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A Evangelização  
pode influenciar na melhoria do mundo? 



VÍDEO 



A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

Quino, 2002 



 

Homem Novo – Mundo Novo 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

Quino, 2002 



“Para uma sociedade nova é 
 necessário homens novos.  

Por isso, a educação desde a infância 
 é de importância capital.” 

(León Denis,  in: Depois da Morte) 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

 

Homem Novo – Mundo Novo 



 “Como esperar o 
 aprimoramento da  

Humanidade 
 sem a melhoria do homem,  

e como aguardar o 
 homem renovado 

 sem o amparo à criança.” 
(Emmanuel,  

 in: Palavras de Emmanuel) 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

 

Homem Novo – Mundo Novo 



 E não vos conformeis a este 
 mundo, mas transformai-vos pela 

 renovação da vossa mente,  
para que experimenteis 

 qual seja a boa, agradável,  
e perfeita vontade de Deus.”  

(Paulo, Romanos, 12:2) 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

 

Homem Novo – Mundo Novo 



 “A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução.  
Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis 

 mediante renovações íntimas, constantes e progressivas.  
Semelhante fenômeno denomina-se Educação.” 

(Vinícius,  in: O Mestre na Educação) 

Do interior do homem velho cumpre tirar o homem novo,  
a nova mentalidade  cujo objetivo será desenvolver o amor 
 na razão direta do combate às multiformes modalidades  

em que o egoísmo se desdobra. 

(Vinícius,  in: O Mestre na Educação) 

 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

 

Homem Novo – Mundo Novo 



O Cristianismo puro, tal como Jesus pregou e  
exemplificou,  é a força, é o fermento que há de  

reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares.  
É do coração renovado, é do lar convertido em templo 

 de luz e de amor que surgirá a aurora de  
uma nova vida para a Humanidade.  

(Vinícius,  in: O Mestre na Educação) 

A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

 

Homem Novo – Mundo Novo 



A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

Auxiliemos a todos, 
 favorecendo sobretudo 

 à criança e ao jovem um melhor 
 posicionamento  diante da vida,  

em face da reencarnação.  
Somente assim plasmaremos 
 desde agora os alicerces de 

 uma nova Humanidade  
para o mundo porvindouro. 

 
(Guillon Ribeiro,  1963. In: Sublime Sementeira) 

 

 

Homem Novo – Mundo Novo 
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Qual o medicamento eficaz  
para a “cura” do mundo? 



A EVANGELIZAÇÃO  
NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO 

Abre as portas de tua alma  
a tudo o que seja útil,  

nobre, belo e santificante, e,  
de braços devotados ao serviço da  
Boa-Nova, pela Terra regenerada 
 e feliz, sigamos com a vanguarda 

 dos nossos benfeitores  
ao encontro do Divino Amanhã. 
(Emmanuel, in: Correio Fraterno) 

 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

 CONVITE AO… 

O MAIOR MANDAMENTO 

“Amarás o Senhor teu Deus  
de todo o teu coração,  

de toda a tua alma e de todo o teu espírito;  
este o maior e o primeiro mandamento.  

E aqui tendes o segundo, semelhante  
a esse: Amarás o teu próximo,  

como a ti mesmo. –  
Toda a lei e os profetas se acham  

contidos nesses dois mandamentos.”    



CONVITE AO AMOR 

Amor a Deus      
(Espiritualidade) 

Amor  ao Próximo     
(Socialização) 

Amor a Si   
(Autoestima) 



a) promover a integração do evangelizando:  

Consigo  

Com o próximo 

Com Deus 

(Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, FEB, 2006) 

OBJETIVOS DA EVANGELIZAÇÃO 

b) (...) 
c) (...) 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

No exercício do autoconhecimento,  
relevantes instrumentos  podem auxiliar 

CONVITE AO AMOR 



CONVITE A 

 

 

Conhecer a SI 

Amar a SI 

 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

 Promoção do autoconhecimento 

A AÇÃO EVANGELIZADORA 

Quino, 2002 

“Cada ser humano é uma incógnita a ser 
equacionada por ele próprio.” 
Joanna de Ângelis (O Auto-Descobrimento) 

 



 Promoção do auto-conhecimento  
 

 Promoção do reconhecimento da autoimagem 

A AÇÃO EVANGELIZADORA 

Quino, 2002 



   A AÇÃO EVANGELIZADORA 

AUTO-IMAGEM 

“O auto-descobrimento 
enseja humildade perante 

a vida, sem postura 
humilhante, porque 

faculta a irradiação do 
amor desde dentro de si, 

consciente da sua 
realidade e origem 

divina.”  
 

Joanna de Ângelis  

(O Auto-Descobrimento) 



 

 Sentimento essencial 

O AUTOCONHECIMENTO 

“Com a humildade, o indivíduo 
descobre-se criança, e essa 

verificação representa conquista 
de maturidade psicológica.”  

