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Toda ação voltada 
 ao estudo da Doutrina  
Espírita e à vivência do  

Evangelho de Jesus 
junto à criança  

e ao jovem. 



a) promover a integração do evangelizando:  

(Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita Infantojuvenil, FEB, 2006) 

Quais os objetivos da Evangelização? 



b) proporcionar ao evangelizando o estudo: 

1 

• da lei natural que rege o Universo; 

2 

• da “natureza, origem e destino dos Espíritos 
bem como de suas relações com o mundo 
corporal”. 

Quais os objetivos da Evangelização? 



 

c) oferecer ao evangelizando a oportunidade de 
perceber-se como: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

rumo a toda perfeição de que é suscetível.  

Ser integral Crítico Consciente Participativo 

Herdeiro de si 
Agente de 

transformação 
Cidadão do 
Universo 

Quais os objetivos da Evangelização? 



“(...) é imperioso se 
reconheça na 

evangelização das almas 
tarefa da mais alta 

expressão na atualidade 
da Doutrina Espírita.”  

 
Guillon Ribeiro (1963) 

OPINIÃO DOS ESPÍRITOS 



“(...) à Evangelização Espírita 
Infantojuvenil cabe a 

indeclinável tarefa educacional 
de preparar os futuros cidadãos 
desde cedo, habilitando-os com 

as sublimes ferramentas do 
conhecimento e do amor para o 
desempenho dos compromissos 

que lhes cumprirá atender, 
edificando a nova sociedade do 

amanhã.” 
Vianna de Carvalho (2007) 

OPINIÃO DOS ESPÍRITOS 
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QUEM É A CRIANÇA? 



A criança é um Espírito reencarnado, dotado de 
habilidades desenvolvidas ao longo de suas 

múltiplas existências, bem como de 
necessidades em fase de aperfeiçoamento. 

Quem é a CRIANÇA? 



RELEVÂNCIA DA EVANGELIZAÇÃO, 
CONSIDERANDO-SE QUE... 

“Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o 
Espírito, durante esse período, é mais acessível às 
impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o 
adiantamento, para o que devem contribuir os 
incumbidos de educá-lo.” (LE, questão 383) 

“(...) o Espírito da criança pode ser muito antigo e 
que traz, renascendo para a vida corporal, as 
imperfeições de que se não tenha despojado em suas 
precedentes existências.” (ESE, cap. VIII, item 3) 



 Respeito à temporalidade individual e valorização do 
tempo presente – investimento na alma infantil 

Ser Histórico 

 (passado) 

Oportunidade 

(presente) 

Ser Eterno 

(futuro) 

Quem é a CRIANÇA? 



“(…) a criança e o jovem 
evangelizados agora são, 

indubitavelmente, aqueles 
cidadãos do mundo, 

conscientes e alertados, 
conduzidos para construir, 
por seus esforços próprios, 
os verdadeiros caminhos 
de felicidade na Terra.” 

 
Guillon Ribeiro (espírito) 

Quem é a CRIANÇA? 
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QUEM É O JOVEM? 



O jovem é um 
Espírito em fase de 
desenvolvimento, 

definições e 
escolhas.  

Quem é o JOVEM? 



A juventude é um período propício 
à reflexão acerca da vida e ao 

alinhamento dos objetivos 
reencarnatórios mediante os 

contextos e as possibilidades que se 
apresentam, convidando o jovem 

ao exercício do autoconhecimento, 
da reforma íntima e ao cultivo de 
atitudes responsáveis por meio do 

seu livre-arbítrio e do 
reconhecimento da  

Lei de Causa e Efeito. 

Quem é o JOVEM? 



RELEVÂNCIA DA EVANGELIZAÇÃO, 
CONSIDERANDO-SE QUE... 

“(...) sua ação preventiva 
evitará derrocadas no erro, 

novos desastres morais.” 
Guillon Ribeiro (1963) 

“Dignificados pelo conhecimento e vivência dos 
postulados espíritas-cristãos que aprenderam 
na Infância e na Juventude, enfrentam melhor 

os desafios que os surpreendem, ricos de 
esperança e de paz, sem se permitirem afligir 

ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da 
agressividade, da delinqüência.” (Thiesen, 1997) 



“Faça-se com o moral o que se faz  
com a inteligência  e ver-se-á  que,  

se há naturezas refratárias,  
muito maior do que se julga é o  

número das que apenas reclamam 
 boa cultura para  

produzir bons frutos.” 
 

