Manual do Clube do Livro Espírita do Brasil

Manual do Clube do Livro Espírita

O Clube do livro espírita é um conjunto de associados com objetivos comuns: o conhecimento
da literatura espírita a preço baixo e comodidade de aquisição.

É comum ouvirmos divulgadores do Livro Espírita afirmarem que em sua cidade não há
necessidade de um Clube do Livro Espírita por já possuírem uma boa estrutura na divulgação
de Livros Espíritas. O público atingido pelo clube é diferente do público da Feira, do público da
Livraria, do público do Centro Espírita. Sem o clube, uma grande fatia dos interessados na
literatura espírita não
será atingida. A prática tem mostrado
que a maioria dos sócios dos Clubes já existentes não são frequentadores das casas espíritas.

São simpatizantes (ou da Doutrina ou da literatura espírita) mas não se consideram espíritas.
Por isso não participam dos trabalhos do Centro, nem mesmo da Feira do Livro. Qual é a
melhor forma para que todo este pessoal continue mantendo contato com a literatura espírita?
Sem dúvida alguma é o Clube do Livro.

Objetivos

• Divulgação do livro espírita;

• Estimular a leitura dirigida e diversificada;
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• Aquisição do livro a custo baixo;

• Oferecer maior comodidade para adquirir o livro;

• Cooperar com a manutenção das obras assistenciais.

Importância do Livro Espírita

“Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de
natureza inferior, e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem
temas fundamentais da Doutrina Espírita.

Luz ausente, treva presente.

Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação
dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e
consolo.
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Livro nobre, caminho para a ascensão.

Disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o
próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado.

Aprende mais, quem estuda melhor.” (André Luiz, Conduta espírita, 9ed. P.137-139)

Como Fundar um Clube do Livro Espírita

• O primeiro trabalho é conseguir os sócios. Uma boa sugestão é visitar as casas espíritas,
divulgando as vantagens: entrega de um bom livro, muitos são lançamentos, um ótimo preço e
a comodidade de receber em suas residências.

• Fazer o cadastramento dos sócios.

• Deverá ter um coordenador responsável pelo funcionamento do Clube.

• Cadastro do clube junto ao Clube do Livro Espírita do Brasil, que fará o cadastramento do
mesmo junto às editoras.

• Número mínimo de 25 sócios para o funcionamento.

3 / 11

Manual do Clube do Livro Espírita do Brasil

Funcionamento do Clube do Livro

• Periodicidade: mensal

• Mensalidade: R$15,00 a R$25,00

• A escolha do livro será feita pelo Conselho de Análise do Clube do Livro Espírita do Brasil CLEB

• O pedido dos livros será feito no final de cada mês e os clubes receberão os mesmos por
volta do dia 10.

• As editoras dão 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) dias de prazo para o pagamento dos
livros, dependendo da quantidade de livros, com vencimento no início do mês seguinte. Os
boletos vão para o endereço do clube do livro das respectivas cidades.

• Os clubes ficarão responsáveis pela atualização no número de sócios, junto ao CLEB até o
dia 15 de cada mês.

• A coordenação de cada clube fica responsável pelo pagamento do frete e dos livros junto à
editora.

• Será pago ao CLEB uma taxa no valor de R$ 1,00 por livro pedido que será usado na
manutenção do CLEB. O CLEB remeterá boleto via correio e e-mail.
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Entrega dos Livros aos Sócios

• Através de entregadores (remunerados) ou monitores (voluntários) e ainda incentivando os
participantes a serem distribuidores do clube, no seu local de trabalho, vizinhos, grupos a que
pertença,etc.

• Colocar mensagens, marca páginas, folhetos de divulgação de eventos, atividades da casa
espírita, etc

• Deverá conter o carimbo de divulgação do clube.(modelo anexo).

• Embalá-los em filme, envelope plástico, etc.

Alimentar o Clube
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O seu clube deverá passar por três fases distintas:

Primeira fase - é a sua implantação com as informações dadas.

Segunda fase - período de consolidação do que foi implantado: como esta sendo entregue os
livros; os retornos dos sócios ( se estão gostando)

Terceira fase – quando você sentir que já pode crescer porque está andando bem, cresça.
Você pode fazer várias coisas para que este crescimento aconteça. A primeira delas e a mais
eficiente, é voltar às Casas Espíritas da sua cidade e fazer nova campanha de sócios. Agora
será mais fácil. Você já tem um Clube em andamento.