 

Joanna de Ângelis  
(Amor, Imbatível Amor) 

“Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, 
porquanto o reino dos céus e para os que se lhes assemelham.”  

(S. Marcos, cap. X, vv.13 a 16) 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

 Promoção e desenvolvimento da autoestima 

A AÇÃO EVANGELIZADORA 

Quino, 2002 

“Assim como o ar é indispensável para a existência 
orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a 

mesma se enfraquece e perde o sentido de viver.”  
Joanna de Ângelis  (Amor, Imbatível Amor) 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

 Estímulo ao autocuidado 

A AÇÃO EVANGELIZADORA 

Quino, 2002 

“Sê tu aquele que identifica os seus reais recursos e 

 sabe aplicá-los.” 
Joanna de Ângelis 



 Promoção do auto-conhecimento 
 

 Apresentação de referenciais positivos 

Quino, 2002 

AUTOCONHECIMENTO 

“Q. 625 LE. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem 
oferecido ao homem, para servir-lhe de guia e modelo? 

- Jesus.” 



 

 Reflexões existenciais 

AUTOCONHECIMENTO 

O Espiritismo proporciona:  
 

“(...) o conhecimento das coisas, 
fazendo com que o homem saiba 
donde vem, para onde vai e por 

que está na Terra (...)” 

Allan Kardec 

LINHA EXISTENCIAL 



Linha da Vida 

Atual encarnação História Passada História Futura 

 

DE ONDE 
VIM? PARA ONDE 

VOU? 

ONDE ESTOU? 

REFLEXÕES EXISTENCIAIS 



Algumas questões existenciais 

Por que 
reencarnei? 

Para que 
reencarnei? 



Como está minha bagagem? 



CONVITE A 

Conhecer  o Próximo 

Amar ao Próximo 



AMAR AO PRÓXIMO 

“Ser consciente de si 
mesmo é a meta 

existencial, conseguindo o 
auto-amor que desdobra a 
bondade, a compaixão, a 

ação benéfica em favor do 
próximo.” 

 

Joanna de Ângelis  

(O Ser Consciente) 

 



PERCEPÇÕES NA RELAÇÃO COM O PRÓXIMO 



Algumas questões existenciais 

O que posso fazer 
pelo próximo? 

Quem caminha 
comigo? 



AMAR AO PRÓXIMO 

“A socialização da criança e do 
jovem através da Campanha de 

Evangelização Espírita é 
fundamental para a construção de 

uma mentalidade livre de 
preconceitos e equipada de 
recursos superiores para o 

enfrentamento dos desafios  no 
mundo moderno, no qual as 

mudanças se fazem com muita 
rapidez.” 

 

Francisco Thiesen  
 

(em espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco, 20 Anos da 

Campanha de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil) 

 



CONVITE A 

 

Amar a Deus 



 

Reflexão – Análise – (Re)Definição 

 

 Importância 

AMAR A DEUS 

Assumir-se como FILHO 

Assumir o próximo como IRMÃO 

Assumir a Terra como LAR 



Questão Existencial 

 

Que bem posso fazer pelo mundo? 



(RE)CONHECER NOSSO “TRICICLO” 

 

Amor a  
Deus 

 

Amor ao 
 Próximo 

 

Amor a  
Si 



PARA ONDE VAMOS? 



PARA ONDE? 

“É indispensável parar, de 
modo a examinar os rumos e 

seguir aquele que te 
constitui o objetivo 

primordial.” 
Joanna de Ângelis 

 

Necessidade de identificar o objetivo 

“A Vida é sempre  
resultado da nossa  

própria escolha” 
André Luiz 



PARA ONDE? 

 

Que buscais? 

“Buscai primeiro o reino  

de Deus e a Sua justiça e 

 tudo o mais vos será dado  

por acréscimo.” 
 

Mateus (6-33) 



PARA ONDE? 

 

Que buscais? 

“Se alguém quiser vir  

nas minhas pegadas,  

renuncie a si mesmo,  

toma a sua cruz e siga-me.” 

Lucas (cap. VI, vv 22 e 23) 



PARA ONDE? 

642. Para agradar a Deus e  
assegurar a sua posição futura, 

 bastará que o homem não pratique o mal? 

Não; cumpre-lhe fazer o 
bem no limite de suas 

forças (...)”  
 

(LE, Parte 3ª. - Cap. I) 



PARA ONDE? 

 

A BÚSSOLA DO BEM 



PARA ONDE? 

 

 No caminho do BEM 

O bem é o grande antídoto 
para o desequilíbrio, a 

desarmonia e quaisquer 
outras perturbações. 

Joanna de Ângelis 

 

“O ser consciente é um ser livre e 
realizador do bem operante, que tem 
por meta a própria plenitude através 

da plenificação da humanidade.” 
 

