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O que é Evangelização Espírita Infantojuvenil?

Quem é a Criança / Jovem?

Por que Evangelizar?

Quem é o Evangelizador?

A principal finalidade de o Espírito nascer criança outra vez é ser educado
novamente. “Nesta fase é que se lhe pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores.” Allan Kardec (O Livro
dos Espíritos, questão 385).
      As impressões positivas que recebe durante a infância podem ser determinantes em sua existência atual e até em
próximas reencarnações.
      Evangelizar é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do
Evangelho de Jesus. 
      O homem será o que de sua infância se faça. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o
adulto é seara em produção. Desse modo, conforme a qualidade da semente teremos a colheita.

“Conquanto seja o lar a escola por excelência, [...] (os pais) jamais
deverão descuidar-se de aproximar os filhos 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)

Evangelização Espírita Infantojuvenil é toda a atividade voltada ao estudo da
Doutrina Espírita e a vivência do Evangelho de  Jesus junto à criança  e ao jovem. A ação envolve, ainda, pais e
familiares, convidando-os a participarem de grupos ou encontros voltados ao estudo de temas relacionados à vida em
família, fundamentados à luz da Doutrina Espírita.

      A criança / jovem é um Espírito imortal, reencarnado, uma alma que recomeça uma nova existência corpórea. No
corpo e fora dele, o Espírito dá continuação ao seu aperfeiçoamento e, consequentemente, à conquista da sua
felicidade.

     O evangelizador atua como mediador entre a Doutrina Espírita e o evangelizando, e como organizador dos
espaços de aprendizagem e interações, potencializando os diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o
processo mútuo de transformação moral rumo à formação do homem de bem, compreendido em sua vivência
genuinamente cristã.



     A família assume relevante função no processo evolutivo das crianças e dos jovens. A maternidade e a
paternidade constituem verdadeiras missões, visto que “Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que
estes o dirijam pela senda do bem” (KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 582).
     Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em
nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor onde os Espíritos mais nobres procuram
auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. (Bezerra, 1979, Sublime Sementeira, FEB,
2012)
     Portanto, “que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado
evangélico da prole, indagando, dialogando, motivando, acompanhando...” (Guillon Ribeiro, 1963).

Qual o papel da Família?

Livro: Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância: Subsídios e Diretrizes.

Quais temas são abordados nos Encontros?

Quando acontece a Evangelização Espírita?
Centro Espírita (preencha aqui com os dados da sua casa espírita)

Horário:



Como fazer a inscrição de meu filho na
Evangelização?

Bebês até 3 anos – Atividades lúdicas e músicas que apresentem Jesus.

Crianças de 4 a 5 anos – Atividades lúdicas, brincadeiras, músicas, dinâmicas para falar a respeito do Evangelho de
Jesus.

Crianças de 6 a 8 anos – Atividades, brincadeiras, músicas, dinâmicas para falar a respeito do Evangelho de Jesus
e de temas sob a ótica espírita.

Crianças de 9 a 12 anos – Atividades, debates sobre temas do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita.

Jovens de 13 a 15 anos – Atividades, roda de conversa, artes e debates sobre o Evangelho de Jesus e a Doutrina
dos Espíritos.

Jovens de 16 a 21 anos – Atividades, roda de conversa, artes e debates mais aprofundados sobre o Evangelho de
Jesus e a Doutrina dos Espíritos.

Quais fases (turmas) da Evangelização estão
disponíveis?

Enviar e-mail / WhatsApp / (preencha aqui com os dados da sua casa espírita)

(Sugestão para cada casa alterar)


