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 São ações que otimizam ou criam programas sociais 
e tem por objetivo melhorar a imagem da empresa 
face à sociedade em geral. Geram benefícios à 
sociedade, em geral, nas seguintes áreas: 
 Educação 
 Meio-ambiente 
 Saúde 
 Transporte 
 Moradia 
 Atividades econômicas locais.  











“AS LEIS MORAIS”   
livro de Rodolfo Calligaris 

 “Antes de malsinar a civilização, urge que 
 cada um de nós ofereça a sua contribuição 
 pessoal para que ela se apure; e, em vez 

de 
 tentarmos embaraçar a torrente do 
 progresso, acompanhe-mo-lo, porque, 
 resistir-lhe, é correr o risco de ser 

esmagado.” 





Brainstorming 

• O que é viável na Europa para aplicar o 
conceito de « responsabilidade social » 

também aos centros espíritas? 



Possibilidade de engajamento 
social nas esferas européias 

- Meio Ambiente: 
•  Utilização das instalações do centros espíritas 

em parceria com ONGs para ações ou 
palestras sobre temas ecológicos; 

•  Exibição de filmes/documentários  
•  Organização de coletas de reciclagem,  
•  Elaboração de campanhas ou distribuição de 

folders para esclarecimento da população em 
relação à medidas ecológicamente corretas no 
cotidiano (alimentação, consumo de recursos 
renováveis,…) 



Possibilidade de engajamento 
social nas esferas européias 

- Males modernos: 
•  Parceria com psicólogos e outras profissões 

para montar grupos de terapia gratuitos nos 
centros (ex: trabalho da AME-Minas gerais); 

•  Ajuda e apoio às ONGS que trabalham para 
eliminação das drogas, alcolismo, 
tabagismo; 

• Organização de caravanas de visita à lares 
de idosos, centros de reabilitação, 
hospitais; 



Possibilidade de engajamento 
social nas esferas européias 

- Educação: 
•  Parceria com professores ou voluntários 

para cursos de língua local à estrangeiros 
(como exemplo do CESAK de Bruxelas) 

•  Parceria com ONGs para utilização dos 
locais para cursos de reforço escolar 
(« école de devoir »); 



Possibilidade de engajamento 
social nas esferas européias 

-  E no seu centro?  
-  O que fazem?  
-  O que já foi discutido para (tentar) por em 

prática?  
-  Quais outras oportunidades você vê para 

a abertura dessas frentes de trabalho? 
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apresentação em Wegimont - Bélgica - 
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  Idéias para projetos futuros: 
 Trabalho junto às prisões para prevenção do 

suicídio. 
 Trabalho junto às pessoas em coma e suas 

famílias nos hospitais; 



  

 “... temos que promover as Casas, de posto de 
socorro e alívio a núcleo de renovação social e 
humana, através do incentivo ao 
desenvolvimento de valores éticos e nobres 
capazes de gerar a transformação ...  

 O núcleo espírita deve sair do patamar de 
templo de crenças e assumir sua feição de escola 
capacitadora de virtudes e formação do homem 
de bem, independentemente de fazer ou não com 
que seus transeuntes se tornem espíritas e 
assumam designação religiosa formal.” 



Contato: Edilaine Bomfim – edilaineb@gmail.com 


