CAPÍTULO 2.1
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
O QUE É A EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
É um programa organizado para proporcionar condições para a
vivência da moral cristã à infância e orientação espiritual aos pais ou responsáveis, para que se promova a harmonização da família.
QUEM PRECISA DE EVANGELHO?
Conheça a resposta desta pergunta

O Trevo -marco/2007
Maria Filomena Cordeiro
equipe de Evangelização Infantil
Caso 1
Essa é a Maria. Vejam que linda! Ela terá um futuro brilhante pela
frente!
Sua mãe, dependente química, contraiu Aids e faleceu. O pai,
também usuário de drogas, tem seu tempo dividido entre o trabalho para obtê-las e a prisão.
Maria, hoje com sete anos, vive por sua conta e risco: sem carinhos, sem limites. Quando sente fome, passa na casa de algum
vizinho que lhe dá comida.
Quando começou a frequentar a escola, o pai, para comprar drogas, vendeu o uniforme que a garota recebeu.
Maria frequenta a Evangelização, de vez em quando, nos dias em que
acorda a tempo para vir. É inteligente, comunicativa e tão carente.
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Caso 2
Esse é José. Observem a tranquilidade e a inocência preparando o
Espírito para uma nova vida, essa bendita oportunidade.
Aos sete anos, a sua vida e a de seu irmão mudaram. Seu pai, num
acesso de ciúmes, perdeu o controle e matou a esposa a facadas.
Eles também frequentam a Evangelização. São alegres e não aparentam sofrimento. Será?
E se seus pais tivessem participado da Escola de Pais? Mas eles
nem sequer foram convidados, porque ela ainda não existe em
nossa Casa Espírita...
Caso 3

Joaquim. Desde pequeno sua vida sempre foi fácil. Seus pais achavam que, para demonstrar seu amor, deviam lhe dar tudo do bom
e do melhor.
Não frequentou a Evangelização, seus pais não o obrigavam a nada.
Cresceu sentindo-se forte, pois tudo podia, mas não tolerava
nenhuma frustração.
Adulto, permaneceu vivendo com os pais. Não sabia ouvir um
não e nunca se tornou dono da própria vida.
Cruel, não se incomodava em ferir as outras pessoas. Certa vez
afirmou: “meus pais bem que podiam morrer, para eu ficar com
a herança”.
Caso 4
Esse outro é Júlio César. A vida sempre lhe sorriu. Teve tudo o
que quis, acostumando-se com a riqueza.
Cresceu distante dos ensinamentos de Jesus sobre a bondade, o
amor e a fraternidade. O pai faleceu e deixou o apartamento para
ele e para a mãe.
Júlio César, então adulto, quis vender o imóvel para comprar um
menor e morar sozinho. A mãe explicou que, com o dinheiro da
venda não seria possível comprar dois apartamentos menores.
Júlio, que nunca trabalhou, respondeu à mãe: “você, que trabalha
que pague aluguel”.
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Esses são alguns exemplos de vidas. Da riqueza à pobreza, as misérias
humanas geram sofrimentos que clamam por um bálsamo.
É certa que o destino do homem é a evolução, a ascensão para a luz...
Mas onde estão as ferramentas? Por onde é o caminho?
Jesus é o caminho a ser seguido e a Evangelização fornece as ferramentas a todos nós.
Evangelização é para todos.
QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS
O objetivo da Evangelização Infantil é cultivar no Espírito da criança,
desde o alvorecer da vida, o entendimento da prática das boas obras e o
desenvolvimento das virtudes e do conhecimento espiritual. Ela é capaz
de ajudar a criança em sua formação, proporcionando-lhe equilíbrio e
transformando-a em indivíduo mais consciente. Colabora, assim, com a
preparação de cidadãos que desejam a transformação do clima social e
espiritual do planeta, pois somente pela formação moral cristã, iniciada na
infância, o ser descobrirá e construirá um mundo cada dia melhor.
COMO SE ESTRUTURA
EVANGELIZADOR/DIRIGENTE

