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EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NAS AÇÕES DA JUVENTUDE ESPÍRITA 

 

As experiências exitosas apresentadas no presente documento foram compartilhadas pelos representantes 

da Área de Infância e Juventude das 27 Entidades Federativas Estaduais. 

Da centena de experiências compartilhadas pelos Estados, apresentamos mais de 70 projetos, cuja seleção 

primou pela diversidade das ações, sendo organizados nos seis Espaços de Ação Jovem discutidos no 

documento, integrando os campos de Estudo, de Confraternização, de Vivência e Ação Social, de 

Comunicação Social, de Integração no Centro Espírita e no Movimento Espírita, e de Convivência Familiar. 

Mediante a riqueza e a diversidade cultural do país, reconhecemos que a presente compilação representa 

singela amostra das inúmeras ações voltadas à juventude espírita brasileira, desenvolvidas por dedicados 

trabalhadores que atuam na Evangelização Espírita Infantojuvenil em todos os Estados do Brasil, 

fortalecendo as ações dos Centros Espíritas, unidades fundamentais do Movimento Espírita. 

Ao organizarmos a presente compilação de experiências exitosas, objetivamos não apenas apresentar 

possibilidades de ações, passíveis de adaptações às diferentes realidades, mas igualmente incentivar o 

planejamento e a realização de momentos criativos voltados ao estudo, à prática e à difusão da Doutrina 

Espírita junto aos jovens. 

Destaca-se, no âmbito das ações, que Encontros e Confraternizações de Juventudes/Mocidades são 

realizadas por todos os 27 Estados Federativos, seja em âmbito estadual, regional ou local, variando-se a 

periodicidade (semestral, anual, bienal), períodos de realização, ênfases programáticas e estilos 

metodológicos, alinhados aos propósitos comuns de mobilização, dinamização e fortalecimento das 

Juventudes Espíritas. 

O intercâmbio de experiências entre os Estados, registrado no presente documento, terá continuidade por 

meio do compartilhamento virtual de projetos e ações exitosos, disponibilizados no site do DIJ/FEB. 

Os interessados em conhecer em maior profundidade os projetos e ações ora apresentados, poderão 

contactar os responsáveis pela Área de Infância e Juventude das Federativas Estaduais para maior 

detalhamento e compartilhamento.  

Certos de que a tarefa da Evangelização Espírita Infantojuvenil realiza-se pela união de “cabeças, corações e 

mãos” do Movimento Espírita nacional, com o apoio irrestrito dos Benfeitores Espirituais que 

verdadeiramente coordenam a tarefa, externamos nosso reconhecimento e agradecimento às Entidades 

Federativas Estaduais que, por meio de sua Área de Infância e Juventude, empenham-se em potencializar 

as ações evangelizadoras junto às crianças e jovens, cientes de que “a criança e o jovem evangelizados agora 

são, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por 

seus esforços próprios, os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra” (Guillon Ribeiro). 

Fraternalmente, 

Coordenação Nacional da Área de Infância e Juventude das Comissões Regionais do CFN/FEB 

Brasília/DF, agosto de 2013 
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LEGENDA 

 

 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ALAGOAS 

NOME DO PROJETO: FECULTE – FEIRA DE CULTURA ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL: 

Levar às crianças e jovens as informações apresentadas pela Doutrina Espírita, incentivando-os a 
aprimorarem seus conhecimentos através do Estudo e da Evangelização. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Divulgar a Doutrina Espírita. 

PÚBLICO: Crianças e jovens evangelizandos, trabalhadores, frequentadores e familiares 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual 
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Ensaios: 1 mês das 14 às 17 horas 
– Apresentação:  uma tarde  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A FECULTE é realizada há 13 anos em dia de sábado, podendo estar relacionada a datas 
comemorativas, sendo realizadas várias apresentações  através de jogral, peças, exposição, música etc.  

RECURSOS UTILIZADOS: música, peça teatral etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considera-se muito positivo para aumentar o interesse dos jovens na divulgação da Doutrina Espírita.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: AMAZONAS 

NOME DA AÇÃO: MÊS “A DOUTRINA ESPÍRITA EXPLICA” 

OBJETIVO GERAL:  

Ampliar o interesse dos jovens pela evangelização com base em temas por eles solicitados, a serem 
explanados por convidados externos ao grupo do DIJ. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Abordar temas de interesse dos jovens evangelizandos, relacionando-os com o Evangelho. 

PÚBLICO: Os três ciclos de Juventude 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Um mês DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 semanas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os jovens propõem temas de seu interesse para serem discutidos e explanados.  

Cada tema é analisado pelo grupo de coordenação/direção do DIJ seguindo critérios de relevância para a 
Evangelização, referenciando-se no exemplo de Jesus e na base doutrinária espírita, e adequando-se para o 
público jovem, considerando as características do grupo de evangelizandos. 

São convidados palestrantes ou facilitadores qualificados da diretoria doutrinária da Casa para explanar. 
Usa-se o modelo de seminário, sendo possível a interação por perguntas e a continuação de um tema, no 
caso de não ser finalizado em apenas uma apresentação. 

RECURSOS UTILIZADOS: Música (na integração) e recursos digitais (escolhidos pelo facilitador) 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A experiência foi realizada com êxito no mês de novembro de 2012 e no mês de janeiro de 2013 com 
excelente repercussão junto aos jovens. Destaca-se ter havido adesão da maioria, mesmo tendo 
concorrência com eventos como vestibular, ENEM e provas de final de ano. O trabalho terá continuidade. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: AMAZONAS 

NOME DA AÇÃO: MOSTRA DE ARTES  

OBJETIVO GERAL:  

Oferecer a arte com temática espírita como recurso de elevação intelecto-moral do ser humano e da 
sociedade onde está inserido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimular o jovem espírita à criatividade do bom e do belo através da composição de obras 
artísticas (poemas, desenhos, músicas, esculturas, expressão corporal etc.), que reflitam os 
ensinamentos espíritas; 

 fortalecer o trabalho integração da juventude com os demais trabalhadores da Casa Espírita; 

 Proporcionar, na Casa Espírita, espaço para apreciação de trabalhos artísticos. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local – instituição espírita 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 2 semanas DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas por atividade 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os jovens escolhem por interesse uma das várias possibilidades de vivência de linguagens 
artísticas (artes plásticas; música; literatura; teatro, cinema, dentre outras). Após a escolha, os 
evangelizadores de cada equipe iniciarão as pesquisas e estudos a serem estruturados em um 
planejamento escrito que prevê a lista com todos os recursos que serão utilizados para a construção dos 
trabalhos e para a ornamentação da exposição. Por fim é feita a montagem dos trabalhos nos espaços de 
exposição. 

RECURSOS UTILIZADOS: Cada ciclo, dependendo de sua área, listará os materiais especificamente. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento será considerado satisfatório se um significativo número de jovens se dedicarem ao processo 
criativo visando à integração com os demais trabalhadores da casa. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ESPÍRITO SANTO 

NOME DO PROJETO: PRESENÇA JOVEM 

OBJETIVO GERAL:  

Promover o intercâmbio entre Mocidades Espíritas do Estado por meio do estudo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Debater temas da atualidade com base no pentateuco kardequiano; 

 promover a confraternização e intercâmbio entre jovens espíritas de diferentes Mocidades, por 
meio do estudo e debate de determinado tema de interesse; 

 promover o intercâmbio de conhecimentos entre as Mocidades; 

 atender aos jovens em seus interesses de estudo e aprofundamento de temas da atualidade.  

PÚBLICO: Jovens com idade entre 13 e 21 anos, havendo possibilidade de flexibilizar. 

ABRANGÊNCIA: Local, Regional ou Estadual, de acordo com o interesse dos grupos.  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Durante todo o ano DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Juventudes de duas ou mais Casas Espíritas combinam um encontro em uma das Casas ou na 
sede da Federação para debater um tema de interesse comum. Cada juventude convida um especialista 
(podendo ser alguém da própria instituição ou de fora – jovem ou não). 

Divulga-se o evento junto à comunidade e, paralelamente, prepara seu grupo de jovens para o debate em 
torno do tema. 

Realização do Evento: 

 Apresentação de músicas que tenham temática direcionada para o assunto em debate, seguido de 

prece; 

 apresentação dos especialistas – 30 minutos cada; 

 debate entre os especialistas – 30 minutos; 

 perguntas aos especialistas – 1h 

 encerramento com música e prece. 
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RECURSOS UTILIZADOS: Adequados às atividades. 

Esta atividade tem música-tema composta pela equipe de música do Dij-Feees: 

 
PRESENÇA JOVEM 
Música: Equipe de Música Dij-Feees 
 
Existe um sentimento que não para de pulsar 
Uma vontade que sinto ao chegar 
Neste lugar feito de harmonia 
Um momento de unir e de amar 
Onde a gente sempre possa encontrar 
Resposta, respostas, respostas 
 
Há vida... é questão de entender 
Pois tudo tem uma razão de ser 
Se o hoje, é um presente pra você 
Aproveite a sua chance, é momento de crescer 
 
Presença Jovem (valorize sua vida) 
Presença Jovem (atitude e alegria) 
Presença Jovem (muitas voltas, muitas idas) 
Presença Jovem (é vida além da vida) 
 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A avaliação é realizada junto às Mocidades, pelo coordenador das mesmas e enviadas ao DIJ-FEEES. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ESPÍRITO SANTO 

NOME DO PROJETO: GRUPO DE MÚSICA DO DIJ-FEEES 

OBJETIVO GERAL: 

Integrar o jovem ao Movimento Espírita Juvenil por meio da música. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estudar a Doutrina Espírita com vistas à produção musical; 

 promover a confraternização e intercâmbio entre jovens espíritas de diferentes Mocidades que 

demonstrem interesse por música; 

 produzir músicas para os eventos patrocinados pelo DIJ-FEEES, como Encontro de Mocidades, 

Encontro de Evangelizadores, dentre outros; 

 atender às demandas do DIJ, como: produção de oficinas;materiais para a evangelização da criança; 
materiais para a evangelização de jovens; reflexões sobre o uso da música como recurso 

metodológico; dentre outras.  

PÚBLICO: Jovens com idade entre 13 e 21 anos, havendo possibilidade de flexibilizar. 

ABRANGÊNCIA: Local, Regional ou Estadual, de acordo com o interesse dos grupos.  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Durante todo o ano DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas semanais 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO 

A atividade acontece semanalmente considerando as etapas: 

 Estudo de tema específico, tendo por base obras espíritas 

 Composição/produção 
 Ensaio 

A reunião tem duração de 3h e cada atividade tem em média 1 hora de duração. 

CULMINÂNCIA 

 Apresentação do resultado das composições ao DIJ para análise e aprovação; 

 apresentação das músicas em eventos realizados pelo DIJ: Encontro de Evangelizadores, Encontro 

de Mocidades etc; 

 produção de shows em atividades do Movimento Espírita:  Semanas Espíritas, Congressos etc; 

 Gravação das músicas para disponibilizar ao público em geral. 

RECURSOS UTILIZADOS: Música, livros, computador/internet etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A avaliação é realizada em dois momentos: junto ao próprio grupo (autoavaliação) e junto à coordenadoria 
do DIJ. Existem muitas músicas produzidas pelo grupo e já disponibilizadas para o público. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: GOIÁS 

NOME DO PROJETO: EPA – ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA MOCIDADE  

OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a participação do jovem na escolha de temas doutrinários a serem estudados na Mocidade, 
despertando sua motivação pelo estudo da Doutrina Espírita.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Incentivar a reflexão de temas selecionados a partir dos centros de interesse do jovem, à luz da 
Doutrina Espírita; 

 acolher e atender o jovem em suas reais e emergentes necessidades, considerando suas 
expectativas e anseios, bem como seu contexto de vida;  

 promover o protagonismo juvenil por meio de sua colaboração na construção temática de 
interesse do jovem, facilitando sua integração e comprometimento com o Centro Espírita.  

PÚBLICO: Jovens de 13 a 24 anos 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 semestre DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Diante da desmotivação e desinteresse dos jovens de nossa Mocidade em estudar os temas 
doutrinários e evangélicos trazidos pelo evangelizador, percebeu-se claramente a necessidade de buscar no 
próprio jovem as respostas para um planejamento mais eficaz que atendesse realmente os anseios juvenis. 
Propôs-se então este projeto, em que os próprios jovens escolheriam os temas a serem estudados na 
Mocidade. Os temas seriam selecionados a partir das sugestões deles, tendo como fundamentação a 
Doutrina Espírita. Buscou-se despertar o interesse pelo estudo e estimular maior participação do jovem na 
Mocidade.  

Assim, a coordenação da Mocidade fez o levantamento de diversas revistas espíritas que traziam, em seus 
textos, temas voltados para a atualidade juvenil, muitos deles, polêmicos e que exigiam profunda análise à 
luz da Doutrina Espírita para uma coerente e ampla compreensão cristã. 

A coordenação levou este material doutrinário para a mocidade e permitiu momentos de intensa 
exploração dos jovens sobre os títulos trazidos nos textos. Depois, propôs que selecionassem alguns temas 
para serem estudados durante o semestre, inclusive com sugestão da sequência em que seriam abordados. 
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Vários temas foram escolhidos, tais como: namoro na adolescência; desencarnação e a doação de órgãos; 
homossexualidade e o respeito à diversidade; transcomunicação instrumental e intercâmbio espiritual; 
clonagem ante as leis naturais da criação divina; comportamento juvenil (ex: piercing e tatuagens: existem 
consequências perispirituais?); dentre outros.  

Após esta etapa, a coordenação organizou um programa semiestruturado quanto à sequência temática, 
embora flexível quanto ao tempo de aprofundamento das questões, podendo certos temas terem a 
duração de várias aulas, dependendo do interesse e necessidades apresentadas pelo grupo.   

