
Amorosidade.

Sensibilidade, coerência, empatia, amizade, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo
são algumas das características dos evangelizadores que buscam a construção de espaços
interativos de aprendizado e de confraternização junto à Infância e à Juventude.

Dicas
importantes

“É bom que se diga, o evangelizador consciente de si
mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o
que aprender, refazer, conhecer... Ao contrário,
avança com o tempo, vê sempre degraus acima a
serem galgados, na infinita escala da experiência e do
conhecimento.”    Guillon Ribeiro(1963)

Evangelizador

O evangelizador assume relevante papel na aproximação da mensagem espírita às mentes,
corações e mãos das crianças e jovens, estimulando-os a pensarem, sentirem e agirem em
sintonia com os princípios cristãos na senda do progresso individual e coletivo.
Muito além de um “transmissor de conhecimento”, o evangelizador atua como mediador entre
a Doutrina Espírita e o evangelizando, e 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.

Evangelizador?

 
Livro: Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância: Subsídios e Diretrizes.
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O que preciso?2
 

“E tudo quanto 
fizerdes, fazei-o 
de coração”
Paulo (Colossenses, 3:23). 
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Cinco obras básicas da Doutrina Espírita

Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Infância: Subsídios e Diretrizes- FEB

Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da Juventude: Subsídios e Diretrizes- FEB

Minuta da Evangelização de bebês FEB

Estatuto e Regimento da sua Casa Espírita

Evangelização No Mais Além – Janaína Farias, pelo Espirito Lúcio de Abreu
Evangelização Mudando Vidas – Lucia Moysés
Pelos Caminhos da Evangelização - Cecília Rocha 
Boa Nova - Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos
E outras de reconhecido valor doutrinário e pedagógico pelo Movimento Espírita.

Conhecimento

Quais obras importantes?

E a prática, por onde começar?

Conteúdos da FEB: https://www.dij.febnet.org.br/evangelizador/topico/
banco-de-aulas/
 
https://www.dij.febnet.org.br/evangelizador/material-de-apoio/dicas-uteis-para-a-pratica-
pedagogica-da-evangelizacao/

TURMA DA PAZ (crianças) https://www.dij.febnet.org.br/blog/evangelizacao-
espirita/downloads-turma-da-paz/

FEBTV
https://www.youtube.com/user/FEBtvBrasil/videos

http://mundojovemespirita.blogspot.com/

http://feparana.com.br/dij/

https://www.uemmg.org.br/cofemg/area-de-infancia-e-juventude/conteudo-programatico/livro

https://searadomestre.com.br/evangelizacao/

http://cantinhoespiritainfantil.blogspot.com/p/cantinho-do-evangelizador_29.html
 
https://www.manualdoevangelizador.com.br/

Dicas de pesquisa e plataformas

PROPOSTAS DE NÚCLEOS TEMÁTICOS



7

8

9

www.passatempoespirita.com.br

Folhinha espírita https://www.youtube.com/channel/UCqmV1cnW1dtyJxNrACdF1iw

Plataformas:  Zoom, Google Meet, Padlet, Wordwall, Kahoot, Jamboard, Educolorir, Geniol,
Mentimeter.

Estudo a distância Espírita - Evangelizadores FEB/ FEC/ (EAD)

Oficina de Evangelização de Bebês, Infância e Juventude - 4ª URE

3E Estudo de Evangelizadores Espíritas - 3 encontros anuais - 4ª URE

COTEFIJ - Curso de Orientação e Treinamento para Evangelizadores da Família, Infância e
Juventude 

ENEESC - Encontro de Evangelizadores Espíritas de SC - trienal

Materiais das capacitações disponíveis no Padlet:
https://padlet.com/FEC_VPFIJ/wt90o0jcuhzayhtn

Capacitações e aprimoramento

CONBRAJE - Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas

CONJESC - Confraternização de Jovens Espíritas de SC

Encontro Estadual Espírita da Infância de SC

ERJE - Encontro Regional de Jovens Espíritas

CONREJE - Confraternização Regional de Jovens Espíritas

CONREGINHA - Confraternização Regional da Galerinha Espírita (infância)

Fale conosco

--------------------------------------------------------------------------------------

Encontros infantojuvenis

Estrutura do Movimento Espírita