Para ser evangelizador é recomendável que o candidato apresente os
seguintes requisitos:
• seja aluno da EAE a partir do grau de Servidor ou tenha concluído a Mocidade;
• tenha participado dos cursos de formação promovidos pelas
regionais.
É indispensável que preencha também os requisitos apontados no
capítulo 3 do livro Curso de Preparação para Evangelizador Infanto-Juvenil, da
Editora Aliança.
CICLOS

A Evangelização Infantil na Aliança Espírita Evangélica (AEE) se
organiza em ciclos por idades, conforme o desenvolvimento cognitivo:
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Ciclo Maternal 		
de 0 a 3 anos
Ciclo Jardim 		
de 4 a 6 anos
Ciclo Primário 		
de 7 a 9 anos
Ciclo Intermediário de 10 a 11 anos
Escola de pais e/ou responsáveis pelas crianças
As reuniões podem ser organizadas da seguinte forma:
• Recepção com atividades diversas (música, conversa, etc.)
• Aula de 60 minutos, cujas atividades podem ser divididas como
segue:
5 minutos – preparação do ambiente com uma prece adequada ao
ciclo (cantada ou o Pai Nosso)
50 minutos – desenvolvimento da aula e atividades para verificação
e fixação do tema desenvolvido (desenho, jogos, dinâmica, dramatização,
trabalhos manuais, etc.)
5 minutos – encerramento
Os pais e/ou responsáveis reúnem-se em local específico concomitantemente às aulas das crianças.
ESCOLA DE PAIS
O QUE É A ESCOLA DE PAIS
Na Aliança Espírita Evangélica (AEE) a atividade denominada Escola
de Pais faz parte integrante do programa da Evangelização Infantil, complementando-o. É um auxílio eficiente para o equilíbrio, a reflexão de
posturas educativas, sustentando a família. Não é uma escola nos moldes convencionais, mas sim uma reunião fraterna, aberta a diálogos, sem
pretensão de ser um curso Espírita/doutrinador, apesar de ter como fundamento a base moral contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de
Allan Kardec.
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ESCOLA DE PAIS - FAMÍLIA ESPÍRITA
O Trevo 415 – Fevereiro/ 2010
Silvia Helena Gomes - Centro Espírita
Cairbar Schutel - Regional Campinas
“(...) Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e
coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão
que tiverdes semeado.”
Allan Kardec – O Livro dos Espíritos, perg. 1019