Importante ressaltar que as obras básicas e complementares da Doutrina Espírita foram a referência 
fundamental em qualquer tema da aula.  

RECURSOS UTILIZADOS: Revistas Espíritas com temas e artigos publicados. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Essa foi uma experiência muito proveitosa aos jovens e seus evangelizadores. Observou-se inédita atenção 
e envolvimento com o estudo, até então raramente vistos nesses momentos. Houve um aumento na 
curiosidade, demonstrada pelos questionamentos sobre os temas escolhidos, ampliando a participação e 
interesse nessa parte da aula. Quanto aos evangelizadores, identificou-se que este projeto exigiu maior 
estudo e preparo do trabalhador, demandando base doutrinária mais sólida para as aulas. Enfim, 
considera-se que o fato dos jovens terem participado da escolha temática junto aos evangelizadores, além 
de ter garantido o interesse nos momentos de estudo na mocidade, promoveu maior integração dos jovens 
no Centro Espírita, que pode atendê-los em suas expectativas e anseios.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATO GROSSO 

NOME DO PROJETO: FESTIVAL DE CONHECIMENTO ESPÍRITA – FECES 

OBJETIVO GERAL:  

Evangelizar através do estudo aprofundado do Espiritismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a juventude à participação nas aulas da Evangelização; 

 Incentivar o estudo aprofundado da Doutrina Espírita. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos  

ABRANGÊNCIA: Estadual  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Durante as 
Confraternizações Estaduais de Juventude, a cada 2 anos 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 horas, com um 
intervalo de 30 minutos 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O FECES acontece na tarde do segundo dia nas Confraternizações Estaduais e é a atividade mais 
aguardada no evento. Compõe-se de provas/desafios de conteúdo doutrinário aprofundado, que devem ser 
solucionados em regime de cooperação.  As “Perguntas que não querem calar” são de solução individual, 
mas que os jovens acabam se unindo para conseguir responder, por conta do grau de dificuldade. Consistem 
em questões, uma de cada Obra Básica, que garante premiação individual ou às duplas, ou ainda aos grupos 
que mais se aproximarem da resposta correta.  

RECURSOS UTILIZADOS: Material detalhadamente preparado com antecedência de alguns meses, com 
todas as questões, sigilosamente guardadas, que comporão a gincana. Gabaritos do Verdadeiro ou Falso 
para os jovens marcarem, bem como vazados para faci litar a correção imediata, painel contendo as 
perguntas em envelopes lacrados e voluntários capacitados anteriormente para a condução das missões 
paralelas.  

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os jovens esperam com muita expectativa essa atividade, participam com disciplina e interesse máximo, 
buscando alcançar a pontuação proposta. Isso tem possibilitado um empenho e dedicação ao estudo 
aprofundado da Doutrina Espírita, que é contagiante entre eles e emocionante para os evangelizadores. Na 
última edição foram somadas as pontuações do “Fecesinho”, apenas um ve rdadeiro ou falso proposto nas 
Confraternizações Regionais, cujo objetivo é unir o Estado todo no mesmo objetivo de conseguir a 
pontuação no Encontro Estadual. Foi feito pela primeira vez e com resultados excelentes.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATO GROSSO DO SUL 

NOME DO PROJETO: ESTUDO DO EVANGELHO  

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar ao jovem a oportunidade de fazer a leitura e a interpretação, pausada e refletida, de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Favorecer a sintonia espiritual dos evangelizandos para que tenham maior interesse e receptividade nas 
aulas, bem como oferecer a oportunidade, para aquele que lê e interpreta, de se capacitar para exposição 
diante do público. 

PÚBLICO: Jovens de 12 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Campo Grande (capital) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 2012-2013 
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 20 a 25 minutos (antes 
das aulas) 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Cria-se uma lista mensal de interessados (com as datas da atividade naquele mês, nome, ciclo 
e conteúdo). O jovem voluntário é informado da passagem do Evangelho que irá abordar no sábado 
posterior (medida essa a ser repetida em cada sábado com todos os voluntários), a fim de que o mesmo se 
prepare e, com isso, adquira maior segurança. O evangelizador estará sempre do seu lado para apoiar-lhe 
em eventual necessidade. 

RECURSOS UTILIZADOS: listagem para cada ciclo e o Evangelho Segundo o Espiritismo (projetar ou entregar 
para todos os jovens ouvintes uma cópia do trecho a ser lido, de modo que todos possam acompanhar).  

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os jovens se mostraram envolvidos com a atividade e despertos pelo valor de  O Evangelho Segundo o 
Espiritismo em suas vidas.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATO GROSSO DO SUL 

NOME DA AÇÃO: APRESENTAÇÃO DOS CICLOS NO ENCERRAMENTO DE CADA BIMESTRE  

OBJETIVO GERAL:  

Realizar o encontro de encerramento de cada bimestre com apresentações elaboradas e realizadas pelos 
jovens de cada ciclo, com o auxilio dos seus evangelizadores, com base em um ou mais temas estudados 
naquele bimestre.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Proporcionar aos jovens a experiência de se tornarem “evangelizadores” por alguns momentos; 

 reforçar o aprendizado dos estudos realizados; 

 estreitar os laços de amizade entre os jovens dos diversos ciclos e com os demais evangelizadores; 

 solidificar o sentimento de união (cooperação) para idealizar, desenvolver e cumprir as atividades 
propostas; 

 estimular a participação da família no Centro Espírita. 

PÚBLICO: Jovens de 12 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Campo Grande (capital) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 2012-2013 DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1h a 1h e 15min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os evangelizadores de cada Ciclo ficam responsáveis, a cada bimestre, por convidar, incentivar 
e dar suporte para os jovens na preparação da apresentação. Os pais ou responsáveis são convidados para 
participar. 

RECURSOS UTILIZADOS: a depender da apresentação escolhida pelos jovens dos diversos ciclos.  

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Constatamos que por meio do teatro, da música, da poesia/poema e cenas de filme (entre outros recursos), 
há o aumento do interesse e da satisfação em estudar, praticar e divulgar a Doutrina Espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MINAS GERAIS  

NOME DA AÇÃO: SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DAS MOCIDADES – SIM 

OBJETIVO GERAL:  

Integrar as diversas Juventudes Espíritas da cidade e sub-região, por meio do estudo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Promover troca de experiências, incentivar o estudo de forma interativa, integrar as Juventudes e divulgar 
os trabalhos realizados nas Casas Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens acima de 13 anos 

ABRANGÊNCIA: Local – CRE 21º - Viçosa 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Bimestral DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2h e 30min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os moderadores do estudo são os próprios jovens com maior conhecimento da Doutrina 
Espírita que, em dupla, desenvolvem um tema proposto pelo órgão Regional. São realizadas palestras e 
estudos em grupo, dinâmicas e lanche promovendo integração. 

RECURSOS UTILIZADOS: Música, livros, datashow, dinâmicas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

É um trabalho realizado sob supervisão do CRE, diretamente com os jovens. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARÁ 

NOME DA AÇÃO: CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE GRUPOS DE ESTUDO DE INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a formação dos trabalhadores da Evangelização de crianças e jovens, visando à implantação do 
Reino de Deus no coração dos homens, por meio da Doutrina Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular aos futuros coordenadores processos vivenciais grupais com o objetivo de experimentar 
e despertar para as relações que são travadas nos grupos sociais; 

 Despertar para a necessidade de, no trabalho com grupos espíritas de juventude, se integrar tarefa 
e emoção (componentes sempre presentes em trabalhos grupais) no processo de evangelização 
espírita, sem privilegiar uma faceta em detrimento da outra; 

 Oferecer subsídios para que esses participantes possam crescer e guardar em seu banco de 
experiências pessoais material teórico e emocional para que possam também dispor dessa faceta 
(grupo da emoção) no grupo de jovens em seu trabalho de evangelização cristã. 

PÚBLICO: Jovens participantes de grupos de juventude espírita; coordenadores de Juventude e Infância e 
participantes de grupos de ESDE 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O curso foi desenvolvido em caráter modular, o que implica em observá-lo com caráter de 
início e terminalidade de temas pertinentes à formação do trabalhador espírita de Evangelização, com uma 
carga horária total de 50h. OS módulos foram estruturados com uma abordagem presencial e vivencial. Os 
módulos foram: 

Módulo I - Aprender a Conhecer:  
i. Conhecimento Doutrinário e das ciências afins  

ii. Conhecimento da clientela  

Módulo II - Aprender a conviver: 
iii. Relações no trabalho (interpessoal; intra e inter grupal)  

Módulo III - Aprender a ser: 
iv. Autoconhecimento (potências do espírito: inteligência, sentimento e vontade)  

Módulo IV – Aprender a fazer: 
v. Metodologia 

1. Organização e Funcionamento  
2. Educação pelo trabalho 

3. Inclusão (deficiências culturais e sociais)  
vi.  Currículo da Evangelização Espírita  
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Os módulos tiveram a discussão perpassada pelos seguintes princípios:  
a. Jesus e Kardec 
b. Formação do homem de bem 

c. Incentivo à prática do bem 
d. Acolher, consolar, esclarecer 

e. Espiritizar, qualificar, humanizar  

RECURSOS UTILIZADOS: Recursos humanos, coordenação, instrutores, convidados indicados pelas 
coordenadorias, apoio, SERCO (segurança, secretaria etc.) e DECOM (comunicação, registro). Recursos 
materiais: manual e audiovisuais 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De modo geral, o curso atendeu seus objetivos e conseguiu envolver os participantes nos processos 
pertinentes à construção e à consolidação da formação do trabalhador espírita de Evangelização. Ao 
mesmo tempo, o caráter vivencial dos módulos permitiu aos mesmos refletirem sobre os desafios de 
educar, à luz da Doutrina Espírita, no atual contexto de transformação dos indivíduos e, por conseguinte, 
do planeta.  

Está em estudo o desenvolvimento de um programa de curso único que abranja as áreas de Infância e 
Juventude, a ampliação do tempo de curso, bem como sua disponibilização em formato de Educação à 
Distância (EAD). 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DO PROJETO: ARENA JOVEM 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar a integração dos Ciclos da Juventude por meio de debate e exposição dialogada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Criar momento com “clima” jovem para que o mesmo se manifeste em torno de um determinado 
tema e possa esclarecer suas dúvidas;  

 Aliar a discussão de ideias com músicas, a fim de tornar o estudo significativo e a integração mais 
atraente.  

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 hora e 30 min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Um expositor (ou mais) é escolhido para abordar determinado tema. Os jovens têm a 
liberdade de fazer perguntas de modo que se crie um ambiente de discussão geral onde todos se sintam à 
vontade de participar. A fala do expositor é intercalada com apresentações musicais. Há um ou dois 
mediadores que conduzem a programação e estimulam a manifestação dos jovens. 

RECURSOS UTILIZADOS: Som, microfones, instrumentos musicais. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Arena Jovem mostrou-se muito eficaz no propósito de criar um ambiente favorável à desinibição do 
jovem, de modo que ele pudesse colocar seus questionamentos. É uma das ações que mais agradam aos 
jovens por seu caráter descontraído e musical. A Arena é passível de incrementos em sua programação, de 
modo que se torne ainda mais interativa. Pode-se, por exemplo, fazer improvisações teatrais, jogos de 
improvisos, com os jovens e os expositores. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DO PROJETO: PROJETO PERSONALIDADES DO ESPIRITISMO 

OBJETIVO GERAL:  

Conhecer as personalidades do Espiritismo, suas contribuições e exemplos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conhecer a história do Movimento Espírita;  

 integrar os Ciclos da Juventude;  

 incentivar o estudo e a pesquisa. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local (João Pessoa – PB) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Anual ou semestral 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Estudo e pesquisa de 8 (oito) personalidades por ano, sendo 4 (quatro) no primeiro semestre e 
4 (quatro) no segundo semestre, ou, se for o caso, de apenas 4 (quatro) personalidades no primeiro 
semestre, envolvendo os três Ciclos de Juventude. Distribuição das Personalidades por grupos em cada 
Ciclo da Juventude, de modo que cada um estude as oito (ou quatro) personalidades ao longo do ano. A 
coleta dos dados biográficos se dá por meio de um Roteiro de Pesquisa a ser preenchido pelos grupos.  Há 
um tempo de pesquisa extraclasse para a coleta de dados e preenchimento do Roteiro. Dá-se um prazo de 
dois meses em média para essa pesquisa. Na apresentação final, cada grupo tem 45 minutos para 
exposição. 

RECURSOS UTILIZADOS: Livros, cartazes, Roteiro de Pesquisa, internet. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto atingiu seus objetivos, embora nem todos os jovens tenham participado efetivamente da 
pesquisa e apresentação. Pensamos que é viável a aplicação do projeto em abrangência regional e/ou 
estadual.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DO PROJETO: FEIRA DO CONHECIMENTO ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL: 

Oferecer à infância, juventude e aos pais a oportunidade de realizar estudos da Doutrina Espírita através de 
apresentações no formato de Feira de Conhecimento Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Promover a valorização das atividades realizadas pelo DIJ para os pais e demais participantes da Casa 
Espírita. 

PÚBLICO: Crianças, jovens, família e participantes do Centro Espírita 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Um tema central é selecionado pela equipe do DIJ da Casa Espírita para ser trabalhado 
especificamente naquela Feira. Os subtemas são divididos entre os vários ciclos de infância e juventude. Os 
evangelizadores terão um período de no mínimo 4 (quatro) aulas para realizarem, com seus 
evangelizandos, atividades pertinentes ao subtema e ensaiarem a apresentação. No dia da apresentação, 
todos os pais e participantes da Casa, de outros Departamentos, são convidados para visitar a atividade. É 
feito um rodízio em que os visitantes passam por todos os ciclos a fim de conhecerem e prestigiarem todos 
os subtemas estudados. Ao final da Feira, pode ser realizado um lanche fraterno com a presença de todos. 

