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4. Como Responder Perguntas 
 

4.1. Grupo resposta 

 

4.1.1. O que é 

  

 É uma filosofia de trabalho em que um grupo de estudantes da Doutrina Espírita se propõe a 
responder perguntas sobre um determinado tema. 

 Portanto, entendemos que "Grupo Resposta" é um recurso didático, instrumento complementar e 
auxiliar eficiente na tarefa de divulgação dos ensinamentos da Doutrina Espírita, bem como agente 
integrador e facilitador do ensino-aprendizagem, que visa valorizar os esclarecimentos que se quer passar à 
Luz da Doutrina Espírita. 

 

4.1.2. Utilização 

 

A experiência tem nos mostrado o valor desse recurso que tem sido utilizado nas nossas reuniões 
públicas e no Programa de Estudos Sistematizados do CEFAK, tornando o estudo dos temas espíritas mais 
participativo, dinâmico e produtivo. 

 

4.1.3. Objetivos 

 

Dentre outros, atender às necessidades, dúvidas e interesses dos ouvintes ou estudantes, com 
relação aos temas da Doutrina Espírita, valorizando a participação através de perguntas e respostas. 

 

4.1.4. Bases 

 

 Relativa experiência, estudo, bom conhecimento da Doutrina Espírita, bem como ter concluído os 
cursos básicos do CEFAK e os do Núcleo Humberto de Campos. 

 

4.1.5. Regras do grupo resposta 

 

• Adesã o 

Livre, a ser feita no Núcleo Humberto de Campos (NHC). 

• Participação  

Por escala do NHC. 

• Dirigente  

Em cada reunião é o expositor escalado para apresentar o tema. 
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• Substituição  

Iniciativa do necessitado, buscando outro elemento da mesma escala mensal. 

• Número de participantes  

3 elementos no mínimo na mesa e 4  no máximo por reunião de estudo ou reunião pública. 

• Freqüência  

Valem as mesmas regras dos Grupos de Trabalho Mediúnico - 75%  ao ano. 

• Método  

O da Exposição Oral, e todos os conhecimentos assimilados pelo Grupo Resposta através dos anos. 

• Currículo  

Ter feito os cursos do CEFAK e os do NHC. 

• Convidados especiais  

Poderá haver, sempre a critério da direção da Casa. 

• Escala  

Conforme método, escala e formulário do NHC. 

 

4.1.6. Relação de experiências do grupo resposta 

 

• As perguntas são impessoais: devem ser dirigidas à mesa. 

• Só toma a iniciativa de responder, quem sentir algum envolvimento na idéia da questão formulada. 
Nunca se deve pegar o microfone por impulso ou obrigação. Pequenos intervalos provocam 
interesse na audiência. 

• O nome de quem pergunta deve ser destacado, exceto quando a própria pergunta revela intimidade 
ou drama que a caridade recomende não destacar o nome. 

• A forma da pergunta pode ser "melhorada" para atingir a compreensão geral. 

• O Instrutor deve escolher as perguntas mais fáceis para iniciar a atividade do Grupo. Só após, virão 
as mais complexas. 

• Questões difíceis ou polêmicas devem ser apresentadas com preâmbulos que possam até servir de 
orientação ao caminho a ser percorrido por quem for responder. 

• O Instrutor, pode interferir nas respostas dos membros da mesa, ou também respondê-las quando 
julgar que acrescenta conteúdo. 

• Todos devem valorizar a participação de todos, e qualquer correção diante do público, deve ser feita 
com fraternal respeito ao companheiro corrigido. 

• Cada resposta, poderá ser complementada, enriquecida ou focalizada de forma diferente por 
quaisquer outros membros da mesa, no tempo justo e no conteúdo adequado. 

• Quanto possível, todas as perguntas formuladas devem ser respondidas: tempo controlado. 

• O primeiro a responder qualquer pergunta, deve voltar-se preferencialmente a simplesmente 
respondê-la. Os outros membros da mesa que julgarem necessário poderão fazer considerações 
mais "livres". 

• O Instrutor pode guardar uma ou mais perguntas para pessoalmente encerrar, fazendo a conclusão 
do assunto. 
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• Os membros do Grupo não precisam saber "Tudo de Tudo", mas devem ter estudado meditado e  
ter  conhecimento do assunto a ser abordado, em especial sob o ponto de vista da Doutrina 
Espírita. 

• O estado mental dos membros da mesa, na hora das respostas, é de ligação mental com os 
instrutores espirituais que sempre alimentam as idéias, sentimentos e emoções de quem está com a 
palavra, ou vai usá-la. 

 

4.2. Como responder perguntas com eficiência? 

 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES  

 

 Preparação  

• PENSE no assunto (antes da reunião). Estude-o. 

• ESTUDE SEMPRE as obras básicas (KARDEC). 

• ATUALIZE-SE. Acompanhe a MÍDIA. 

 

 Ouvindo a pergunta  

• OUÇA, sem deformar o sentido da pergunta. 

• "ARRUME" suas idéias. 

• ABRA o "canal da intuição" ligando-se ao Alto. 

• VEJA nas perguntas agressivas a oportunidade de esclarecimento. 

• Só RESPONDA, se souber (em grupo). 

• SILENCIE disposições de exibição de conhecimento. 

 

 Respondendo  

• Não fuja do OBJETIVO. 

• Evite o "AR DE SUPERIORIDADE". 

• Inclua-se nas necessidades de melhoria ou progresso MORAL. 

• Dê ao assunto a IMPORTÂNCIA que ele tem. Nem mais, nem menos. 

• Seja FIEL aos princípios da Doutrina Espírita. 

• Não monopolize o TEMPO. 

• RESPEITE a PESSOA  que fez a pergunta. 

• RESPEITE as IDÉIAS e os DIREITOS dos outros. 

• Persiga a SIMPLICIDADE e CLAREZA na expressão. 

• Impregne suas palavras com SENTIMENTOS, onde couber. 

• Em grupo, mantenha-se o TEMPO TODO atento, solidário e participativo. 

• Mantenha-se INALTERÁVEL à face de qualquer situação imprevista. 
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 Gerais  

• Lembre-se que o MAL não merece comentário em tempo algum. 

• Seja LEAL, mas fuja á franqueza descaridosa. 

• É UNÚTIL se reportar a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil (em abordagens 
intempestivas). 

• NUNCA estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de HUMILHAR ou FERIR. 

• Abster-se de SENSACIONALISMO nos comentários sobre notícias terrificantes. 

• Uma boa palavra AUXILIA SEMPRE. 

 

 Na AUTO-AVALIAÇÃO  sublinhe os itens que considerar que precisa melhorar ou em que houve 
falha. 