Uma casa torna-se um lar quando todos os que nela habitam constroem uma convivência amorosa, permeada de respeito sincero. Crianças
que crescem em lares como este, aprendem a expressar sem medo e espontaneamente o que sentem e têm a oportunidade de conhecer a fundo seus
próprios pais, numa amizade aberta e carinhosa, algo diferente do autoritarismo das famílias de antigamente, em que o respeito era confundido com
obediência passiva, sem direito ao diálogo sincero.
Hoje, pede-se que seja aliada a este amor pelas crianças uma orientação religiosa. É importante que a criança, desde cedo, tome consciência de
um poder maior. Que ela conduza suas atitudes não pelo medo do “castigo
de Deus”, mas pelo conhecimento da lei do Amor e pela vontade de que
seus atos não prejudiquem nem o semelhante e tampouco o local onde
vive. Porém, ainda há pais que se opõem ao ensino religioso para os filhos,
alegando que é melhor esperar que decidam pela melhor religião a adotar
quando forem adultos, que são muito pequenos ainda para entender...
A família Espírita recobre-se da mais profunda responsabilidade no
encaminhamento dos filhos para uma religião que os esclareça, de forma
consciente, de sua essência espiritual. O conhecimento de que somos
muito mais do que um simples aglomerado de matéria, de que somos
Espíritos imortais, justifica o “sermos bons” ainda nesta vida e justifica
buscarmos constantemente o aperfeiçoamento moral. Se os próprios pais
se beneficiaram destes ensinamentos, das luzes do espiritismo, por meio
das respostas às dúvidas existenciais do ser, por que esconder esse tesouro
das crianças? Como não livrá-las do medo da dor e da morte?
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Oferecer-lhes desde cedo, de forma gradual, os ensinamentos do
Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita é ajudá-las a crescer rumo ao
desenvolvimento integral de seu ser, para que possam participar de forma
mais consciente deste momento de transformação da humanidade.
QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS
Dentre os vários objetivos importantes da Escola de Pais, destacamos os seguintes:
• Conscientizar os pais do seu papel de educador;
• Levar informações sobre questões psicológicas, educacionais,
pedagógicas e científicas sobre o desenvolvimento e a formação
da criança e do adolescente;
• Propiciar aos pais a revisão de seus próprios conceitos e atitudes;
• Planejar a educação dos filhos de forma consciente;
• Integrar pais e evangelizadores;
• Educar-se para educar, tendo como base os ensinamentos de
Jesus.
COMO SE ESTRUTURA
A Escola de Pais consiste de uma reunião semanal, concomitante às
aulas das crianças, focalizando temas de interesse para pais e responsáveis
pelo desenvolvimento integral dos pequenos.
A Escola de Pais conta com um dirigente e um secretário, preferencialmente com conhecimento da Doutrina Espírita e experiência na
Evangelização Infantil, e que todas as semanas estão encarregados de receberem os pais, encaminhando-os à sala, onde será realizada a reunião.
O papel do dirigente é fundamental quanto à observância do horário
da reunião, procurando cumprir o tempo de seu início e término.
O dirigente e o secretário são os responsáveis pela direção e funcionamento da reunião, direcionando as apresentações uns dos outros,
principalmente quando chegam pais, realizam a preparação/prece, as
vibrações, dão recados, fazem convites sobre as demais atividades da Casa
Espírita, transmitem informações sobre o andamento das aulas das crianças, comemorações, campanhas, etc.
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É atribuição do dirigente apresentar os expositores e cuidar para
evitar discussões acaloradas quanto aos assuntos polêmicos.
É atribuição do secretário manter contato com os expositores, antecipadamente, a fim de confirmar sua presença nas datas ou possíveis trocas
e substituições, mantendo assim o ritmo do trabalho o mais satisfatório e
organizado possível.
Deverão, dirigente e secretário, participar das reuniões com os outros
evangelizadores para estarem integrados e em sintonia com o trabalho.
É importante que a sala de reuniões não sofra interferência ou interrupção constante de outras atividades do Centro Espírita, realizadas no
mesmo horário. Tanto assim que é recomendável que as crianças não interrompam a reunião, sendo sua permanência junto aos pais uma exceção.
As aulas têm a duração de 60 minutos, com a seguinte sugestão para
distribuir o tempo:
5 minutos – para leitura de mensagem edificante e breve prece de
preparação espiritual do ambiente feita pelo dirigente/secretário ou por
algum dos participantes, já familiarizado com a sistemática da reunião.
5 minutos – para informações das atividades do Centro Espírita,
como por exemplo, dia e horário da Assistência Espiritual, cursos (Básico
de Espiritismo e Escola de Aprendizes do Evangelho), palestras, atividades
culturais...
40 minutos – para exposição do tema, preferencialmente, de forma
participativa, com dinâmicas, diálogos, depoimentos, reflexões.
10 minutos – para vibrações e prece de encerramento.
É importante que o horário estipulado de início e encerramento da
reunião seja respeitado, coincidindo com o tempo das aulas das crianças.
PROGRAMAS DE AULAS
MATERIAL DE APOIO

São utilizados os seguintes livros da Editora Aliança:
Curso de preparação para evangelizador infanto-juvenil – Doze capítulos
que apresentam noções básicas para a capacitação do evangelizador,
conforme o programa do curso exposto adiante.
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Evangelização Infanto-juvenil – os temas dos programas encontram-se

desenvolvidos, a título de sugestão, nos seguintes volumes:
Ciclo Maternal
Programa único
Ciclo Jardim 		
Programas A B C
Ciclo Primário
Programas A B C
Ciclo Intermediário Programas A B

