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O Que é Evangelização 
Espírita Infantojuvenil?

[…] educar uma criança e um 
jovem à luz do Espiritismo

é semear luz pelos caminhos do 
futuro…

Vianna de Carvalho¹

Evangelização Espírita 
Infantojuvenil é toda a atividade 
voltada ao estudo da Doutrina 
Espírita e à vivência do 
Evangelho de Jesus junto à 
criança e ao jovem.

Na Instituição Espírita, a 
atividade de Evangelização 
abrange as aulas de 
evangelização espírita, momento 
especial de convivência, 
aprendizado, reflexão, 
compartilhamento de 
experiências e construção de 
vínculos de amizade e de 
fraternidade entre as crianças e 
os jovens frequentadores.

A ação evangelizadora envolve, 
ainda, pais e familiares, 
convidando-os a participarem de 
grupos ou reuniões voltados ao 
estudo de temas relacionados à 
vida em família, fundamentados à 
luz da Doutrina Espírita.

A relevância da tarefa é 
destacada por vários benfeitores 
espirituais, dentre eles, Guillon
Ribeiro², ao afirmar que:

“[...] é imperioso se reconheça na 
evangelização das almas tarefa 
da mais alta expressão na 
atualidade da Doutrina Espírita.” 

E Vianna de Carvalho¹, ao 
sintetizar que:

“[…] 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.”

1 Vianna de Carvalho (Página psicografada 
pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 26 
de fevereiro de 2007, em Miami, Fla. USA. 
Fonte: Apostila Entrevista com o Espírito 
Vianna de Carvalho, FEB, 30 anos da 
Campanha de Evangelização Espírita 
Infantojuvenil)

2 Guillon Ribeiro (Página recebida em 1963, 
durante o 1o Curso de Preparação de 
Evangelizadores — CIPE, realizado pela 
Federação Espírita do Estado do Espírito 
Santo, pelo médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro.

Fonte: Apostila Opinião dos Espíritos sobre a 
Evangelização Espírita Infantojuvenil, FEB) ■

O “Amor e Paz” convida pais e filhos para virem participar da 
Evangelização Infantojuvenil que é realizada, durante as sessões 
doutrinárias, todas as segundas (19:30hs) e sextas-feiras (20:00hs). 
Outrossim, a Casa está precisando de VOLUNTÁRIOS para os referidos 
trabalhos de Evangelização Infantojuvenil, sendo que os interessados 
deverão procurar os dirigentes das sessões.
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Você sabia?
>> Seja um voluntário na realização dos trabalhos 
assistenciais da casa. Procure os dirigentes das 
sessões para maiores informações.

>> Grupo de Estudos: “O Livro dos Espíritos”
2ª feira, das 18h30 às 19h05;
4ª feira, das 18h50 às 19h20; e
5ª feira, das 19h00 às 19h25.

>> Se possível, colabore financeiramente com a 
Casa (para a sua manutenção mensal): Banco 
Bradesco – Agência nº 0495 / Conta corrente nº 
02635-2.

>> Livro do Mês: “Ave, Cristo!” – Romance 
Espírita, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito 
Emmanuel – R$ 15,00.

>> Livro dos Trabalhadores: “No Mundo Maior” –
Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito André 
Luiz – R$ 21,00.

4ª feira
19h30

3ª feira
11h30 e

18:30

6ª feira
19h00

Sábado
13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL (fotos do Domingo de Páscoa, realizado em 25/03/2018)

Conserva-te em 
Harmonia

A luz brilha mais quando a escuridão predomina.

O medicamento destina-se ao enfermo.

A água fresca sacia a sede.

O pão generoso vence a fome.

É natural que, num planeta em processo de depuração, 
haja predominância do desequilíbrio e, portanto, da 
violência, do prazer enlouquecedor, da destruição.

O futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas 
realizações enobrecedoras, quando não mais haverá 
crime ou hediondez, aberração ou vício, maldade ou 
desgraça.

Os Espíritos que ora habitam a Terra passam pelo teste 
seletivo da qualidade moral. Os bons prosseguirão, os 
maus aguardarão em outros planos onde se modificarão 
para melhor.

Tua harmonia é necessária desde hoje, para diminuir o 
tumulto, o caos.

Começa, desde agora, a tua transformação interior, 
optando pelo sacrifício, ação elevada, bem sem limite.

Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia 
como instrumento dócil nas mãos de Deus, que 
prossegue operando em favor do mundo feliz de 
amanhã.

Joanna de Ângelis
(do livro DESPERTE E SEJA FELIZ, Divaldo Pereira Franco) ■

2ª feira
14h00 e
18h45

5ª feira
14h00 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS
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