Já pode dizer da satisfação dos seus sócios. Já pode dizer dos livros que já foram entregues.
Da pontualidade das entregas. De quanto é mais barato e cômodo receber livros pelo Clube.

Outra maneira – Visite as Casas Espíritas das cidades vizinhas que ainda não possuem o
Clube. Procure incentivar a fundação de Clube na cidade. Caso não seja possível proponha a
eles se filiar a seu Clube. Isto se chama "filhote”. A cidade vizinha, através de um idealista,
consegue os sócios e faz todos o serviço de entrega e recebimento das mensalidades. Você
manda para eles o livro já pronto e estabelece uma data limite para o acerto.

Ainda outras maneiras:

• Ouvir os comentários, sugestões, lembrar as datas de aniversários dos associados. –
Monitores – Estimuladores;
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• Em caso de desistências fazer a visita fraterna identificando a causa, e na medida do possível
mostrar as vantagens do clube.

• Divulgação constante na casa espírita;

• Sugestão para ampliar o clube: propor aos associados que a cada, por exemplo, 5 novos
sócios que ele conseguir receberá o livro do mês gratuitamente;

• Mandar aos sócios sugestões de presentear com uma assinatura (semestral ou anual) em
datas comemorativas (aniversário, Natal, etc);

• Material de divulgação do clube do livro.

Boas Razões para Você ser Sócio:

• Receber mensalmente um livro espírita em sua casa, selecionado entre os melhores.

• Quem se atualiza vive melhor!

• Pagar despesa sempre inferior ao preço de capa.
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• Despesa mínima por um tesouro de bênçãos!

• Valorizar o seu tempo com leituras de romances palpitantes, dissertações memoráveis,
estudos esclarecedores, mensagens inesquecíveis.

• Prazer de hoje, inspiração de sempre!

• Estender aos familiares a oportunidade de um contato espontâneo com o Espiritismo.
Adeptos da doutrina ou não eles certamente manusearão os livros recebidos.

• Livro espírita, edificação mais fácil!

• Formar sua biblioteca espírita, um repositório de ideias renovadoras e de orientações seguras
para uma vida melhor.

• Estante de livros espíritas – canteiro de semeadura espiritual! Observação: são feitos banner,
folder, folhetos de divulgação do clube.

Clube do Livro Espírita do Brasil
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Ceres (GO)

É uma associação que coordena vários Clubes do Livro Espírita com a finalidade de divulgação
do livro espírita e facilitar a escolha e aquisição do livro espírita.

Objetivos

• Divulgação da Doutrina Espírita através de distribuição de livros.

• Facilitar a escolha e aquisição do livro espírita.

Compete a Associação

• Análise e escolha do livro pelo conselho de análise, formado por dez conselheiros;

• Fazer a negociação e o pedido dos livros junto às editoras, sendo que os mesmos serão
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entregues em suas respectivas cidades;

• O CLE se responsabilizará pelo cadastro dos clubes junto às editoras;

• Compete ao CLE pesquisar formas de divulgação para os clubes;

• Compete ao CLE fornecer informações, esclarecimento de dúvidas, estimular os clubes
participantes.

Compete aos Clubes Associados

• Fazer o cadastramento(modelo anexo) junto ao CLE, concordando com suas normas;

• Pedido mínimo de 25 livros (para quantidade menor fazer contato prévio);

• A atualização de novos sócios deverá ser encaminhada ao CLE até o dia 15 do mês;

• Pagamento do frete e dos livros junto à editora;

• Aceitação do livro escolhido pelo conselho. Em nenhuma hipótese o livro do mês será
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alterado pelo próprio clube;

• Os clubes poderão dar sugestões de livros para análise do Conselho;

• Providenciar os documentos necessários para o cadastramento (ficha de cadastro, CNPJ do
clube ou da instituição, conta bancária);

• Avisar com antecedência de um mês o cancelamento da participação no CLE, assumindo a
responsabilidade de todo ônus financeiro decorrente da não comunicação à associação de seu
desligamento
.
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