RECURSOS UTILIZADOS: A definir conforme atividades que forem propostas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por meio do feedback dos evangelizandos, pais e demais visitantes é possível analisar o êxito da atividade. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: SEMINÁRIO “O JOVEM E O MOVIMENTO ESPÍRITA” 

OBJETIVO GERAL:  

Informar ao jovem como é o Movimento Espírita e como ele pode colaborar para a Unificação deste 
Movimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Oportunizar o estudo a difusão e a prática da Doutrina Espírita com o foco no Movimento 

federativo Regional, Estadual e Federal; 

 fortalecer as Juventudes das Casas Espíritas da região; 

 proporcionar ao jovem reflexão sobre sua conduta na Casa Espírita e no Movimento Espírita; 

 contribuir para fortalecimento do movimento de jovens na região; 

 incentivar novos trabalhadores nas Casas Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Seminário de abrangência estadual, pois foi ofertado pelo DIJ/FEP, porém pode ser 
regional, visto que cada URE poderá realizá-lo com as Juventudes de sua região. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Meio período DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Com uma programação detalhada e criteriosamente organizada, utiliza-se dinâmicas de 
estudo e vivências que favoreçam o conhecimento das diferentes instâncias do Movimento Espírita desde a 
unidade da Casa Espírita, passando pela Unidade Regional, Estadual e a FEB, interagindo com os jovens 
para identificar o nível de conhecimento que possuem sobre o tema. Uma exposição de fotos e cartazes de 
eventos, atividades da Casa Espírita, URE etc. em que eles estejam envolvidos (ex : Encontro Regional, 
Encontro Estadual, Conferência, Seminários, Evangelização etc) tem como objetivo demonstrar que eles 
estão inseridos no Movimento Espírita. Ao final, uma reflexão pertinente sobre a importância da Unificação 
para o Movimento busca sensibilizar a todos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Diversos, adequados às diferentes atividades propostas 

II – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Um formulário especialmente elaborado para avaliar o evento é compartilhado com os jovens para que 
apresentem suas observações.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO DE JANEIRO 

NOME DO PROJETO:  

“FRUTOS BEM-AVENTURADOS SÃO AQUELES QUE VIVENCIAM AS PARÁBOLAS DO CRISTO.” 

OBJETIVO GERAL: 

Reconhecer nas passagens evangélicas o poder de transformar os desafios da vida em aprendizados 
divinos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver o estudo mais dinâmico das parábolas de Jesus; 

 identificar as bem-aventuranças como recursos para o crescimento espiritual; 

 relacionar as passagens evangélicas com os fatos cotidianos da vida; 

 buscar soluções evangélicas para redirecionar as condutas atuais; 

 focar o potencial divino como o maior tesouro evolutivo dos seres humanos. 

PÚBLICO: Evangelizandos de 4 a 21 anos. 

ABRANGÊNCIA: Local – Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor (GPELA) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: de Fev. a Dez./2013 DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Encontro Semanal 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Numa incursão curiosa e dinâmica pela obra O Evangelho segundo o Espiritismo, busca-se 
despertar nas crianças e nos jovens o poder divino que o Cristo instituiu quando descreveu sua Lei de 
Amor, através das Bem Aventuranças e das Parábolas. Nessa viagem responsável e comprometida, envolve-
se a todos incentivando a transformação ético-moral-cristã com os recursos simples e efetivos de 
apropriações evolutivas individuais constantes no Evangelho de Jesus.   

Todo o projeto foi planejado dentro das expectativas colhidas entre os evangelizandos e trabalhado através 
de encontros e vivências pedagógicas com os evangelizadores para que se unificassem as ações e práticas, 
a fim de garantir a sintonia com objetivos do Projeto. 

Organização por etapas do Projeto: 

- Subprojeto: “No caminho das Bem-Aventuranças pode-se seguir confiante!” (Fevereiro a Junho/2013) 

- Subprojeto: “Desvendando as Parábolas com Jesus fortaleço a minha fé!” (Julho a Dezembro/2013) 
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RECURSOS UTILIZADOS: Obras básicas e demais livros espíritas, músicas, dinâmicas, brincadeiras, jogos 
pedagógicos, livros paradidáticos, projetor de slides, notebook, revistas, lápis, cola, barbante, papéis 
diversos. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após os encontros e as vivências pedagógicas, os documentos produzidos são compartilhados por todos os 
membros do DIJ, bem como com todos os demais Departamentos envolvidos no projeto. A unificação dos 
temas e o respeito à diversidade e necessidades de cada grupamento apresenta resultados positivos, com o 
aumento do número de evangelizandos, assim como de pais e responsáveis que buscam informações para 
entenderem e se apropriarem do trabalho evangelizador (parceria com o Departamento da Família). 

A avaliação se faz num contínuo desenrolar de atitudes e envolvimento dos evangelizandos com as 
atividades propostas. A motivação e a apropriação dos temas possibilita avançar nos temas seguintes. As 
mostras de trabalhos, os Encontros de Amigos, o Encontro de Família do DIJ e o discurso de apropriação 
que se percebe nas reflexões dos diferentes grupamentos de evangelizandos e evangelizadores, assim 
como dos pais e responsáveis, indicam o caminho a seguir. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO GRANDE DO NORTE 

NOME DO PROJETO: ENCONTRO UNIFICADO 

OBJETIVO GERAL: 

Levantar questões acerca do acolhimento de jovens nos estudos das áreas do DIJ (Departamento de 
Infância e Juventude), do ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) e do DAM (Departamento de 
Assuntos Mediúnicos). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover o relato de experiências das Casas Espíritas no acolhimento dos jovens nos estudos da 

Instituição; 

 discutir sobre a evasão dos jovens quando da mudança do ciclo de juventude para o ESDE; 

 proporcionar o acolhimento do jovem nas reuniões de estudo da mediunidade; 

PÚBLICO: Evangelizadores, coordenadores de ESDE e monitores do DAM 

ABRANGÊNCIA: Comissão Regional Espírita - Natal 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 vez ao ano desde 2010 DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A oficina surgiu de uma preocupação com a evasão dos jovens após a mudança para o ESDE. A 
primeira experiência foi realizada em junho de 2010 com o tema “O Jovem e o ESDE”. Na edição de 2011 
tivemos a inclusão do Departamento de Assuntos Mediúnicos e o tema trabalhado foi Dimensão 
Pedagógica – Evangelização Infantojuvenil, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e Educação 
Mediúnica. É realizada com evangelizadores de Juventude, diretores do DIJ, coordenadores de ESDE, 
monitores/coordenadores do DAM, no formato de oficina. A intenção é promover o debate e a troca de 
experiências sobre o acolhimento do público jovem nas Casas Espíritas. 

RECURSOS UTILIZADOS: Apresentação de powerpoint, texto para reflexão. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Realizou-se avaliação acerca do conteúdo e da forma de abordagem do tema. O próximo passo é a 
construção de uma ferramenta de acompanhamento da aplicação das ideias abordadas e das sugestões 
elencadas. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO GRANDE DO SUL 

NOME DO PROJETO: TROCANDO IDEIAS  

OBJETIVO GERAL: 

Oferecer aos jovens interessados na Doutrina Espírita, bem como aos evangelizadores de Juventude, um 
espaço que oportunize a integração e o estudo da Doutrina durante o período das férias de verão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Oportunizar aos jovens, em especial dos Grupos de Programações Juvenis (GPJ), o estudo, o 

planejamento e a realização de oficinas e painéis para o movimento juvenil; 

 integrar os jovens e evangelizadores de Juventude de diferentes Centros Espíritas; 

 dar continuidade às atividades do DIJ durante os meses de férias de verão na capital e no litoral 

gaúcho; 

 promover a dinamização do Movimento Espírita juvenil e dos Grupos de Programação Juvenis 

(GPJ); 

 inserir do jovem nas tarefas do Movimento Espírita. 

PÚBLICO: Jovens evangelizandos e evangelizadores. 

ABRANGÊNCIA: Interregional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Janeiro e fevereiro DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O evento é atualmente coordenado pelo Setor Juventude do DIJ/FERGS e realizado 
semanalmente, às terças feiras à noite, na FERGS durante os meses de janeiro e fevereiro.  Os temas são 
sugeridos e escolhidos previamente pelos Grupos de Programação Juvenis - GPJs nos Encontros Estaduais 
de GPJs, que são realizados anualmente há cinco anos. As atividades são realizadas pelos próprios GPJs de 
forma voluntária, nas datas escolhidas pelos mesmos e nos modelos de “painel” e “oficina”, que 
oportunizam a troca de ideias, a integração e a participação intensiva dos jovens. Duas semanas antes da 
apresentação, os responsáveis enviam o Plano de Trabalho ou o Guia do Facilitador para o DIJ/FERGS para 
aprovação e é dado retorno com as orientações conforme a necessidade. 

Os vídeos e apresentações são postados no blog do DIJ/FERGS. O Trocando Ideias é transmitido ao vivo 
pelo DECOM TV FERGS e DTI FERGS, para todo o Estado, com interatividade pelo chat sob responsabilidade 
do setor juventude DIJ/FERGS. 
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RECURSOS UTILIZADOS:  

Humanos: um coordenador geral do evento; 1 ou 2 Grupos de Programação Juvenil (GPJ) para cada assunto 
trabalhado; jovens e evangelizadores, integrantes de Grupo de Programação Juvenil (GPJ); integrantes da 
equipe do DIJ/FERGS para a Secretaria e Infraestrutura do evento; integrantes dos Departamentos DECOM 
e DTI FERGS, para a realização de transmissão direta em todos os trabalhos apresentados no Trocando 
Ideias. 

Materiais: um salão grande para a realização de painéis e salas menores para realização de oficinas; 
materiais específicos requisitados pelos facilitadores; equipamentos multimídia e de transmissão direta TV 
FERGS - DTI/FERGS. 

III – AVALIAÇÃO 

A ação é realizada em Porto Alegre, com sucesso, há 8 anos, desde 2006 até o momento.  

No Litoral e interior do Estado: expansão da atividade com os jovens do DIJ das Casas Espíritas e jovens 
frequentadores destas casas, no período do verão, no litoral gaúcho, durante os finais de semana, período 
em que aumenta o fluxo de pessoas nessas localidades. 

São feitas avaliações de cada encontro por meio de fichas de avaliação entregues a cada participante. Ao 
final do encontro, o Grupo que se apresenta faz o fechamento com a equipe DIJ/FERGS. Na última edição 
do Trocando Ideias (2013) foi realizado um Encontro de Avaliação com todos os grupos que foram 
responsáveis por oficinas durante três horas na manhã de sábado. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: ESTUDO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RONDÔNIA 

NOME DA AÇÃO: GINCANA ESPÍRITA DE RONDÔNIA 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a integração dos jovens durante o Encontro de Mocidades Espíritas de Rondônia, 
associando atividades lúdicas e doutrinárias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Oferecer aos jovens participantes do encontro oportunidade de descontração, não olvidando do 

objetivo do evento, que é o estudo do Espiritismo;  

 fazer com que os jovens, por meio das dinâmicas e atividades, utilizem conhecimentos adquiridos 

durante o período de Evangelização Espírita; e 

 despertar o sentimento de fraternidade e de comunhão durante as atividades em que será 

necessária a participação de todos os integrantes de cada grupo. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 25 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO:  

Foi realizada durante o Encontro das Mocidades 
Espíritas de Rondônia – EMERO, em fevereiro de 
2013. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: As atividades foram realizadas 
ao longo dos 3 (três) dias de Encontro. Contudo, cada 
atividade tem uma duração específica, variando de 15 
min a 80 min, dependendo do número de participantes. 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: As atividades foram divididas em duas áreas: conhecimento doutrinário e artística.  

Foram utilizadas dinâmicas de grupo, elaborados jogos de dicas, cruzadinhas e atividades artísticas , como 
teatro, para avaliar e promover o conhecimento.  

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Gincana Espírita foi exitosa no sentido de proporcionar aos jovens momentos de descontração, ao mesmo 
tempo em que exigiu que utilizassem, para o desenvolvimento das tarefas, conhecimentos adquiridos 
durante o período de Evangelização Espírita. Além dos conhecimentos teóricos, despertou nos jovens 
sentimentos de fraternidade, colaboração, indulgência, paciência, organização e respeito.  Por ter sido 
realizada durante o Encontro das Mocidades Espíritas de Rondônia - EMERO, pode-se estudar outros horários 
de realização (1 dia inteiro, por exemplo), ao invés de intervalos, buscando o pleno alcance dos objetivos. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: BAHIA 

NOME DO PROJETO: ALEGRIA CRISTÃ - BAHIA 

OBJETIVO GERAL: 

 Divulgar a Doutrina Espírita através da arte, estreitando os laços afetivos por meio da fraternidade 
legÍtima; 

 oferecer espaço e atividades permanentes por meio do estudo, pesquisa e vivência do Espiritismo 
na arte para o movimento juvenil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a cultura da Alegria Cristã no grupo de juventude da FEEB e nas Juventudes Espíritas das 
diferentes instituições espíritas da Bahia; 

 capacitar jovens lideranças dentro das Casas Espíritas para o aprendizado da arte, para que possam 
implementar e gerenciar o projeto Alegria Cristã nas suas cidades e respectivos Centros Espíritas; 

 formar grupo de estudo e pesquisa sobre o tema Espiritismo na Arte e Alegria Cristã, visando meios 
de praticá-lo no movimento juvenil espírita (Arte + Educação); 

 experimentar o Espiritismo na Arte através de diferentes linguagens artísticas, tendo como base os 
conteúdos estudados e pesquisados; 

 oferecer experiências artísticas ao movimento juvenil espírita; 
 registrar as informações estudadas, pesquisadas e experimentadas; 

 estruturar o trabalho do Alegria Cristã - Bahia. 

