabalho voluntário na 

operação diária da secretaria e da biblioteca, no 

trabalho de montagem de cestas básicas de famílias 

atendidas pelo Departamento de Ação Social, na 

participação de grupos de passes, de visitas a 

enfermos, de atendimento a moradores de rua. Há 

ainda a possibilidade de doação de alimentos não 

perecíveis e itens de higiene para as cestas básicas. 

- O que os frequentadores da SEOB devem saber?  

A SEOB é umbilicalmente ligada à Doutrina Espírita, 

sistematizada por Espíritos Superiores sob a supervisão 

de Jesus, que teve em Allan Kardec um coordenador à 

altura dos desafios que a empreitada exigia. A meta de 

instituições alinhadas com a Doutrina Espírita não é 

converter os nossos irmãos em espíritas, nem tampouco 

oferecer-lhes curas milagrosas. Respeitamos todas as 

escolhas de quem queira submeter-se a alternativas 

centradas na mediunidade de alguém, mas não é essa 

a nossa maneira de agir. Como seguidores do Cristo, 

estamos empenhados em compreender que a 

semeadura e a colheita guardam entre si relação 

indissociável de causa e efeito. Aprendemos com Jesus 

que não é possível executar um mal feito e escalar outro 

espírito para realizar a correção. A tarefa de crescer 

espiritualmente é desafiadora e não pode ser 

terceirizada. Nosso foco está em entender mais e 

melhor a nossa própria condição de espíritos imortais, 

submetidos às leis que regem a vida e sujeitos às 

consequências de todas as nossas ações e omissões. 

Jesus asseverou: “A cada um será dado segundo as 

suas obras”. Dois milênios depois entendemos, 

finalmente, esta expressão clara e direta da própria 

Justiça Divina. Mantemos as portas abertas para que 

todo e qualquer irmão que nos visite encontre opções 

para estudar em grupo a Doutrina Espírita e o 

Evangelho de Jesus. A mediunidade também deve ser 

estudada, não como peça central, mas apenas como 

um acessório, valioso instrumento de crescimento 

espiritual e de auxílio redentor para muitos. 

- Quais são os projetos para a SEOB em 2019? 

Há vários meses a diretoria vem estudando alternativas 

para implementar uma série de projetos prioritários, tais 

como instalação de um banheiro para pessoas com 

necessidades especiais, criação de um espaço com 

fraldário e chuveiro para emergências e melhorias na 

segurança do prédio. É com satisfação que informamos 

que a execução dessas obras já está em andamento. 

ENTREVISTA               