Joanna de Ângelis  

(O Auto-Descobrimento) 

 



Formação do HOMEM DE BEM 

A AÇÃO EVANGELIZADORA 



 

“Eduque-se  homem e teremos uma Terra  

verdadeiramente transformada e feliz!” 
Guillon Ribeiro 

 



A IMPORTÂNCIA DA EVANGELIZAÇÃO 

“ (...) a tarefa da Evangelização Espírita Infantojuvenil é do mais alto 
significado  dentre as atividades desenvolvidas pelas Instituições 

Espíritas,  na sua ampla e valiosa programação de apoio 
 à obra educativa do homem. Não fosse a evangelização,  

o Espiritismo, distante de sua feição evangélica, perderia sua  
missão de Consolador (...).”  (Bezerra de Menezes, 1982) 



A vivência do amor, da fraternidade  

e do Evangelho é princípio ou fim 
(finalidade) 

da ação evangelizadora? 

REFLEXÃO 



A tarefa de  
Evangelização é  

FAVOR  
ou  

COMPROMISSO?  
 

REFLEXÃO 



  “(...) uma instituição espírita 
representa uma equipe de 
Jesus em ação, e como tal, 

deverá concretizar seus 
sublimes programas de 
iluminação das almas, 

dedicando-se com todo o 
empenho à evangelização 

da infância e da 
mocidade.”  

(Bezerra de Menezes) 
 

O COMPROMISSO 



 
     

    “[...] Trabalhadores da última hora, sois herdeiros da 
oportunidade feliz para reparardes o passado mediante a 
construção do porvir.  

    Não é o acaso que vos reúne no campo da ação espírita-
cristã. Tendes compromisso com o pensamento de Jesus, que 
adulterastes anteriormente e que aplicastes em favor de 
interesses mesquinhos quão perturbadores. Renascestes para 
vos libertardes do ontem pernicioso mediante o presente rico 
de amor e de bençãos.”  [...] 

 

Que mensagem daria aos Evangelizadores no sentido de estimulá-
los a permanecerem na tarefa com o mesmo entusiasmo das 
primeiras horas e na certeza de estarem contribuindo para a obra 
de redenção da Humanidade? 

Resposta de Francisco Thiesen (em espírito): 
(Mensagem psicografada por Divaldo Franco em 31 de agosto de 1996 (Salvador/BA) sobre os 20 Anos 
da Campanha de Evangelização) 



    “(...) Assumistes compromissos superiores com os 
Mensageiros do Mundo Maior, e por isso fostes 
convocados à tarefa enriquecedora da Evangelização da 
criança e do jovem, trabalhando-os para Jesus. Não vos 
surpreendais com o desafio, nem o abandoneis a qualquer 
pretexto. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes 
sementes no solo dos corações; amanhã será o dia 
venturoso de colherdes os frutos da paz.  

    Permanecei, desse modo, dedicados e fiéis até o fim, 
mesmo que as dificuldades repontem em forma 
ameaçadora de dor e sombra. Quem anda na luz não 
receia a treva e quem faz o bem não sofre solidão nem 
desajuste. 

    Perseverai, pois, alegres e confiantes na vitória final. 

    Que Jesus vos abençõe!” 



Conquanto os operários da gleba humana disponham de livre-
arbítrio bastante para debandar ou desertar, esquecer ou adiar 
compromissos assumidos com a Vida, anotamos, com júbilos 
imensos, a excelente caravana de denodados lidadores da 
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, de corações voltados para 
um melhor desempenho, coesos no interesse de sempre produzir o 
máximo pela dedicação de todos os dias. São companheiros jovens 
ou adultos, de ambos os sexos, afanosos, idealistas, 
conscientizados cada vez mais de que a obra não nos pertence, mas 
sim ao Mestre Amado que, por misericórdia, utiliza a todos por 
instrumentos de iluminação do mundo. 

Como os Espíritos Superiores estão vendo a participação dos 
companheiros encarnados nas tarefas da Evangelização Espírita 
Infantojuvenil? 

Resposta de Bezerra de Menezes através do médium Júlio César Grandi Ribeiro a um 
questionário que lhe foi proposto sobre o relevante tema em foco 
(Vila Velha/ES, 2/8/1982, na Casa Espírita Cristã – Apostila Opinião dos Espíritos sobre a Evangelização/FEB) 



“Evangelização Espírita é Sol nas almas, 
clareando o mundo inteiro sob as 

constelações das estrelas dos Céus, que 
são os Bem-aventurados do Senhor 
empenhados em Seu nome, pela 

transformação urgente da Terra, em ‘mundo 
de regeneração’ e paz.”  

 
Amélia Rodrigues 



MUITA PAZ! 

Aceitam ser  
ESTRELAS? 