Allan Kardec (Questão 917 , L.E.) 

 

RELEVÂNCIA DA EVANGELIZAÇÃO, 
CONSIDERANDO-SE QUE... 



Criatividade Arte Afeto Movimento Idealismo 

Quem é o JOVEM? 



CARTAZ - EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL 



QUEM É O EVANGELIZADOR? 



Quem é o EVANGELIZADOR? 



 

 

Excelência na Evangelização Excelência 
Doutrinária 

Excelência 
Relacional 

Excelência 
Metodológica 

Quem é o EVANGELIZADOR? 



“Com Jesus nos empreendimentos do Amor e com Kardec na 
força da Verdade, teremos toda orientação aos nossos 

passos, todo equilíbrio à nossa conduta.” 
 

Bezerra de Menezes 

 (Mensagem recebida pelo médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro, em sessão pública no dia 2-8-1982, na Casa Espírita Cristã, em Vila Velha/ES) 

QUALIDADE  DOUTRINÁRIA 



“Que jamais se descuidem do 
aprimoramento pedagógico, 
ampliando (...) suas aptidões 

didáticas para que não se 
estiolem sementes promissoras 

ante o solo propício, pela 
inadequação de métodos e 

técnicas de ensino (...). Todo 
trabalho rende mais em mãos 

realmente habilitadas.”  
(Guillon Ribeiro, 1963) 

QUALIDADE METODOLÓGICA 



CONVITE À COERÊNCIA 

CABEÇA CORAÇÃO MÃOS 

PENSAR SENTIR AGIR 

QUALIDADE METODOLÓGICA 



Bezerra convida a todos para abraçarem, com 
empenho e afinco, a tarefa de evangelização junto às 
almas infantojuvenis, 

 “(...) com a mesma 
ansiedade e presteza com 

que o agricultor cedo 
acorda para o arroteamento 

do solo, preparando a 
sementeira de suas 

esperanças para 
abundantes messes da 
colheita pretendida”. 

 

(Bezerra de Menezes, 1982) 

QUALIDADE RELACIONAL 



QUAL É O PAPEL DA FAMÍLIA? 



O PAPEL DA FAMÍLIA 

“Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de 
que estes o dirijam pela senda do bem.” (LE, questão 
582) 

“(...) inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o 
vosso amor em aproximar de Deus essa alma; tal a 
missão que vos está confiada e cuja recompensa 
recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos 
cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu 
aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-
vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: 
Que fizestes do filho confiado à vossa guarda?” (Santo 
Agostinho, ESE, Cap. XIV, 9) 



   “(…) grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores 
da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena 
de lamentáveis conseqüências.” 

(Joanna de Angelis, “SOS Família”) 

“O lar constrói o homem.  
A escola forma o cidadão.”  

 
(Joanna de Angelis, “Estudos Espíritas”) 

EVANGELIZAÇÃO E FAMÍLIA 



Elos Familiares 

Ser Filho Ter Pais 

Ser Irmão Ter Irmãos 

EVANGELIZAÇÃO E FAMÍLIA 



PAPEL DA FAMÍLIA 

 “Conquanto seja o lar a 
escola por excelência, (...) (os 

pais) jamais deverão 
descuidar-se de aproximá-los 

dos serviços da 
evangelização,  

em cujas abençoadas 
atividades se propiciará a 

formação espiritual da 
criança e do jovem diante do 

porvir.” 
(Bezerra de Menezes, 1982) 



PAPEL DA FAMÍLIA 

 “(...) que os pais enviem seus 
filhos às escolas de 

evangelização, interessando-se 
pelo aprendizado evangélico da 
prole, indagando, dialogando, 
motivando, acompanhando...” 

 (Guillon Ribeiro, 1963) 

“(...) não menos importante é a 
conscientização dos pais 

espíritas diante da evangelização 
de seus filhos, como prestimoso 
auxiliar na missão educativa da 

família.” 
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A Evangelização  
pode influenciar na melhoria do mundo? 



MUITO OBRIGADA! 