Cada livro é composto por quarenta aulas ilustradas, por atividades de
motivação inicial, verificação e fixação da aprendizagem, atividades recreativas, reflexão para o evangelizador, orientações para o desenvolvimento
das aulas, subsídios para aplicação do conteúdo temático da aula.
Os programas A, B e C são aplicáveis durante um período de 3 anos;
assim, pode-se ficar com as mesmas crianças, no mesmo ciclo, aplicando
um programa por ano, sem repetir as histórias e as atividades para fixação.
O Livro dos Pais – os temas da Escola de Pais encontram-se desenvolvidos em dois volumes, a título de sugestão, facilitando o trabalho do
dirigente ou expositor.
Cada tema consta de uma reflexão, sugestão de motivação inicial,
várias propostas de desenvolvimento, além de uma finalização de aula,
dicas e bibliografia.
Programas de evangelização infantil
CICLO MATERNAL
Aula
1
2
3
4
5
6
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Tema
Providência divina
Prece
Amor aos animais
Respeito à propriedade alheia
Boas maneiras
Cuidados com o próprio
corpo/Saúde

7
8
9
10
11

Alegria de viver/Percepção
visual
Auxílio ao próximo
Bondade
Altruísmo/Prazer de viver
Alegria de viver/Percepção
dentro-fora
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Aula
12
13
14
15
16
17

Tema
Prazer de ser útil
Deus/Criação
Anjo da guarda

Amor às plantas
Higiene corporal
Anjo da guarda respeita o
livre-arbítrio
18 Cuidados com a saúde/Alimentação
19 Amor materno
20 Alegria de viver/Percepção
visual e espacial
21 Colaboração/Percepção
espacial
22 Obediência
23 Auxílio ao próximo
24 Amizade
25 Deus/Criação
26 Prece
27 Amor à natureza
28 Higiene/Limpeza
29 Aceitação
30 Prevenção de acidentes
31 Prazer de ser útil
32 Cuidados com o corpo/Percepção de temperatura
33 Amor ao estudo/Esforço próprio
34 Amor ao trabalho
35 Alegria/Otimismo
36 Alegria de viver/Postura e movimento do corpo
37 Alegria de viver/Percepção
sonora
38 Natal/Nascimento de Jesus
39 Natal/Os pais de Jesus
40 Natal/Símbolos
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Maternal.

Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CICLO JARDIM A

Tema
Deus
Deus e Jesus
Jesus
Prece
Altruísmo
Afabilidade/Gentileza
O anjo da guarda
Respeito à propriedade alheia
Combate à inveja
Moisés/1ª Revelação
Respeito às diferenças
Amor à família
Higiene bucal
Higiene
Gratidão
Perdão
Fraternidade
Igualdade
Bondade
Piedade
Amor às plantas
Amor aos animais
Boas maneiras no lar
Boas maneiras na rua
Amor de pai
Egoísmo
Mentira
Preguiça
Agressão
Imortalidade
Vaidade
Boas maneiras/Limpeza
Teimosia
Amor ao trabalho
Kardec/Espiritismo, 3ª
Revelação
Gostar de si mesmo
Parábola de Jesus
Colaboração
Jesus/Símbolos de Natal
Jesus
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Aula Tema
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Jardim A.

CICLO JARDIM B

Aula Tema
1 Deus Criador
2 A sabedoria divina
3 Deus na natureza
4 Amor a Deus
5 Jesus/2ª Revelação
6 Prece
7 O anjo da guarda
8 Moisés/1ª Revelação
9 Valor do amor materno
10 Amor às plantas/Aceitação
11 Boas maneiras no lar
12 Amor ao próximo/Respeito às
diferenças
13 Respeito à propriedade alheia
14 Altruísmo/Caridade
15 Imortalidade/3ª Revelação
16 Reencarnação/3ª Revelação
17 Trabalho
18 Evolução pelo estudo
19 Amor aos animais
20 O valor da família
21 Valor do amor paterno
22 Auxílio
23 Boas maneiras na rua
24 Valor do esforço
25 Higiene do corpo
26 Cuidados com o corpo/Alimentação
27 Mentira
28 Egoísmo/Gula
29 Maldade
30 Agressão
31 Desobediência
32 Teimosia
33 Fraternidade/Aceitação
34 Piedade/Amor aos animais
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Aula Tema
35 Igualdade/Solidariedade
36 Bondade
37 Perdão
38 Jesus/2ª Revelação
39 Natal
40 Espírito natalino
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no livro
Evangelização Infanto-juvenil Ciclo
Jardim B.
Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28