PÚBLICO: Crianças, jovens e adultos, com foco na juventude. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 ano DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: 

 Estruturação de Grupo de Estudo do Espiritismo na Arte; 
 Estruturação de grupos de trabalho; 
 Realização de oficinas de Arte; 
 Realização de mobilização em ambientes virtuais; 
 Realização de flash mob. 
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 Ações do Alegria Cristã na Casa Espírita: 
1. Desenvolver atividades de entrosamento como: música, jogos cooperativos, teatros e outras; 
2. contribuir eficientemente nas atividades práticas do Centro Espírita; 
3. proporcionar a integração dos trabalhadores do Centro Espírita; 
4. estar sempre em contato com a direção da Casa, auxiliando no cumprimento dos horários, 

harmonização dos ambientes, cartazes etc.; 
5. atender às solicitações de todos os setores, já que é uma equipe de apoio. 

 

 Fases: 
 1ª FASE – Aquecimento da ação via Redes Sociais e visitas de divulgação; 
 2ª FASE – Apresentação da campanha e treinamento da ação (tutorial); 
 3ª FASE – Reforço da campanha e treinamento; 
 4ª FASE – Realização de oficinas; 
 5ª FASE – Apresentação do Flash Mob ensaiado, filmagem e disponibilização, divulgação nas redes 

sociais. 

RECURSOS UTILIZADOS: Cartilha; celulares, câmeras fotográficas e filmadoras pessoais; camisas e outros 
materiais promocionais para divulgação da proposta; computadores pessoais. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Realização de reuniões periódicas de avaliação em equipe com boa frequência, com potenciais efeitos na 
dinâmica do projeto e das ações realizadas.  

Considerações gerais: O projeto tem alcançado ótimos resultados no que se refere à integração das 
juventudes de todo o estado. Tem motivado a produção artística e ações de estudo por essas juventudes. O 
grupo de produção tem se expandido, ganhando novos colaboradores. Além disso, tem contribuído 
imensamente nas ações de integração da juventude com a coordenação de diversas áreas da Federativa, 
incluindo a CIJ. Enfim, o projeto tem atingido o seu objetivo na medida em que desenvolve o conhecimento 
e aprofundamento dos conteúdos espíritas, a autonomia e o protagonismo juvenil. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: CEARÁ 

NOME DA AÇÃO: GINCANA DOS 15 ANOS DO EMECE  

OBJETIVO GERAL:  

Integrar as Mocidades Espíritas através do trabalho social e da arte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Resgatar a memória dos 15 anos da realização do Encontro de Mocidades Espíritas do Ceará – 
EMECE; 

 Desenvolver a cooperação entre os jovens de diversas mocidades através da vivência cristã; 

 Realizar trabalho social pelos jovens de cada equipe da gincana; 

 Trabalhar a união, cooperação e integração entre as Mocidades. 

PÚBLICO: Jovens de 12 aos 21 anos  

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Durante o EMECE 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A gincana teve início no último dia do XIV EMECE, com a inscrição de equipes para 
participarem da gincana. Os membros deveriam ser de várias Mocidades. A cada evento para jovens, 
acontecia apresentação de uma tarefa da gincana. O encerramento se deu no XV EMECE, tendo sua 
culminância na apresentação do trabalho social realizado pelas equipes. 

RECURSOS UTILIZADOS: Audiovisual e rede social para divulgação e comunicação. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Participação das equipes em cada evento para juventude; 

 Realização das tarefas pelas equipes; 

 Trabalho de assistência social desenvolvido pelos participantes e continuidade dada pela equipe 
vencedora da gincana. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: CEARÁ 

NOME DO PROJETO: MOMENTO DE ARTE JUVENIL ESPÍRITA - MOARJE 

OBJETIVO GERAL: 

Integrar as Mocidades através da arte com temática específica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Refletir sobre determinado assunto doutrinário através da arte; 
 oferecer oportunidade às Mocidades Espíritas de apresentarem seus grupos de arte. 

PÚBLICO: Jovens de 13 aos 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 dia 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: São realizadas apresentações dos grupos de arte das Mocidades Espíritas de acordo com o 
tema, geralmente utilizando o teatro, música, teatro de boneco, poesia, vídeos, dentre outras linguagens 
artísticas. O evento é realizado no mês de abril em comemoração ao livro espírita. 

RECURSOS UTILIZADOS: Adequados às atividades. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por meio de informações dos participantes registradas em formulário específico e, ainda, por meio da 
adesão e participação dos jovens de diversas Mocidades. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: DISTRITO FEDERAL 

NOME DO PROJETO: II CONGRESSO ESPÍRITA DO DISTRITO FEDERAL  

OBJETIVO GERAL:  

Fortalecer a integração e a união dos espíritas do Distrito Federal, fundamentando-se nos princípios da 
Doutrina Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Sensibilizar a sociedade sobre o processo de transição planetária para o mundo de regeneração, sob 
diversos aspectos espirituais e sociais, bem como o papel de cada um nesse processo. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 

ABRANGÊNCIA: Estadual (Distrital) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 dia  DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 8h30 às 18h 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Programação específica para os jovens durante o II Congresso Espírita do Distrito Federal, com 
palestras destinadas ao grupo de jovens congressistas e momentos de integração com arte. 

RECURSOS UTILIZADOS: Músicas espíritas, teatro e palestras, com os mesmos palestrantes e mesmos 
temas abordados no Congresso. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento foi considerado altamente positivo pelos palestrantes, congressistas, trabalhadores e jovens 
participantes. Pretende-se manter essa ação nos futuros Congressos.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: GOIÁS 

NOME DO PROJETO: OLIMPÍADAS MOCIZADE 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar integração, diversão e confraternização entre os jovens das Mocidades Espíritas da capital do 
Estado de Goiás. 

Obs.: Este projeto se ampliou e após a primeira edição passou a contar com a participação de Mocidades 
Espíritas de outras cidades do Estado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimular os jovens a se integrarem por meio de atividades esportivas (voleibol, futsal, tênis de 
mesa e xadrez) sem o viés da competição (disputa), mas sim com o da convivência cooperativa, 
pacífica, saudável e fraterna; 

 criar laços de amizade e companheirismo entre os jovens frequentadores das Mocidades Espíritas 
da capital do Estado. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 24 anos 

ABRANGÊNCIA: Local (capital) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 dias 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: 

 Planejamento de jogos entre as Mocidades Espíritas.  

 Estabelecimento das modalidades esportivas, organização da quadra, 
materiais esportivos, disponibilizando lista dos coordenadores das 
Mocidades para reunião e estruturação da atividade, inclusive 
divulgação do evento.  

 Organização do evento a partir das inscrições dos atletas realizadas com os coordenadores das 
Mocidades Espíritas. 

 Quanto às atividades (modalidades esportivas), as mesmas possuem regras próprias e do 
conhecimento do público em geral. 

RECURSOS UTILIZADOS: Quadra de esportes, bolas de futebol e voleibol, tabuleiro de xadrez, mesa tênis de 
mesa etc. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Essa atividade inovadora sempre foi avaliada de forma muito positiva entre os jovens. A forte integração 
entre eles fica bem clara e perceptível, e revela, ainda, como atividade bastante eficiente no sentido de 
promover a confraternização dos jovens espíritas, tanto entre Mocidades diferentes, como entre jovens da 
mesma Mocidade Espírita. Como em grande parte os jovens frequentadores das Mocidades Espíritas se 
encontram uma vez por semana, a inscrição e participação das equipes/Mocidades no evento mobiliza a 
integração dos jovens durante outros dias da semana, inclusive em vários meses que antecedem o evento. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MARANHÃO 

NOME DO PROJETO: MANHÃ MUSICAL 

OBJETIVO GERAL:  

Integrar a juventude através da divulgação da música espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Divulgar a música espírita;  

 integrar os jovens de diversas Casas Espíritas;  
 divulgar as Casas Espíritas;  

 fortalecer laços de amizade entre os jovens; 

 incentivar os jovens a participarem das ações do Movimento Espírita do Estado. 

PÚBLICO: Geralmente acima dos doze anos de idade. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Uma vez por mês DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 (três) horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO:  

No penúltimo domingo do mês, em uma Casa Espírita previamente solicitada a ceder espaço físico 
(geralmente o salão de palestra), realiza-se a manhã musical, onde jovens de todas as juventudes da Ilha de 
São Luís são convidados a participar. A atividade oferece a oportunidade ao jovem de confraternizar e de 
aprender a cantar músicas espíritas. 

A manhã musical inicia-se às nove horas com uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguida da 
prece de abertura. Realiza-se um aquecimento vocal acompanhado por um fonoaudiólogo (jovem que 
pertence ao grupo do DIJ/FEMAR), e promove-se uma conversa sobre as letras das músicas que serão 
aprendidas e cantadas no dia. 

O ambiente é de descontração e alegria. Há um intervalo para lanche às 10h40 (oferecido pela instituição 
ou levado pela equipe do DIJ), retomando-se as atividades em seguida. Próximo à hora do encerramento 
(11h40), comemora-se os aniversariantes do mês e distribuem-se brindes doados para todos os 
participantes (cd ou dvd e revista). 

Após a prece final, todos os participantes se unem para a foto oficial do encontro.  

RECURSOS UTILIZADOS: Música, livros, materiais diversos; espaço físico da Casa Espírita anfitriã; violão; 
caixa de som; microfones; pasta com músicas pré-definidas; brindes; material do lanche. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento é muito bem visto e querido pelos jovens, contando com a presença média de cinquenta 
participantes por evento. Para convidá-los, o DIJ/FEMAR cria mensalmente o evento no facebook e convida 
todos os que já estão associados à página do grupo Manhã Musical. O contato também é estabelecido e 
potencializado por meio dos contatos de celular cadastrados nas listas de presença. O projeto é itinerante, 
em cada edição acontece em uma Casa espírita diferente, previamente solicitada a ceder o espaço. 

O DIJ/FEMAR registrou a presença de mais de trezentos jovens participantes em dois anos  e meio de 
trabalho. Encontram-se na 33ª edição do evento (agosto de 2013), com experiências em vinte Casas 
Espíritas. Como resultados, registram-se que três juventudes foram formadas após a realização dessa 
atividade nas instituições; que muitos jovens se interessaram pelos trabalhos do DIJ/FEMAR e hoje fazem 
parte da equipe de trabalho como aprendizes ou colaboradores diretos; e que a equipe identificou maior 
receptividade e acolhimento das atividade do DIJ por parte dos dirigentes das Casas Espíritas. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATRO GROSSO DO SUL 

NOME DO PROJETO: ENCONTRO REGIONAL DE JUVENTUDES ESPÍRITAS 

OBJETIVO GERAL:  

Promover e estimular a integração das Juventudes Espíritas das UREs (União Regional Espírita). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estabelecer ações continuadas de sensibilização aos dirigentes dos Centros Espíritas, 
evangelizadores, famílias quanto à importância da Campanha Permanente de Evangelização 
Espírita Infantojuvenil; 

 fortalecer as Juventudes e o Movimento Espírita no Estado. 

PÚBLICO: Jovens entre 12 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: União Regional Espírita de Dourados, Três Lagoas e Corumbá 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4h 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Um Centro Espírita recebe jovens de outras Juventudes para proporcionar momentos de 
confraternização e estudos.  

RECURSOS UTILIZADOS: Dependerá do tema e do encaminhamento do estudo. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A equipe avalia positivamente a proposta e investirá na participação mais efetiva dos dirigentes das 
instituições. 

 

 

Observação: Encontros e Confraternizações de Juventudes/Mocidades Espíritas são realizados por todos os 
Estados brasileiros, variando-se a periodicidade e abrangência. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: PRÉVIAS DE JUVENTUDE  

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos jovens que participam das Casas Espíritas momentos de estudo da Doutrina Espírita, de 
convívio, de confraternização e de reflexão através de estudo em grupo, atividades lúdicas  e músicas   
durante um dia, a fim de que se fortaleçam as juventudes das regiões e incentivem o trabalho do jovem na 
Casa Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Oportunizar o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita, com foco no Evangelho de Jesus e 
nos ensinos codificados por Allan Kardec; 

 fortalecer as juventudes regionais; 

 proporcionar ao jovem reflexão sobre de sua conduta na sociedade; 
 contribuir para fortalecimento do movimento de jovens nas inter-regionais; 

 incentivar novos trabalhadores nas Casas Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Regional ou inter-regional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 dia  DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 8 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Esse evento tem a duração de um dia, com os seguintes formatos: 

Formato 1: No período da manhã realiza-se os estudos com palestras e no período da tarde grupos de 
estudos com a temática, mas já com um direcionamento de oficina. É apresentado um texto doutrinário 
e/ou evangélico e deste texto os jovens, através de seus coordenadores, realizam apresentações de teatro, 
músicas, oficinas de comunicação social, arte (nessa oficina os jovens devem confeccionar material sobre o 
tema estudado, como, por exemplo, história em quadrinhos, argila, histórias infantis). O material 
confeccionado é doado para alguma instituição que trabalhe com crianças socialmente carentes. 

Formato 2: No período da manhã e da tarde um coordenador geral conduz os estudos com palestras  e 
trabalho em grupo (leitura e reflexão do texto). 

Em ambos os formatos há momentos com músicas de integração, reflexões doutrinárias e de 
harmonização. 

Síntese geral: O evento é realizado através dos Estudos das Obras Básicas da Doutrina Espírita e demais 
obras de referência doutrinárias que constam como indicativa na livraria ou biblioteca da FEP. 
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Conforme previamente planejado e estabelecido pelo(a) coordenador(a) do grupo e do dia, as atividades 
são desenvolvidas de maneira a despertar a crítica reflexiva e qualitativa para a construção e 
desenvolvimento do homem de Bem. 

