
POR DENTRO DA EVANGELIZAÇÃO INFANTO JUVENIL

“A missão educativa do Espiritismo junto às almas é tarefa por demais intensa, contínua e 
crescente, buscando revelar a verdadeira luz e estimulando a fé junto aos panoramas

regenerativos da Terra, onde somente um Mestre, que é Jesus, há de inspirar cada criatura 
em sua própria iluminação.” (Bezerra de Menezes. Sublime sementeira. )

Este boletim é uma publicação interna direcionada aos colaboradores do Centro Espírita União e Fraternidade
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Eurípedes Barsanulfo em O que é a
evangelização de Espíritos afirma que na
infância o “Espírito se prepara para a definição
de seu caráter. Quando o Espírito não recebe
uma educação que o auxilia a educar suas
tendências perniciosas, passa desde cedo por
dificuldades causadas pela incompreensão dos
males que o atormenta. [...] A infância é uma
fase de adaptação importante para o Espírito
[porque] altera os painéis mentais já
vivenciados e arquivados na memória.”

Nesse período, “a educação é uma força
que remodela de fato as estruturas do Espírito
[...] o Ser busca definições que são motivadas
pelos sentimentos nobres, especialmente os
estimulados pelos familiares. Esses sentimentos
auxiliam o Espírito na temperança do amor, na
paciência, promovendo modificações
consideráveis na personalidade.

Conscientes de que a missão do Espiritismo
é evangelizar e considerando que somos
Espíritos em aprendizado e que renascemos
carregados de imperfeições, mas com todo o
potencial de nos transformarmos em luz, foi
criado nas casas espíritas um programa de
evangelização para a infância e juventude: a
Evangelização Infantil e a Mocidade.

As aulas, elaboradas com base 
no Evangelho e nos princípios

espíritas, objetivam levar a 
criança e o jovem à compreensão

e à vivência do amor, do
perdão, da caridade e

respeito ao semelhante para
uma vida mais alegre e feliz.

Através de histórias, 
jogos e brincadeiras 

desenvolvemos temas 
visando a moral,

os bons costumes e a 
religiosidade de uma 

forma fácil, alegre e enriquecedora.
Trabalhamos os sentimentos em relação a
Deus, ao mundo e a eles mesmos, estimulando
pensamentos e atitudes positivas diante da
vida. Na Mocidade, em especial, buscamos
levar ao jovem o entendimento da prática
das boas obras, a aquisição moral e do saber
para que ele atinja a maturidade física
consciente de suas conquistas espirituais,
conhecendo a si mesmo e situando-se no
universo como colaborador do Plano Divino.

As aulas tem duração de 1h30 e acontecem
todos os sábados às 8h30. As classes são
divididas por faixa etária: infantil (3 a 6 anos),
primário (7 e 8), intermediário (9 e 10), pré-
mocidade (12 e 13) e mocidade (14 aos 17).

O Espiritismo é uma doutrina de apelo a
razão por isso seu ensino e aprendizagem para
crianças e jovens é diferente das demais
religiões: no lugar de fórmulas ou dogmas que
devem ser aceitos sem questionamento,
propomos reflexão e vivência. Contudo, é
importante lembrar que a educação espírita
não fará milagres de santificação inesperada,
mas poderá fornecer o esclarecimento e o
apoio necessários para se iniciar as grandes
reformas morais.

Todos que escolhemos a Doutrina Espírita
por filosofia de vida e modelo de conduta
reconhecemos sua grandiosidade e seus
benefícios. Se ela nos faz tão bem, por que não
desejamos  isso também para nossos filhos?

Reflita sobre o assunto e encaminhe seu
filho para nossos cursos, com certeza você
estará cumprindo seu compromisso como pai,
ajudando-o a construir valores morais
superiores para a construção de sua própria
felicidade.

É como Pitágoras afirmou há 2500 anos:
“Educai as crianças para que não seja
necessário punir os adultos”.



CELEBRAÇÃO DO AMOR

Natal solidádio 2019

O trabalho da Evangelização Infantil do Ceuf também
beneficia as crianças atendidas no A2.

Além dos ensinamentos da moral cristã, elas recebem, no
final do ano, as sacolas de Natal com roupa, calçado,
produtos de higiene pessoal, material escolar e brinquedo
doados na campanha Natal solidário.

Em 2019 foram distribuídas 97 sacolas numa festa com
lanche, doces, refrige-
rante, papai Noel, evan-
gelho e muito amor. As
100 famílias atendidas
receberam na cesta bá-
sica: panetone, sardi-
nha, goiabada e bolacha.
A ajuda de todos fez

diferença no Natal
dessas famílias. 

MENSAGEM DO MÊS

O que os Espíritos falam sobre a evangelização infanto juvenil

JOANNA DE ÂNGELIS

Psicografia Divaldo Franco, 23.8.1982

De que tipo e em que intensidade se efetua o apoio que o Plano Espiritual Superior dispensa ao Movimento de
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil?

Através da inspiração constante e da assistência espiritual aos que trabalham no relevante
mister, os Amigos da Vida Maior trazem as ideais que se convertem em programas, as técnicas
que se transformam em experiências logo que aplicadas, melhor atendendo às necessidades do
Movimento de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Outrossim, distendem recursos
terapêuticos durante as reuniões dedicadas a essa tarefa, socorrendo e amparando os que
trazem marcas mais vigorosas do passado próximo, em forma de limitação, enfermidade ou
alienação por obsessão e despertando os infantes e jovens para melhor compreenderem a
necessidade de crescimento para Deus. Entretanto, muitos Espíritos Nobres estão reencarnados
já, realizando o cometimento na condição de evangelizadores e preparadores da juventude.

BEZERRA DE MENEZES

Sublime sementeira – Feb, 2018, 2 ed.

Que orientação os amigos espirituais dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento 
dos filhos à escola de evangelização dos centros espíritas?

Conquanto seja o lar a escola por excelência onde a criatura deva receber os mais amplos favores da
educação, burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais
buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação da prole e, assim, deverão encaminhar
os filhos, no período oportuno, para as escolas do saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto,
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. 

Há pais espíritas que, erroneamente, têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem na
idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes complementem a conquista
educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor. Porque, uma
vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos, qual
terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação. É então que
somente a dor, a duros golpes provacionais, poderá despertar para refazer e construir.
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