CICLO JARDIM C

Tema
Deus Criador
Providência divina
Existência de Deus
Deus e Jesus
Prática da oração
Prece de agradecimento
O anjo da guarda
1ª Revelação
2ª Revelação
3ª Revelação
Reencarnação
Imortalidade
Amor à família
Amor ao próximo
Respeito à vida de seus
semelhantes
Prazer de ser útil
Perseverança
Amor ao estudo
Amor às plantas
Amor aos animais
Boas maneiras/Gentilezas
Higiene bucal
Higiene corporal
Respeito à própria vida
Inveja
Bondade
Egoísmo
Amizade
Julgamento
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30 Respeito à propriedade alheia
31 Gula
32 Piedade/Altruísmo
33 Mentira
34 Colaboração
35 Palavrões
36 Perdão
37 Vaidade
38 Natal
39 Símbolo de Natal
40 Jesus
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Jardim C.

Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CICLO PRIMÁRIO A

Tema
Deus: Pai/Criador
A bondade de Deus
Providência divina
Prece
Maneira de orar
Prece: saber pedir e agradecer
Anjo da guarda
Velho Testamento/1ª Revelação
Nascimento de Jesus
Jesus e as crianças
Curas de Jesus
Amor à natureza
Boas maneiras
Boas maneiras no lar
Espírito de serviço
Cumprimento dos deveres
Amor ao trabalho
Higiene física
Bondade
Segurança física
Amor à família/Colaboração
Gratidão
Respeito à propriedade alheia
Amor ao próximo

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Amor aos animais
Boas maneiras na rua
Amor aos estudos
Cuidados com o corpo/Saúde
Higiene dos alimentos e pessoal
Fraternidade
Amor à família
Mentira
Honestidade
Agressão
Trocas e chantagens infantis
Respeito à propriedade alheia
Otimismo
Maus costumes
Nascimento de Jesus
Jesus/Natal

Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Primário A.
Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CICLO PRIMÁRIO B

Tema
Providência divina
Prece
Amor a Deus
Anjo da Guarda: o amparo
que nos presta
Anjo da Guarda
Velho Testamento/1ª Revelação
O Decálogo
Caridade
Pai Nosso - 1ª frase: Pai
Nosso que estais no céu
2ª frase: Santificado seja o
vosso nome
3ª frase: Venha a nós o vosso
reino
4ª frase: Seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no céu
5ª frase: O pão nosso de cada
dia, dai-nos hoje
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Aula Tema
14 6ª frase: Perdoai as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores
15 7ª frase: Não nos deixeis cair
em tentação
16 8ª frase: Livrai-nos do mal.
Assim seja!
17 Cuidados com o corpo/
Prevenção de acidentes
18 Amor ao estudo
19 Amor ao trabalho
20 Orgulho/Humildade
21 Imortalidade
22 Amizade/Fazer amigos
23 Preconceito racial
24 Perdão
25 Auxílio ao semelhante/Gratidão
26 Amor e respeito aos idosos
27 Esforço próprio
28 Boas maneiras na comunidade
29 Amor aos animais/Francisco
de Assis
30 Humildade
31 Honestidade
32 Agressão
33 Arrependimento e egoísmo
34 Palavrões
35 Allan Kardec: biografia
36 Desobediência
37 Fé
38 Amor à família
39 Jesus, amigo das crianças
40 Nascimento de Jesus
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Primário B.