O desenvolvimento da atividade acontece através de trabalhos em grupos, discussão dos temas elencados, 
palestras, oficinas, dinâmicas de grupo, gincana cultural, vídeos, músicas, teatro, expressão corporal, troca 
de experiências e seminários. 

RECURSOS UTILIZADOS: Livros da Codificação e demais obras de referência, lápis, canetas, papel sulfite, 
vídeos, notebook, projetor de mídias, músicas etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento é avaliado através de um ficha de avaliação que contém itens como infra estrutura, alimentação, 
recepção, integração, coordenação, conteúdo doutrinário. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 UF: RIO GRANDE DO SUL 

NOME DO PROJETO: ACAMPE – ACAMPAMENTO ESPÍRITA 7ª REGIÃO  

OBJETIVO GERAL:  

Contribuir para a formação do ser integral e transformação para um mundo melhor.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabalhar a sensibilidade através de dinâmicas de grupo; 

 ampliar os conhecimentos morais e espirituais através de vídeo-palestra, grupos de discussão e 
estudo; 

 buscar a integração e o intercâmbio de vivências proporcionadas pelas atividades; 
 promover o trabalho em equipe nas tarefas demandadas pela necessidade de convivência no 

mesmo ambiente; 

 buscar a consciência da responsabilidade pela natureza que nos acolhe; 

 estudar e buscar a prática da fraternidade no dia a dia do ser; 
 refletir sobre a importância da saúde global do indivíduo no processo reencarnatório; 

 praticar a visão ampliada de liberdade com responsabilidade nas ações do dia-a-dia; 

 atender a proposta federativa de Unificação do Movimento Espírita. 

PÚBLICO: Juventude Espírita, trabalhadores espíritas e seus familiares 

ABRANGÊNCIA: Regional - Abrange a 7ª região Federativa        

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Feriado de Carnaval DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 dias 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Em face dos dias atuais, do inicio do ano e dos festejos de carnaval, o evento visa oferecer aos 
participantes um retiro do meio urbano, proporcionando junto à natureza momentos de reflexão através 
do estudo, do entretenimento, da visão de responsabilidade ambiental, da prática do esporte, da música, 
do lazer e do desenvolvimento de habilidades sociais. A cada ano é  escolhido um tema norteador para o 
evento, sendo desenvolvido por meio de dinâmicas grupais e estudo reflexivo a luz do Espiritismo. 

RECURSOS UTILIZADOS: Obras Básicas; Obras complementares (conforme tema escolhido); Músicas; 
Dinâmicas de Grupo; Materiais didáticos diversos (vídeos). Recursos humanos: Equipe didático-pedagógica 
do DIJ CRE7 e Área Doutrinária do CRE 7; Equipe operacional  (Trabalhadores espíritas das cidades Alegrete, 
Itaqui, Uruguaiana e São Borja). 

 
 



  

FEB/CFN/Área de Infância e Juventude 
Subsídios às Ações da Juventude Espírita 
 

 

 

41 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O ACAMPE é um evento que completa neste ano de 2013, 08 anos ininterruptos na região. O próximo 
passo é a integração à região do litoral do RS no mesmo período (feriado carnaval) para compartilhamento 
de experiências.  

 

  



  

FEB/CFN/Área de Infância e Juventude 
Subsídios às Ações da Juventude Espírita 
 

 

 

42 

 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RORAIMA 

NOME DO PROJETO: JORNADA DO BEM 

OBJETIVO GERAL:  

Sensibilizar os jovens para a relevância da Unificação do Movimento Espírita Roraimense, proporcionada 
pelas tarefas a serem executadas, contemplando o conhecimento da Doutrina Espírita, o intercâmbio entre 
as Casas Espíritas e a união dos próprios jovens para executarem as tarefas propostas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dinamizar a Campanha Permanente de Evangelização Espírita Infantojuvenil;  

 reunir em ambiente fraterno os jovens espíritas participantes das Juventudes das instituições 
espíritas do Estado de Roraima;  

 intensificar a união do Movimento Espírita no Estado de Roraima;  

 despertar no jovem a necessidade de estudar e de praticar os ensinamentos do Cristo. 

PÚBLICO: Todos os jovens matriculados nos grupos de juventude das Casas Espíritas. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Abril a 1 de junho DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Dois meses 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A Jornada do Bem é uma atividade que busca envolver todos os grupos de Juventude de 
Roraima em atividades que envolvem a prática da caridade, a fraternidade entre os grupos, a criatividade e 
a arte. 

RECURSOS UTILIZADOS: Os recursos para esta atividade são desenvolvidos pelos grupos de Juventude ao 
longo da jornada e irão depender das atribuições e das atividades estabelecidas no cronograma de 
execução de tarefas. Dentre as atividades bases estão apresentações musicais, teatrais, elaboração de 
vídeos e leitura de uma obra espírita. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Jornada do Bem teve sua 6º edição em 2013 e hoje é uma atividade que já faz parte do calendário da 
Federativa Estadual pela relevância dessa ação junto aos jovens e ao Movimento Espírita roraimense como 
um todo. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: SANTA CATARINA 

NOME DO PROJETO: CONJESC - CONFRATERNIZAÇÃO DE JUVENTUDES ESPÍRITAS DE SANTA CATARINA 

OBJETIVO GERAL:  

Reunir em ambiente de fraternidade os jovens espíritas pertencentes aos grupos de Juventude e Pré -
Juventude das Instituições Espíritas de Santa Catarina; intensificar a unificação do Movimento Juvenil 
Espírita de Santa Catarina; oferecer aos participantes condições que os levem a analisar seus próprios atos 
à luz da Doutrina Espírita, a estudar e vivenciar a Doutrina Espírita, a vivenciar experiências educativas, a 
aprender a ser útil e a se autoanalisar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: variam de acordo com o tema escolhido. Em 2013 o tema escolhido foi “Sou + 
Família” com o objetivo de incentivar a participação ativa na harmonização das relações familiares. 

PÚBLICO: 

a) Jovens: jovens espíritas com idade entre 13 e 25 anos que tenham conhecimento básico de Doutrina 
Espírita (tenham pelo menos um ano de frequência às reuniões de estudo de Juventude ou evangelização) 
e que demonstrem conduta adequada à participação; 

b) Evangelizadores: evangelizadores e coordenadores de Juventude ou Pré-Juventude; 

c) Membros da Equipe: espíritas a partir de 21 anos, que estejam em atividade na Evangelização Espírita 
Infantojuvenil e que tenham sido indicados pela Coordenação Geral da CONJESC; 

d) Apoio: voluntários para os trabalhos de infraestrutura como cozinha, limpeza, transporte, ronda noturna 
etc. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Carnaval dos anos ímpares DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 dias 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Esse tradicional evento, que é realizado de dois em dois anos desde 1952, desenvolve-se 
através de reuniões de estudo, utilizando-se de técnicas de ensino e dinâmicas de grupo, bem como várias 
atividades de integração como gincana, músicas e brincadeiras. 

RECURSOS UTILIZADOS: Adequados às atividades. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em 2013 contou com a participação de 137 jovens, 10 evangelizadores, 2 crianças (filhos de trabalhadores) 
e 51 trabalhadores nas funções de coordenação de grupos, integração, música, mídia, atendimento 
espiritual e ambulatorial e infraestrutura, totalizando 200 participantes vindos de 36 instituições espíritas, 
de 20 cidades, representando 10 Uniões Regionais Espíritas de todo o Estado. 

A CONJESC, além de ser um espaço de confraternização, também é um espaço de estudo, pois as atividades 
são centradas em um tema, bem como uma oportunidade de integração do jovem no Movimento Espírita, 
pois os jovens que se destacam são convidados a participarem da organização dos próximos eventos. 

 

 

Observação: Encontros e Confraternizações de Juventudes/Mocidades Espíritas são realizados por todos os 
Estados brasileiros, variando-se a periodicidade e abrangência. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: SÃO PAULO 

NOME DO PROJETO: SEMANA JOVEM ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL:  

Compartilhar o trabalho e o estudo que os jovens realizam nas reuniões de Mocidades, promovendo 
espaço para troca, confraternização e estudo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 promover a integração com as Casas Espíritas; 

 estimular o estudo da Doutrina Espírita; 
 estimular a participação do jovem nas atividades da Casa Espírita e no Movimento de Unificação; 

 estimular a prática e vivência social; 

 estimular a convivência familiar na Casa Espírita; 
 promover a confraternização e trabalho em grupo dos jovens de diversas Mocidades/Casas 

Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens e adultos 

ABRANGÊNCIA: Local ou Regional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: uma semana (7 dias) DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Média 2 horas/dia 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O evento é realizado no período das férias escolares (julho ou dezembro), para todos os jovens 
poderem participar, sendo organizado pelo Departamento de Mocidade do órgão Local (Distrital, Municipal 
ou Intermunicipal). Participam os Dirigentes/Coordenadores de Mocidade das Casas Espíritas ligadas a esse 
órgão. Os jovens escolhem um tema central e, para cada dia da semana (segunda à sexta), é decidido um 
subtema (temas correlatos ao tema central), bem como é escolhida uma instituição para a visita e auxilio 
assistencial. 

De segunda a sábado das 20h às 22h, um Centro Espírita sedia o evento. 

De segunda à sexta-feira: uma Mocidade, que não seja do Centro anfitrião da noite, é responsável pela 
recepção. A Mocidade anfitriã é responsável pela parte artística. Uma dupla de jovens, de Mocidades 
diferentes, serão os apresentadores (para dar as boas vindas, iniciar o trabalho, divulgar a Mocidade 
anfitriã, apresentar os palestrantes da noite, dar avisos gerais, enfatizar a campanha de arrecadação para a 
instituição que será auxiliada, divulgar as atividades da próxima noite e outras informações). Outra dupla 
de jovens, também de Mocidades diferentes, são responsáveis pelo estudo da noite, preparando uma 
palestra, com duração média de 40 minutos, abordando o subtema.  
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No sábado é realizada a noite artística (ou sarau), onde os jovens mostram seus talentos como: teatro, 
música etc. No Domingo, geralmente à tarde, é feita a visita assistencial à instituição escolhida e a entrega 
das doações arrecadadas ao longo da semana. Jovens e adultos são estimulados a levarem alegria, carinho, 
música e disposição para confraternizar com os assistidos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Obras básicas e livros complementares para o estudo das palestras; datashow para 
apresentação das palestras. Recursos humanos: 2 recepcionistas, 2 apresentadores e 2 palestrante.  Teatro, 
música etc são usados pelos jovens na apresentação da parte artística. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As Semanas Jovens são um bom momento para desenvolver potenciais nos jovens. Hoje, na capital, onde 
essa atividade iniciou, muitos trabalhadores do Movimento e Centros Espíritas se recordam dos momentos 
passados nessas Semanas Jovens e afirmam que os estudos e a preparação para as apresentações os 
ajudaram muito e que, inclusive, hoje se lembram daqueles tempos quando eles, agora adultos, precisam 
preparar uma preleção na Casa Espírita. Cada região ou cidade, com suas singularidades, adaptam o 
desenvolvimento da Atividade, mas, em geral, todas seguem o mesmo estilo: 5 noites de palestra, 1 noite 
artística, 1 dia de visita Assistencial. 

A participação e a interação dos adultos é bem significativa, porém, em boa parte dos casos, são os 
próprios jovens que organizam as atividades, preparam os estudos e dividem as equipes de trabalho. Tudo 
acompanhado por um ou dois diretores do Órgão realizador. 

As Semanas Jovens acontecem há mais de 40 anos e temos relatos de realização na Regional São Paulo 
(Distritais Tatuapé, Santana, São Miguel, Penha e Intermunicipal Guarulhos), Regional Bauru 
(Intermunicipal Bauru) e Regional Marília (Intermunicipal Marília). Receber notícias de intenção de 
realização em outras Regionais é motivo de alegria. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: SÃO PAULO 

NOME DO PROJETO: CONFRATERNIZAÇÃO DE MOCIDADE 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a confraternização entre os membros de Mocidade por meio de estudo da Doutrina Espírita e 
vivencia do Movimento Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 promover a confraternização dos membros das Mocidades Espíritas; 

 promover o estudo da Doutrina Espírita; 
 favorecer a vivência dos princípios espíritas e a busca do autoconhecimento; 

 incentivar a participação e a integração dos jovens nos trabalhos de Mocidade Espírita e do 
Movimento Juvenil de Unificação; 

 preparar o jovem para o trabalho nas Casas Espíritas. 
 

PÚBLICO: Jovens membros de Mocidades (entende-se membro, o jovem com pelo menos 01 (um) ano de 
participação ativa na Mocidade Espírita) 

ABRANGÊNCIA: Macro-regional 

O Estado é dividido em 4 macro-regiões, chamadas de Assessorias. Cada Assessoria realiza sua 
Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo (COMELESP, leste; COMECELESP, centro-
leste; COMENESP, norte; COMENOESP, noroeste). 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 3 a 4 dias (Feriado de 
Páscoa/Semana Santa) 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: abertura na 5ª 
feira a noite ou 6ª feira de manhã, e 
encerramento no domingo após almoço. 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO:  Durante o evento os jovens estudam um tema e subtemas específicos. Os Temários são 
elaborados pelos próprios jovens e encaminhados para a Comissão Estadual, que após avaliar, disponibiliza 
os aprovados para apreciação das Mocidades. Cada Assessoria escolhe seu tema e desenvolve suas 
atividades de forma independente. 

