
Finanças na Casa Espírita 

Discussão sobre como captar recursos financeiros 



Vamos formar Grupos de Trabalho 
Anote em uma folha o Número aproximado de Voluntários da sua 
Casa espírita; 

Grupo 1 – de 05 a 20 voluntários 

Grupo 2 – de 21 a 50 voluntários 

Grupo 3 – de 51 a 80 voluntários 

Grupo 4 – de 81 a 120 voluntários 

Grupo 5 – de 121 a 200 voluntários 

Grupo 6 – mais que 200 voluntários 

Tempo total para a  

Atividade 05 minutos 

Formem grupos conforme 
a tabela ao lado: 



• Nome 

• Casa em que trabalha (onde fica?) 

• Qual função administrativa exerce no centro? 

Dentro dos grupos Faça as 

apresentações brevemente 

Tempo total para a  

Atividade 05 minutos 



Quais as Despesas e as Receitas de uma 

Casa Espírita? Vamos Fazer uma Planilha? 

• Use a Folha que você recebeu e faça 
como a menina da foto abaixo: 

Item -  Valor médio Fonte-  Valor médio 

Tempo total para a  

Atividade 10 minutos 



Qual a situação financeira da sua casa? 

•Tente avaliar se sua casa está 
operando no verde ou no 

vermelho 

•Faça uma planilha semelhante 
para sua realidade (exclusiva 

para sua casa espírita) 

Tempo total para a  

Atividade 05 minutos 



Sugestões  -  Fontes de receita 



1º - Cada Centro Espírita possui uma realidade particular: 

número de voluntários diferentes; poder aquisitivo dos 

frequentadores diferente; despesas diferentes, Missão e visão 

diferentes etc. Por isso, o que serve para uma casa pode 

ser inviável para outra. 

 

2º - Não queremos impor nada, apenas auxiliar com ideias. 

Fundamentos desta reunião 



3º - Não queremos promover debates sobre juízo de valor 

sobre as práticas citadas, pois julgamos que todas são legais e 

morais dentro de um censo comum. 

 

4º -  Entendemos que cada casa tem o direito pleno de 

concordar ou discordar das praticas apresentadas, porém 

se discordar de algo deverá respeitar os irmãos e as praticas 

adotadas em outras casas. 

Fundamentos desta reunião 



“Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. 
Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e 

dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada 
um. Unidos de coração frequentavam todos os dias o 

templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida 
com alegria e singeleza de coração.” 

 

Ato dos Apóstolos Cap. 2: 44 - 46 



Requisitos para administrar um 

Centro Espírita 

Requisito I Conhecimento e  
Vivência Doutrinária 

Requisito II Boa Vontade e 
disponibilidade 

Conhecimento Técnico e 
prático em gestão 

Requisito III 



Para cuidar das finanças  é necessários 

• Conhecer as despesas e receitas; 

• Se informar sobre questões tributárias, de legislação e   
regulamentares para funcionamento; 

• Conhecer a organização da Casa Espírita, seus trabalhos e os 
gastos subsidiados por grupos ou pessoas; 

• Saber quais são as metas da sua casa a médio e longo prazo; 

• Quais as propostas de atuação da casa (Missão, visão e valores); 

• Metas Financeiras em comum acordo com princípios 
doutrinários; 



Os frequentadores que podem colaborar 

financeiramente de alguma forma 

• Voluntários / trabalhadores da casa 

• Assistidos Assistência Espiritual 

• Alunos da EAE 

• Alunos da Mocidade 

• Alunos e Pais da Evangelização 

• Frequentadores de trabalhos diversos 

• Familiares e amigos dos frequentadores 

• Comunidade que reside ao redor da casa 

 

 



Sugestão de Caminhos a seguir 

As possibilidades para aumento de receita 



Doações de dinheiro 

• Doação dos associados e voluntários da casa (mensalidade). 

• Doação como proposito específico e número de parcelas definidas. 

• Doação como proposito específico. Por exemplo: compra de 50 
cadeiras; compra de tijolos; compra de janelas; de pisos entre outros. 

Possibilidades de Receita 



Sugere-se implantação da contribuição mensal por meio de 
Boleto Bancário pelos seguintes motivos: 

• Dispensa cobrança ostensiva e inconveniente; 

• Praticidade para quem paga; 

• Índice de inadimplência baixo; 

• Menor risco para a casa por não “armazenar” dinheiro; 

• Maior controle das contribuições e do orçamento da casa; 

• Possibilidade de continuidade de contribuição aos que se 
afastaram;  

Doações de dinheiro 



Contribuição mensal e contribuição esporádica: Como, quando e 
quem? 

• Na última aula do curso de passes; 

• Folder exposto na livraria sobre contribuição; 

• Convite ao lado da prestação de contas mensal fixado em 
mural. 

• Ao final das reuniões de trabalho, aulas de EAE ou em reuniões 
específicas só para voluntários / alunos de EAE 

 

Doações de dinheiro 



“Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos 
por meio de coletas, peditórios ou vendas de tômbolas, 
à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que 
tais expedientes podem ser tomados à conta de 
pagamento por benefícios. A pureza da prática da 
Doutrina Espírita deve ser preservada a todo custo.” 

 

Livro “Conduta Espírita”  -  André Luiz 



Eventos Culturais 

• Livraria - Comercialização de livros novos e usados (sebo); 

• Feira do Livro (organizado por editora) 

• Venda de livros em noite de autógrafos; 

• Peças teatrais espíritas; 

• Grupos musicais com temática evangélica; 

• Exibição de filmes com temática espírita. 

Possibilidades de Receita 



Livros - três vantagens:  

• Facilita aos frequentadores a aquisição dos livros que queiram 
ou precisem ler; 

• Promove a divulgação do Espiritismo. Segundo Emmanuel, a 
divulgação é a maior caridade que se presta à Doutrina Espírita;  

• O lucro se reverte em mais livros e melhorias materiais da 
instituição. Diminui a dependência das contribuições mensais. 

Eventos Culturais 

• Livro novo – margem de 30% 
• Livro usado (Sebo) – margem de 100%  



Eventos sociais e gastronômicos 

• Bazar da pechincha 

• Lanchonete; 

• Almoço beneficente; 

• Festas (Junina, da primavera, das nações, etc.) 

• Noite da Pizza. 

Possibilidades de Receita 



• Bazar da pechincha – Margem de 100% 

• Lanchonete – Prestação de serviço aos 
frequentadores (pode oferecer margem de até 100%) 

 

 

• Almoço beneficente; 

• Noite da Pizza. 

• Festas (Junina, da primavera, das nações, etc.) 

Eventos sociais e gastronômicos 

Alerta 
 Muito esforço 
 Baixo retorno 



Doação de créditos da nota Paulista 

• Doação de cupom fiscal (só se possuir registro como Assistência 
Social sem fins lucrativos cadastrada na Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS do Estado de 
São Paulo) 

Possibilidades de Receita 



Sorteios 

• Pedido de doação de valor determinado. O recibo de 
doação participa do sorteio de prêmios (Rifas); 

 

Possibilidades de Receita 



Quais suas melhores práticas? 

• Depois de tudo que você ouviu 
aqui qual destas práticas você 
pode aplicar na sua casa? 

• Há alguma outra que não foi 
mencionada e que deu bom 
resultado em sua casa? 