CICLO PRIMÁRIO C

Aula Tema
1 Deus/Amor e sabedoria
2 Amor a Deus
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3
4

Prece
Higiene dos pensamentos

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Jesus no templo
Jesus
Fé
Amor à família/Cooperação
Missão de Moisés
Amor aos irmãos
Honremos nossos pais
Trabalho
Esforço/Perseverança
Boas maneiras
Amor ao próximo
Solidariedade humana
Respeito aos semelhantes
Não julguemos
Respeito à propriedade alheia
Perigo de incêndio
Gula/Hábitos alimentares
Reencarnação
Humildade
Preservar a saúde
Higiene física
Honestidade
União/Colaboração
Caridade
Biografia: Allan Kardec
Amor aos animais
Valor do trabalho
Perdão
Colaboração na família
Equilíbrio na natureza
Maledicência
Importância do estudo
Fraternidade/Otimismo
Vinda do Cristo à Terra
Alegria de ser útil
Nascimento de Jesus

Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Primário C.
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CICLO INTERMEDIÁRIO A

Aula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tema
Autoconhecimento
Deus: existência pelas obras
Atributos de Deus
Deus e o homem
Prece Pai Nosso
1ª Revelação/Deus único
1ª Revelação: A ida do povo
hebreu para o Egito
1ª Revelação/Dez mandamentos
2ª Revelação/Jesus, nosso mestre e irmão
Cristianismo: doutrina do amor
Imortalidade
A existência do plano espiritual
Reencarnação
Ação e reação
Mediunidade: sintonia, poder
do pensamento, Espíritos afins
Corpo físico, templo do Espírito
Valorização do trabalho
Caridade
Fraternidade
Amor à família
Amor ao próximo
Drogas
Prazer de ser útil
Higiene mental
Disciplina
Perdão
Críticas
Fé
Amor ao estudo
Respeito ao próximo
Exibicionismo
Cuidados com a aparência
Autoestima
Posso melhorar o mundo
Julgamento

36
37
38
39
40

Preconceito
Maledicência
Nascimento de Jesus
Natal/Anticonsumismo
Ano Novo/Esperança

Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Intermediário A.

CICLO INTERMEDIÁRIO B

Aula Tema
1 Autoconhecimento
2 Deus: a criação/Formação da
Terra
3 Deus/Providência
4 Crença e amor a Deus
5 Prece/Evangelho no Lar
6 1ª Revelação/Moisés
7 1ª Revelação/Consolidação do
monoteísmo
8 1ª Revelação/Profetas/Vinda
do Messias
9 2ª Revelação/Missão de Jesus
10 Principais ensinamentos de Jesus
11 Espiritismo/Consolador
Prometido/Kardec
12 Plano espiritual/Categoria dos
Espíritos
13 Reencarnação na família
14 Livre-arbítrio/Ação e reação
15 Obsessão/Cura pelo passe
16 Corpo físico/Perispírito
17 Trabalho
18 Caridade/Discípulos de Jesus/
Casa do Caminho
19 Fraternidade
20 Amor à família
21 Amor ao próximo
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Aula
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tema
Orientação sexual
Prazer de ser útil
Lazer/Diversão
Disciplina/Ritmo/Organização
da natureza
Humildade/Francisco de Assis
Desapego
Perdão
Amor ao estudo
Respeito ao próximo
Simplicidade
Cuidados com a aparência/
Exagero

Aula Tema
33 Autoestima/Capacidade de
fazer coisas
34 Ecologia
Posso melhorar o mundo
35 Justiça/Julgamento
36 Preconceito de gênero
37 Maledicência
38 Nascimento de Jesus/Natal
39 Espírito de Natal
40 Ano Novo/Esperança
Obs.: Estes temas encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, no
livro Evangelização Infanto-juvenil
Ciclo Intermediário B.