- São divididas duas equipes de trabalhos: Doutrinária e Executiva: a)  A equipe Doutrinária é responsável 
pelo desenvolvimento do estudo, preparação dos monitores e parte artística com base no temário 
escolhido para o evento. São feitas de 6 a 10 reuniões de estudo e preparação antes do evento, além de 
uma especifica para vivência de todo o estudo e uma posterior de avaliação; b) - A equipe Executiva fica 
responsável por toda a estrutura do evento: alimentação, alojamento, segurança, dormi tório, banho etc. 
Essa equipe reúne-se quase que semanalmente ou mensalmente entre si. 
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- Toda a organização é supervisionada e acompanhada pelo Estado por meio dos Assessores Seccionais e 
seus secretários. 

- Os eventos acontecem geralmente em escolas. As salas de aula são utilizadas como 
alojamento/dormitório coletivo (dividido por sexo) e salas de estudo. A alimentação é feita no próprio local 
do evento sem custo adicional ao participante. 

- A inscrição é feita pelo próprio jovem e coordenada pelo Assessor. O valor da inscrição depende da cidade 
sede e é definido por deliberação das Mocidades. O número de participantes é determinado com base na 
estrutura da cidade sede e nas observações da equipe Doutrinária. 

- A cada ano a Confraternização acontece em uma cidade diferente. A cidade sede da próxima 
Confraternização é escolhida sempre na plenária final, ou em Reunião Seccional subsequente à edição 
anterior. 

- São realizadas 2 prévias, ambas com duração de dois dias (sábado e domingo), em cidades diferentes da 
sede da Confraternização. A 1ª prévia (julho/agosto) define o tema e a 2ª Prévia (janeiro/fevereiro) é feito 
um estudo prévio e deliberações finais sobre o evento. As Prévias servem tanto de preparação para cidades 
que querem sediar a Confraternização, como para preparo de monitores e equipes de trabalho. 

RECURSOS UTILIZADOS: A depender da organização doutrinária e da infraestrutura do evento. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As COMEs (Confraternizações de Mocidade Espírita) são um laboratório para o trabalho do jovem no 
Movimento de Unificação.Há muita troca e crescimento pessoal e coletivo após cada evento. Percebemos 
também, todo ano, uma renovação das equipes de trabalho, possibilitando que participantes se tornem 
trabalhadores.Os eventos são todos realizados quase que exclusivamente pelos próprios jovens. As Casas 
Espíritas auxiliam nas questões mais estruturais como alimentação, transporte. Há também uma 
contribuição muito importante dos adultos nos grupos de vibração e atendimento médico-espiritual 
durante o evento.Todo o evento é feito com voluntários e são envolvidos os Departamentos de Mocidade 
das Regionais e Órgãos Locais nessas equipes, que se revezam e atuam em conjunto pel o objetivo 
comum.A cada ano ocorre as Confraternizações Seccionais nas 4 Regiões do Estado, porém a cada 5 anos 
todas se juntas e acontece a COMJESP – Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado 
de São Paulo). A organização é a mesma das COMEs, porém em âmbito estadual e com atuação mais direta 
do diretor na coordenação geral. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: TOCANTINS 

NOME DO PROJETO: ENCONTRO DE MOCIDADES ESPÍRITAS DO TOCANTINS – EMOEST 

OBJETIVO GERAL:  

Oportunizar ao jovem perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si 
mesmo, cidadão do Universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda perfeição de que é 
suscetível, promovendo o encontro do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reunir em ambiente de fraternidade os jovens espíritas de 13 a 21 anos que participam das 
Juventudes das instituições espíritas do Estado do Tocantins para estudar e vivenciar a Doutrina 
Espírita; 

 capacitar novos trabalhadores para atuar na juventude; 

 intensificar a unificação do Movimento Espírita do Tocantins; 
 despertar nos jovens a necessidade do estudo sistematizado do Espiritismo e da prática dos 

ensinamentos cristãos; 

 fortalecer os laços de fraternidade entre os jovens e trabalhadores espíritas. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Feriado de carnaval DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 dias 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O evento é itinerante, construído coletivamente por uma comissão doutrinária representada 
pelas Casas Espíritas do Estado e colaboradores, realizado em regime de internato, constituído por estudos 
doutrinários com tema escolhido pelos próprios jovens durante a avaliação do evento.As atividades são 
planejadas pela Comissão Doutrinária e executadas pela equipe de evangelizadores e oficineiros 
convidados para trabalhar em sala de estudo, oficinas de arte, jogos cooperativos e apresentações culturais 
espíritas. 

RECURSOS UTILIZADOS: Multimídia, livros, internet, aparelhos de som, instrumentos musicais, iluminação 
etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O processo de avaliação é realizado por escrito com instrumento construído previamente. Posteriormente 
os dados são compilados em forma de gráfico e apresentados em reunião específica da Comissão 
Doutrinária em conjunto com a Casa que sediou o encontro e a Casa que sediará no próximo ano. 



  

FEB/CFN/Área de Infância e Juventude 
Subsídios às Ações da Juventude Espírita 
 

 

 

50 

 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONFRATERNIZAÇÃO 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

FEB – CAMPO EXPERIMENTAL DE BRASÍLIA 

NOME DO PROJETO: CANTO DO JOVEM 

OBJETIVO GERAL:  

Promover, em horário anterior às atividades desenvolvidas em sala de  aula, momentos de integração e 
confraternização entre os jovens que frequentam a instituição, por meio de músicas, atividades artísticas e 
dinâmicas que favoreçam a vivência espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Participar dos eventos e das atividades comemorativas na instituição; 

 organizar e executar encontros e atividades da Juventude em ambientes externos; 
 auxiliar na organização e execução de eventos e encontros semestrais da Juventude  da instituição; 

 promover a divulgação dos eventos e das atividades extraclasse da Juventude; 

 recepcionar, em conjunto com a coordenação da Juventude, jovens de outros Centros Espíritas em 
vista à Instituição. 

 mobilizar apoio às atividades solicitadas por outros setores; 

 montar e atualizar o mural do Canto do Jovem em espaço físico próprio. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local – Campo Experimental da FEB em Brasília  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Semanal  DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 30 minutos 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O Canto do Jovem é coordenado por jovens líderes sob a orientação da Coordenação do setor 
de Juventude, sendo aberto à participação de todos os jovens que participam da Juventude na instituição. 
Nos 30 minutos que antecedem os encontros semanais de Evangelização (18h às 18h30), os  jovens são 
recepcionados com música e “abraços grátis” em sala específica, sendo convidados a participarem de 
atividades reflexivas e musicais com temática espírita. Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se a 
música, a vivência de dinâmicas, o planejamento participativo de atividades com os jovens, a programação 
de visitas a asilos e orfanatos, a organização de confraternizações e o levantamento de ações para o auxílio 
a outros setores da instituição como, por exemplo, o Departamento de Assistência Social em suas 
campanhas.  

Para agilizar os processos de comunicação com os jovens, o Canto do Jovem possui um grupo no facebook 
onde são postadas mensagens, reflexões, fotos dos eventos/encontros e agenda das atividades que serão 
realizadas. 
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RECURSOS UTILIZADOS: Caixas de som, textos impressos, pastas com as músicas, máquina fotográfica 
(vídeos e fotos), notebook, TV, DVD, projetor multimídia etc.  

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Canto do Jovem constitui um espaço estratégico de integração e ação do jovem no Centro Espírita. O 
projeto tem sido muito bem avaliado pelos jovens e tem possibilitado a criação de vínculos entre estes e a 
Instituição Espírita que frequentam. A coordenação da evangelização do setor juventude do DIJ/FEB tem 
buscado, em suas ações, integrar o Canto do Jovem com o intuito de fortalecer o projeto e formar 
lideranças juvenis. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: GOIÁS 

NOME DA AÇÃO: PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CAMPO EXPERIMENTAL DA JUVENTUDE FEEGO 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar a todos os evangelizandos o exercício da caridade através do trabalho voluntário real izado 
dentro da programação da Mocidade Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Vivenciar os conceitos trabalhados nos estudos doutrinários, enquanto recurso pedagógico para 
sedimentação de conhecimentos; 

 propiciar ao jovem a oportunidade de se sentir útil , do exercício da bondade, da doação e do amor 
ao próximo; 

 desenvolver no jovem o desejo de se tornar trabalhador da causa espírita; 

 divulgar a Doutrina Espírita à comunidade. 

PÚBLICO: Jovens a partir de 14 anos. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Aos domingos DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1h e 15min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Após a recepção dos jovens (alegria cristã, boas vindas e prece inicial), é lido e discutido um 
trecho do Manual do SAPSE, como recurso de preparação e capacitação contínua do jovem para exercício 
do trabalho voluntário de promoção social que será realizado logo em seguida. Em função da quantidade 
de frequentadores, os jovens são divididos de acordo com a afinidade com a atividade, em dois grupos, que 
exercem atividades distintas: (1) Lanche Fraterno e (2) Visita fraterna. 

(1) Lanche Fraterno: Consiste na confecção, distribuição de lanches e mensagens espíritas aos 
acompanhantes de pacientes no HUGO – Hospital Geral de Urgências de Goiás. Trata-se de um 
hospital público localizado em uma área nobre da cidade, que recebe pessoas do Estado inteiro, 
vítimas de acidentes graves, para cirurgias de alto nível de complexidade. Grande parte dos 
acompanhantes é de baixa renda e não tem condições de se manter enquanto os familiares 
encontram-se internados. Objetivo: Levar o consolo da mensagem espírita e o conforto material 
por meio do lanche distribuído gratuitamente. 
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Os jovens são incentivados a dar as boas vindas às pessoas ali presentes, identificarem-se enquanto 
trabalhadores da Mocidade Espírita, a oferecer a mensagem e o lanche em seguida. Caso a pessoa 
demonstre interesse para o diálogo, os jovens são orientados a ouvir e conduzir a conversação em 
torno da temática da fé, do bom ânimo e do evangelho de Jesus. Trabalhadores e monitores 
acompanham o trabalho e os grupos, dando especial atenção aos mais jovens. Todo o lanche é 
conseguido através de doações feitas pelos próprios jovens e estabelecimentos comerciais do 
entorno da instituição, sendo distribuídos em média 100 lanches por domingo. A atividade é 
desenvolvida com os familiares dos internos que ficam fora do hospital, não há acesso dos 
trabalhadores voluntários às instalações hospitalares. 

(2) Visita Fraterna: Diálogo fraterno, alegria cristã e distribuição de mensagens espíritas no NIS - 
Núcleo Intensivo de Solidariedade. O núcleo é uma casa de apoio filantrópica, que recebe 
gratuitamente pessoas de baixa renda, vindas do interior de Goiás e de outros Estados para 
realização de tratamento médico em Goiânia. O local oferece acomodação e três refeições diárias. 
A grande maioria dos usuários é encaminhada pelas prefeituras de suas cidades para o núcleo e 
deslocam-se para a capital sem acompanhantes. Permanecem em média 30 dias no local. Objetivo: 
Levar o consolo da mensagem espírita, a alegria cristã e a conversação fraterna com as pessoas. 

Os participantes dividem-se em dois grupos: o da alegria cristã e o da visita às dependências da 
instituição. O grupo da alegria cristã reúne-se no pátio da instituição, que fica distante das 
acomodações e canta músicas de conteúdo cristão, com o objetivo de animar o ambiente, 
promover a elevação da sintonia e fortalecer a fé das pessoas. A outra parte dos jovens é instruída 
de maneira respeitosa, adentrar as dependências do estabelecimento, abordando cada paciente 
individualmente. Eles conversam com os presentes, distribuem as mensagens e convidam aqueles 
que conseguem caminhar, para irem ao pátio participar da alegria cristã e convivência fraterna.   

Ao retornarem para a FEEGO, os grupos realizam uma breve avaliação da atividade do dia, os 
coordenadores dão orientações e é feita uma prece de encerramento e preparação para os estudos 
doutrinários. 

RECURSOS UTILIZADOS: Manual do SAPSE, mensagens espíritas, O Evangelho segundo o Espiritismo,  
lanche 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Desde a implantação dessas atividades, há dois anos, na Mocidade da FEEGO, observou-se um 
fortalecimento e crescimento da evangelização do jovem, bem como o surgimento de novas lideranças no 
grupo e a fidelização do jovem à mocidade espírita. Observa-se que a abertura para que os pais e alguns 
frequentadores do ESDE participem do trabalho voluntário fortaleceu as relações entre os presentes. O 
clima é amistoso e os adultos auxiliam muito na manutenção da disciplina, apoiando os coordenadores das 
atividades. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATO GROSSO 

NOME DO PROJETO: PROJETO VALORES DO CORAÇÃO 

OBJETIVO GERAL: 

Evangelizar por meio de vivências. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a juventude à participação nas aulas da evangelização; 

 possibilitar maior tempo de convivência entre os jovens; 

 facilitar e estreitar os laços de amizade; 

 favorecer o aprendizado doutrinário em torno da caridade ensinada por Jesus (bene volência, 

indulgência e perdão); 

 fortalecer os vínculos jovens-instituição espírita através de visitas à Instituições e ou pessoas 

necessitadas  (doentes hospitalizados ou em casa, abrigo de idosos, instituições par a dependentes 

químicos); 

 conhecer e comparar realidades diferentes de vida; 

 favorecer o aprendizado da resignação diante dos sofrimentos; 

 exercitar a abstenção da queixa e lamentação diante de desafios tão menores aos que são 

encontrados; 

 Compartilhar solidariedade. 

PÚBLICO: 15 a 21 anos  

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 2 vezes por ano, uma 
no primeiro semestre e outra no segundo  

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 aulas 
(preparação/campo/avaliação)  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Semestralmente, os jovens elegem uma instituição filantrópica para conhecer e conviver por 
algumas horas.  A preparação, “o que fazer lá e como”, é realizada no próprio dia e horário da aula de 
evangelização, bem como a visita em campo, sendo última com algumas horas a mais de duração. Ao 
término realiza-se a avaliação do trabalho. Uma solicitação de autorização é enviada aos pais para garantia 
da segurança dos evangelizandos e do trabalho.  

Desde 2012, as crianças do 3º Ciclo de Infância aderiram a essa iniciativa com o “Projeto Valores do 
Coraçãozinho”, em visitas a locais adequados e condizentes com a idade e maturidade do grupo.  
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RECURSOS UTILIZADOS: Os recursos são adequados ao local a ser visitado e ao tipo de trabalho 
desenvolvido, mas geralmente as estratégias envolvem dinâmicas de grupo, teatro, música e bate papo 
com os internos, dentre outras. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A participação dos jovens nessa atividade é excepcional ; eles adoram, colaboram e cooperam de forma 
muito efetiva. A convivência com realidades mais duras, mais desafiadoras e , na maioria das vezes, muito 
diferentes das deles, servem como excelente material de reflexões por parte de todos os envolvidos. 

Há ainda um formulário de registro para o acompanhamento do projeto através do número de 
participantes, desde seu início.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PERNAMBUCO 

NOME DA AÇÃO: VISITA AO LAR DE IDOSAS 

OBJETIVO GERAL:  

Promover a interação entre a juventude e senhoras idosas abrigadas no Lar de idosas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Sensibilizar o jovem para a importância da ação caridosa, que tem diversas matizes na prática 

evangélica; 

 possibilitar ao jovem a reflexão na prática conjunta sobre aspectos do ensinamento cristão, como a 

indulgência e a benevolência;  

 assistir materialmente o abrigo por meio de donativos que são levados a cada visita;  

 realizar atividades lúdicas;  

 permitir aos jovens uma reflexão mais cuidadosa sobre a brevidade da vida encarnada, a solidão, o 

abandono, a necessidade de amor e carinho no cultivo das relações;  

 possibilitar ao jovem a reflexão sobre seu estar no mundo e a importância do afeto e zelo nas 

relações; 

 doar atenção e carinho, através da escuta, da palavra endereçada e do afago físico às senhoras do 

Lar de Jesus. 

PÚBLICO: Jovens entre 12 e 30 anos.  

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Todo o primeiro sábado do 
mês; turno da tarde. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A visita ao Lar de Jesus é uma atividade permanente promovida pela Mocidade Espírita 
Eurípedes Barsanulfo (MEEB), da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho), sendo realizada 
uma vez por mês, em todo primeiro sábado de cada mês. A atividade iniciou-se em março de 2013, 
contando até agora quatro visitas – março, abril, maio e junho, sem interrupção durante o recesso escolar. 
Em cada uma das visitas, são levados donativos que visam não apenas a beneficiar materialmente o Lar de 
Jesus, mas também a possibilitar aos jovens moverem esforços para captar os recursos doados  (higiene, 
alimentação etc).  Durante as visitas, cerca de 20 jovens, distribuem-se no terraço da Casa para a ação 
fraterna junto às 36 senhoras abrigadas, sendo também realizado acolhimento às senhoras acamadas. 
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As visitas duram cerca de 2 horas e são acompanhadas de músicas que os jovens cantam e em certos 
momentos tocam instrumentos. Por fim, o retorno à instituição espírita contempla uma hora de discussão 
sobre a experiência vivida (como os jovens se sentiram e experimentaram na visita) e prece.  

RECURSOS UTILIZADOS: Instrumentos musicais. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O trabalho tem sido avaliado como de extrema relevância para o grupo. As experiências vivenciadas pelos 
jovens oportunizaram significativas reflexões e aprendizagens, que apontam para a importância de se 
colocar em prática os ensinamentos espíritas compartilhados nos encontros de Evangelização, lidan do 
vivencialmente com temas como amor ao próximo, desapego, caridade, desencarnação, dentre outros. 
Depoimentos dos jovens ratificam tais avaliações: “Tem sido maravilhoso pois me dá alegria ver como elas 
ficam felizes quando chegamos lá, todas são exemplos de vida.” (Eduarda Soares, 13 anos). 

 

  



  

FEB/CFN/Área de Infância e Juventude 
Subsídios às Ações da Juventude Espírita 
 

 

 

58 

 

ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: AUXÍLIO EM ORFANATOS E ASILOS 

OBJETIVO GERAL:  

Levar o jovem a instituições como orfanatos e/ou asilos com o intuito de proporcionar contato com outras 
realidades, a fim de despertar o sentimento de caridade e empatia em relação ao próximo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Despertar no jovem o sentimento de caridade e empatia em relação ao próximo; 

 mostrar de maneira clara os aspectos da vida, considerando o processo de reencarnação, a lei de 

ação e reação, missão e expiação, entre outros temas pertinentes; 

 proporcionar momentos de integração entre o jovem e o idoso e/ou crianças. 

PÚBLICO: Jovens de 16 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local - instituição na cidade em que a Casa Espírita está localizada. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: um turno DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 a 4 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Após acertar detalhes com a instituição que será visitada, são definidas as atividades que 
serão realizadas pelos jovens no dia. Antes da visita são usados textos de reflexão, a fim de preparar os 
jovens para a experiência que os colocará em contato com realidades diferentes das quais 
conhece/convive, analisando-a a partir dos ensinamentos da Doutrina Espírita. Assim, a visita torna-se um 
dia de aprendizado sobre a verdadeira caridade e exercício da fraternidade legítima. 

RECURSOS UTILIZADOS: Textos de reflexão e outros recursos relacionados às atividades programadas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A avaliação é realizada pelo coordenador de juventude, por meio do diálogo e da observação do 
envolvimento do jovem durante e após as visitas. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: TOCANTINS 

NOME DO PROJETO: UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DA ALEGRIA – (UTI DA ALEGRIA) 

OBJETIVO GERAL:  

Interagir com crianças e adultos hospitalizados, seus acompanhantes e profissionais de saúde do hospital, 
de maneira a fazê-los transformar o ambiente que, por vezes, está carregado de tristezas e ansiedades 
provocadas pela doença, elevando a autoestima e a confiança por meio da alegria e do riso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Oferecer mais uma modalidade de assistência e promoção social espírita aos jovens frequentes aos 

estudos da juventude e/ou participantes frequentes a algum grupo de estudo da Doutrina Espírita, 

em uma Instituição Espírita; 

 formar multiplicadores para apoiar e orientar a criação de novos grupos de apoio e humanização 

hospitalar, por intermédio do palhaço; 

 estabelecer parcerias com entidades e órgãos para implementação e divulgação do projeto; 

 desenvolver nos participantes uma postura reflexiva sobre a valorização da vida, do amor ao 

próximo e da autoiluminação através do exercício da caridade; 

 proporcionar a produção artístico-científica, referente ao Projeto. 

PÚBLICO: A partir de 18 anos. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 13 anos DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Das 9h às 13h 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Sintonizados com os ensinamentos de Jesus, a equipe de voluntários prima pelo respeito ao 
credo religioso de cada indivíduo, uma vez que a intenção do trabalho não é fazer proselitismo, e sim criar 
um relacionamento fraterno que facilite a recuperação e o bem estar físico, psíquico e espiritual de todos 
os envolvidos no processo. As visitas são feitas por duplas ou trios de “Doutores”, pois os leitos hospitalares 
são geralmente pequenos e possuem diversos equipamentos frágeis. Um número maior de “Doutores” 
nesses ambientes pode ampliar a tensão do paciente ou acompanhante, além de multiplicar os focos de 
atenção, levando-os a dispersar o olhar, perdendo o jogo pretendido.  
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A atuação em duplas ou trios permite um maior envolvimento e cumplicidade, aprofundando a ligação com 
os residentes provisórios do hospital, possibilitando a utilização de mais recursos e entrega do participante, 
sendo mais rica e viva a sua interação, ganhando cores e movimentos. As duplas ou trios possibilitam o jogo 
claro entre diferentes tipos de palhaços, em especial os brancos e augustos, e também proporcionam um 
processo de identificação do corpo hospitalar (pacientes, acompanhantes e funcionários da saúde) com os 
mesmos. Além disso, esses grupos reduzidos permitem o apoio mútuo entre os integrantes, do mesmo 
modo que desenvolvem a segurança, a confiança e a cumplicidade necessárias para a realização do 
trabalho. 

Um dos fatores fundamentais para a formação e a existência de um grupo é a frequência, essencial à 
solidez do trabalho, posto que os participantes terão condições de desenvolver suas atividades, estar em 
constante sintonia com o grupo, aprimorar habilidades técnicas, além de estimular a qualidade e o bom 
andamento das ações. 

RECURSOS UTILIZADOS: Adequados às atividades realizadas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A avaliação deste projeto deve ser contínua, sistemática, dialógica e com a utilização de instrumentos; 
sendo individual e/ou em grupo. As avaliações ocorrem ao final de cada atividade, tais como: 

a) A avaliação oral e escrita será registrada em um arquivo próprio e realizada por cada participante 
do grupo que esteve presente na atividade, haja vista que, quando se oportuniza a expressão oral 
do trabalho desenvolvido, os participantes visualizam suas práticas, além de melhorá-las. 

b)  A avaliação institucional dar-se-á, preferencialmente, ao final de cada semestre, onde o hospital 
fará suas considerações a respeito das atuações desempenhadas pelo grupo no decorrer do período. 
Essa avaliação servirá de base para o aprimoramento e adequações das intervenções no hospital. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: VIVÊNCIA E AÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

FEB – CAMPO EXPERIMENTAL DE BRASÍLIA 

NOME DO PROJETO: PROJETO COOPERATIVO 

OBJETIVO GERAL:  

Oportunizar aos jovens espaço para a prática da caridade por meio de auxílio às famílias orientadas pelo 
Departamento de Assistência Social – DAS da instituição. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover oportunidade da vivência espírita por meio da adoção de uma família atendida pela área 

de Assistência Social, visando promover seu bem-estar e auxílio; 

 estimular o trabalho em equipe entre os jovens participantes; 

 integrar os setores do DIJ e do DAS da instituição no auxílio às famílias atendidas. 

PÚBLICO: Jovens (13 a 21 anos) 

ABRANGÊNCIA: Local – Campo Experimental da FEB em Brasília. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual  DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 meses. 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O projeto cooperativo tem duração de 3 (três) meses, com reuniões semanais de 
acompanhamento, utilizando-se, por vezes, de momentos nas aulas de evangelização para a troca de ideias 
quanto às formas de auxílio às famílias. A seleção das famílias a serem “adotadas” pelas turmas é realizada 
pelo Departamento de Assistência Social (DAS). A apresentação do projeto aos jovens e seu 
acompanhamento incluem sensibilização, organização, cronograma de ações, visitas, arrecadações e 
compartilhamento dos resultados. Visitas ao local de moradia das famílias podem ser realizadas, sempre 
acompanhadas pelos evangelizadores (DIJ) e/ou membros do DAS. Prece e leitura de O Evangelho segundo 
o Espiritismo são realizadas durante as visitas. 

O levantamento das necessidades da família é realizado pela turma, podendo-se considerar necessidades 
materiais (como alimento, vestuário, medicamento, brinquedos, livros), necessidades de orientação 
(explicações sobre higiene, cuidados com os animais domésticos, promoção da saúde, prevenção ao risco 
de acidentes domésticos, serviços sociais locais); necessidades espirituais (Evangelho no lar, vibrações, 
passe), dentre outras necessidades manifestadas pelas famílias. O grupo não assume a responsabilidade de 
suprimento integral das necessidades identificadas na família, mas esforça-se para atendê-la dentro das 
possibilidades, solicitando apoio aos demais setores da instituição, quando necessário. 

O convite à participação é estendido aos pais dos jovens, que podem integrar o grupo no auxílio às famílias. 
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RECURSOS UTILIZADOS: Material didático e audiovisual, transporte, material a ser arrecadado (gêneros 
alimentícios, de limpeza, roupas, mobiliário etc.) e logística de entrega. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A avaliação ocorre ao longo do processo e, em especial, no momento de compartilhamento dos resultados 
junto aos demais ciclos. O momento de culminância deve representar oportunidade de aprendizado, 
compartilhamento e confraternização, primando por uma programação criativa e significativa que valorize 
o exercício da caridade.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ACRE 

NOME DA AÇÃO: PÁGINA DO FACEBOOK 

OBJETIVO GERAL:  

Manter comunicação periódica com os jovens, além dos encontros semanais de Evangelização. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Possibilitar integração e comunicação com os jovens; 
 fortalecer vínculos entre os jovens; 

 divulgar conteúdo espírita entre os participantes; 

 direcionar atividades e estudo; 
 registrar imagens e conteúdo; 

 possibilitar a participação de amigos e familiares dos evangelizandos no ambiente da 
evangelização; 

 acompanhar as atividades desenvolvidas. 

PÚBLICO: Jovens, coordenadores, familiares, amigos 

ABRANGÊNCIA: Inicialmente local, na Casa Espírita onde é desenvolvida a Evangelização dos jovens, 
podendo ampliar-se. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: permanente DURAÇÃO DA ATIVIDADE: constante 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A ampla utilização das redes sociais foi vista como um meio de estender a ação evangelizadora 
para além dos encontros semanais. Criou-se, então, uma página no facebook intitulada Juventude Espírita 
FEEAC. Inicialmente com a finalidade de dar sequência às atividades propostas nos encontros semanais, ao 
longo do tempo a página possibilitou a participação de amigos e familiares dos evangelizandos, a 
oportunidade de divulgar conteúdo espírita, bem como conteúdo não espírita, porém de acordo com os 
ideais cristãos e doutrinários. Viabilizou, ainda, o compartilhamento e o registro de imagens e conteúdos 
referentes às atividades desenvolvidas, além de efetivar-se como meio de comunicação adicional do grupo. 