Programa de escola de pais

O programa deverá ser elaborado de acordo com a realidade sociocultural do público que frequenta o Centro Espírita, sempre ao final de
cada ano para o devido agendamento com os expositores, logo no início
do ano seguinte.
Alguns temas são escolhidos por meio da análise de um questionário
entregue aos pais para que deem sugestões sobre os assuntos que gostariam de conhecer, ajudando assim na elaboração do programa e outros
tantos temas sugeridos a seguir:
• A importância da
Evangelização infantil
• A mentira infantil
• A transição dos sete anos
• Adolescência e puberdade
• Assistência espiritual
• Boas maneiras
• Brinquedos e brincadeiras
• Características do desenvolvimento infantil
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• Casamento na visão Espírita
• Castigos e recompensas /
violência familiar
• Comportamentos negativos
/ Comportamentos não
esperados
• Compreensão, estímulo,
amor: necessidades da
criança
• Comunicação e linguagem
na família

VIVÊNCIA DO ESPIRITISMO RELIGIOSO

• Desenvolvimento da autonomia dos filhos
• Disciplina e limites
Divergência na educação dos
filhos
• Educação para a paz
• Educação para o consumo
• Educação na escola e no lar
• Educar para viver em
sociedade
• Elogio, crítica e afeto
• Evangelho no lar
• Filhos adotivos
• Gravidez precoce / Aborto
• Hábitos alimentares
• Harmonia no lar
• Medicina psicossomática
• Mediunidade infantil
• Necessidade da formação
religiosa / As consequências do cristianismo na vida
moral

• O homem de bem / valorização das virtudes
• O ritmo da vida atual
• O temor da morte
• Orientação vocacional
• Outros educadores além dos
pais
• Participação na vida
dos filhos / ausência /
superproteção
• Preconceito
• Separações conjugais
• Sexualidade
• Sucesso escolar
• Vícios e a família
• Observação: Estes temas
encontram-se desenvolvidos, a título de sugestão, em
O Livro dos Pais – apoio à
escola de pais, volumes I e II.

Curso de preparação para evangelizador infanto-juvenil
Aula		
Tema
1
Conscientização, objetivos e finalidades
2
Implantação, organização e funcionamento do trabalho
3
O evangelizador
4
Noções de psicologia educacional
5
Didática, pedagogia e manejo de classe
6
Fenômenos psíquicos
7
Características biopsicossociais das crianças
8
Crianças com comportamentos especiais
9
Literatura na Evangelização Infantil
10
Programa, planejamento e preparo da aula
11
Recursos de ensino – Material didático
12
Atividades paralelas às aulas de moral cristã
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De acordo com uma pesquisa realizada em 2008 entre as várias
regionais, obtivemos as seguintes recomendações para a realização do
Curso de preparação para evangelizador infanto-juvenil:
1. Carga horária de, no mínimo, 16 horas.
2. Recomendável que não haja faltas, com a tolerância de até 20%
da carga horária total.
3. O estágio é obrigatório e deve ter duração de, no mínimo, 1 dia
na Evangelização Infantil. Para que o estágio seja uma ferramenta
útil para a formação do evangelizador é recomendável que seja
feito durante o curso.
4. Os participantes do curso devem ter tarefa de casa. Por exemplo,
elaborar um caderno com temas ligados à evangelização infantil,
estudo prévio do conteúdo da aula seguinte, preparar aula para
expor aos outros participantes...
5. As aulas podem ser expositivas e também práticas (dinâmicas,
oficinas, vivência, música...).
6. A responsabilidade de elaboração do curso deve ser dividida pelas
Casas Espíritas que formam a regional.
7. O livro “Curso de preparação para evangelizador infanto-juvenil”
deve ser utilizado como base para a elaboração do programa,
atualizando conteúdos onde haja necessidade.
8. Os participantes devem avaliar o curso ao final.
9. É recomendável que se faça acompanhamento pós-curso, oferecendo apoio ao cursista que se torna evangelizador.
10. Inserir em uma aula Conceitos de Aliança e a Evangelização
Infantil na Aliança, ressaltar a necessidade da Escola de Pais
(implantação, estrutura e programação) e esclarecer que a
Assistência Espiritual Infantil é uma atividade distinta e independente da Evangelização Infantil.
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