RECURSOS UTILIZADOS: Criação de endereço em ambiente virtual da rede social facebook. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Inicialmente, a página teve como propósito facilitar a comunicação entre os membros do grupo de jovens 
da Federação Espírita do Estado do Acre. Aos poucos, contudo, outros evangelizadores, familiares e amigos 
dos evangelizandos e evangelizadores de outras Casas Espírita foram fazendo parte do grupo e ampliando o 
nossos laços. O grupo está atualmente com 10 meses e 41 participantes. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ACRE 

NOME DA AÇÃO: “ESSA É A NOSSA MENSAGEM PARA VOCÊ” 

OBJETIVO GERAL:  

Estimular os jovens a consultarem as obras espíritas e disseminar mensagens de otimismo e aprendizado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular os jovens a consultar obras espíritas; 

 estimular a produção própria de mensagens dentro dos ideais espíritas/cristãos; 
 levar ensinamentos e amor ao próximo através de mensagens de consolo; 

 refletir sobre os temas em estudo e sobre a mensagem que se quer compartilhar; 

 divulgar a ação de evangelização de jovens; 

 divulgar a Doutrina Espírita e os ensinamentos do Cristo; 
 integrar a ação evangelizadora dos jovens a outras atividades da Casa Espírita. 

PÚBLICO: Jovens (a partir de 13 anos) e coordenadores da Juventude. 

ABRANGÊNCIA: inicialmente local, na Casa Espírita onde é desenvolvida a Evangelização dos jovens, 
podendo ser ampliada a outras Casas. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Permanente DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Mensal 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: 

"Meus amigos, a muitos dentre vós tenho ouvido dizer: Como hei de fazer caridade, se amiúde nem mesmo do necessário disponho? 

Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações [...]" 

A partir do estudo sobre o tema “caridade” e da elucidação apresentada no capítulo XIII, instruções dos 
Espíritos, item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade material e caridade moral,  
pensou-se em uma ação que estivesse ao alcance de todos e que traduzisse na prática a mensagem cristã. 
Definiu-se que, mensalmente, e de acordo com o tema em estudo, os evangelizandos e coordenadores 
escolheriam ou produziriam pequenas mensagens que seriam publicadas em rede social na internet, 
compiladas e impressas para serem distribuídas nos dias de atividades da Casa. 

A formatação dos folhetos contém texto introdutório e de apresentação "Essa é a nossa mensagem para 
você:”, seguido pela mensagem escolhida, pela identificação do autor da mensagem, do jovem que a 
selecionou e do grupo de jovens, mencionando a Campanha Permanente de Evangelização Espírita 
Infantojuvenil. 
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RECURSOS UTILIZADOS: Bibliografia espírita para escolha de mensagens; página do grupo no facebook. Os 
folhetos são confeccionados artesanalmente, utilizando papel A4 colorido, impressão em escala de cinza, 
recorte com régua e tesoura, perfurador de papel. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A participação, a resposta do público e da instituição foram boas. A ação ofereceu aos jovens mais uma 
oportunidade de contato com as obras espíritas e de refletir sobre seu conteúdo, no momento em que 
participam da escolha das mensagens. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: AMAPÁ 

NOME DO PROJETO: “JORNAL: LUZ DA JUVENTUDE” 

OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar aos jovens uma maior integração em torno de um tema gerador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estudar e pesquisar um tema gerador; 
 usar uma ferramenta pedagógica mais dinâmica para inserir o jovem como protagonista das 

discussões; 

 interagir com jovens de outras Casas Espíritas; 
 dinamizar o estudo através de uma atividade construída pelos próprios jovens; 

 divulgar a Doutrina Espírita aos frequentadores da Casa Espírita. 

PÚBLICO: Jovens entre 18 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Própria instituição espírita em que estão vinculados os jovens.  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Bimestral DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Maio e junho de 2012 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Foi sugerido ao grupo de jovens que se pensasse em uma atividade para dinamizar os estudos. 
Diante das várias sugestões, prevaleceu a construção do jornal, sendo realizadas reuniões para sua 
construção. Seguiram-se os procedimentos: 

1. Convite a um companheiro do Movimento Espírita com experiência em construção de jornal para orientar o grupo;  
2. escolha de um nome para o jornal; 

3. definição das atribuições de cada jovem do grupo;  
4. definição da primeira reportagem; 
5. reunião para estudo do tema; 

6. saída a campo para colher fotos e conteúdo; 
7. reunião para conclusão do jornal; 
8. encaminhamento do jornal para impressão; 

9. agendamento de data com os trabalhadores da Casa Espírita para falar sobre o projeto, realizar a entrega e 

comentar sobre o seu conteúdo.  

RECURSOS UTILIZADOS: Textos, livros, maquina fotográfica, computador, impressora e gravador de voz. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto foi considerado relevante por possibilitar a dinamização do estudo e favorecer maior integração 
dos jovens entre si e com a Casa Espírita, além de valorizar o envolvimento da instituição com o trabalho da 
Juventude. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: BAHIA 

NOME DO PROJETO: CONEXÃO JOVEM ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL: 

Produzir um programa de web rádio para jovens espíritas, tendo como eixo norteador a consciência de ser 
Espírito, a autonomia e o protagonismo juvenil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estabelecer um canal de comunicação e integração entre as Juventudes Espíritas do Estado da 
Bahia; 

 socializar com os ouvintes as ações que os jovens espíritas estão construindo em suas Casas 
Espíritas; 

 esclarecer temas importantes do Espiritismo junto aos jovens espíritas ouvintes. 
 oportunizar o crescimento dos colaboradores durante a tarefa, por meio do estudo, orientação 

para qualidade e trabalho em equipe. 

PÚBLICO: Crianças, jovens e adultos, com foco na juventude. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 ano DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Gravação com os entrevistados; gravação dos quadros e do roteiro; divulgação do programa; e 
transmissão do programa via web. 

QUADROS: 

 Trocando ideias: Decisão do tema central – Confecção das perguntas – Contato com a juventude 
entrevistada – Gravação da entrevista  

 Profissão evangelho: Escolher um profissional espírita experiente – Convidá-lo a participar – 
Gravação do quadro 

 Fica a dica: Estimular jovens espíritas a pensarem em uma dica aos outros jovens – Gravação do 
quadro 

 Arte jovem: Investigar ações artísticas realizadas por jovens espíritas – Solicitar autorização para 
transmitir – Gravação do quadro 

 Jovem em ação: Investigar ações que jovens espíritas estão realizando na Bahia – Estudar sobre o 
projeto – Gravação da matéria com os entrevistados – Gravação da parte jornalística da matéria 
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 Minuto da Criança: Procurar crianças que participam da evangelização espírita – Estimulá-las a 
pensar no que aprenderam – Solicitar aos responsáveis e evangelizadores a gravação com a criança 
– Gravação do quadro.  

 Agenda Cultural – Investigar eventos culturais e interessantes para jovens espíritas da Bahia – 
Gravação de quadro 

 Confecção do roteiro contendo todas as informações dos quadros – Gravação do roteiro 
 Edição de todos os áudios – Audição final do programa – Ajustar detalhes de edição  
 Divulgação do roteiro do programa nas redes sociais – Transmissão do programa na web rádio – 

Postar spot no blog da CIJ. 

Cada quadro e atividade tem uma pessoa responsável. O prazo para realização dos quadros e atividades 
foram estabelecidos em grupo. O cumprimento do prazo é fundamental para que se logre êxito na 
construção de cada edição. 

RECURSOS UTILIZADOS: 2 gravadores comprados através da venda de camisas; camisas para divulgação do 
programa; computadores pessoais para confecção dos roteiros e edições. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Realizam-se avaliações em equipe com boa frequência. Nesses 12 meses de trabalho, foram realizadas 
diversas reuniões de avaliação, com potenciais efeitos na dinâmica do projeto e das ações realizadas.  

Considerações gerais: O projeto tem alcançado ótimos resultados no que se refere à integração das 
Juventudes de todo o Estado. Tem motivado a produção artística e ações de estudo por essas Juventudes. 
O grupo de produção tem se expandido, ganhando novos colaboradores. Além disso, tem contribuído 
imensamente nas ações de integração da Juventude com a coordenação de diversas áreas da Federativa, 
incluindo a CIJ. Enfim, o projeto tem atingido o seu objetivo na medida em que desenvolve o conhecimento 
e aprofundamento dos conteúdos espíritas, a autonomia e o protagonismo juvenil. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: CEARÁ 

NOME DO PROJETO: REDE SOCIAL 

OBJETIVO GERAL:  

Trabalhar em parceria com alguns jovens na divulgação, através mídia social, das atividades de 
evangelização espírita infantojuvenil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Compartilhar as atividades da CIJ/FEEC através da mídia social; 

 integrar jovens, evangelizadores e família através da mídia; 

 criar e atualizar um site para a evangelização espírita. 

PÚBLICO: Evangelizadores e jovens 

ABRANGÊNCIA: Regional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: atualização constante 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Utiliza-se as ferramentas da rede social para divulgação das atividades da Evangelização 
Espírita Infantojuvenil e da família, além de integrar evangelizadores, família e jovens locais e de outras 
localidades. 

RECURSOS UTILIZADOS: Recursos audiovisuais. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por meio do acesso e retorno na participação dos eventos divulgados na mídia social. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: GOIÁS 

NOME DO PROJETO: CONHEÇA O ESPIRITISMO PELA ARTE SEQUENCIAL 

OBJETIVO GERAL:  
Proporcionar aos jovens momento de produção de material impresso com vistas à difusão da Doutrina 
Espírita por meio da Arte Sequencial (Gibi). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Motivar e preparar os jovens para trabalho em equipe e para efetiva participação em atividades que 
envolvam a arte como meio de divulgação do Espiritismo. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 24 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 trimestre DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas/dia  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os Jovens de algumas Mocidades Espíritas da 
capital do Estado de Goiás, interessados em trabalharem com a 
arte como meio de divulgação do Espiritismo, uniram-se e 
fundaram o NEAS - Núcleo Espírita de Arte Sequencial. A Arte 
Sequencial, também conhecida como “Gibi” ou “História em 
Quadrinhos”, foi a “ferramenta” eleita pelos jovens para 
divulgarem conteúdos, preceitos e mensagens espíritas ao 
público em geral. Por isso, o Setor de Juventude do DIJ-FEEGO, 
apoiando os jovens do NEAS (Mocidades Espíritas), publicou a 
História em Quadrinhos intitulada “Ângelo, a Descoberta – 
Conheça o Espiritismo”, que é uma adaptação do documento 
(folder) de divulgação da Doutrina Espírita denominado “Conheça o Espiritismo – Uma nova era para a 
humanidade”, amplamente divulgado pela FEB e pelo Conselho Espírita Internacional. 

RECURSOS UTILIZADOS: Material gráfico (exemplo acima). 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Avalia-se que a ação foi muito positiva. O material produzido pelos jovens foi amplamente divulgado no 
Movimento Espírita e facilitou, com outra linguagem, o acesso ao público em geral (especialmente a 
juventude) às importantes informações contidas no documento intitulado “Conheça o Espiritismo – Uma 
nova era para a humanidade”. O trabalho utilizando da Arte Sequencial cumpriu com os objetivos 
propostos no projeto e inclusive ensejou a produção de outros trabalhos visando à difusão dos preceitos 
doutrinários, quais sejam: “O pão da vida”; “Flores Esquecidas” e “Feixe de Luz”. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DO PROJETO: EVANGELHO ON-LAR JOVEM 

OBJETIVO GERAL:  

Divulgar a prática do Evangelho no lar através da internet. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Proporcionar espaço para o protagonismo juvenil;  

 desenvolver o exercício da divulgação do Espiritismo, em especial do Evangelho de Jesus;  
 integrar os Departamentos da FEPB. 

PÚBLICO: Jovens de 15 a 21 anos. 

ABRANGÊNCIA: Local - João Pessoa 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 hora 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Iniciativa do Departamento de Comunicação Social (DECOM) da FEPB no qual o DIJ-FEPB faz 
parceria através da participação de jovens como protagonistas na divulgação em exibições especiais do 
“Evangelho On-lar” destinadas ao público jovem. Os temas são escolhidos pelos próprios jovens através de 
enquetes em redes sociais. As exibições ocorrem ao vivo e são transmitidas via internet, havendo a 
possibilidade de interação dos internautas em tempo real. 

RECURSOS UTILIZADOS: Microfone, câmera, computador, internet. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto atingiu seus objetivos de forma satisfatória recebendo, inclusive, comentários de aprovação de 
diversas partes do país através de e-mails e redes sociais. Os jovens demonstraram conhecer os princípios 
doutrinários e puderam divulgar com correção a visão espírita do Evangelho de Jesus.  

Em uma ocasião, o projeto foi realizado no estado de Pernambuco, durante o EJEPE, e contou com a 
participação de jovens da PB, de PE e do RN. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DO PROJETO: BLOG DA MOCIDADE 

OBJETIVO GERAL:  

Divulgar o conteúdo das aulas, notícias espíritas, eventos, bem como materiais informativos interessantes 
relacionados à Juventude como um todo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar ao jovem da Casa Espírita os conteúdos estudados, a forma de estudo do grupo, bem 
como interagir sobre as aulas através do blog; 

 integrar o jovem à Casa Espírita; 

 fortalecer o Movimento Jovem da Casa Espírita. 

PÚBLICO: jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: permanente DURAÇÃO DA ATIVIDADE: permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Espaço destinado à Mocidade Espírita com o intuito compartilhar conhecimento e auxiliar o 
jovem a se integrar na Casa Espírita, mantendo-o informado sobre o assunto da semana. Esse blog é 
alimentado semanalmente com artigos, data das aulas, apontamento do tema da aula e sua bibliografia, 
para que o jovem pesquise e interaja com o coordenador. Há indicação de livros, links e reflexões sobre o 
tema. Mensalmente há apontamentos de dicas de leitura e artigos sobre a juventude ou sobre temas 
específicos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Página do blog , internet , links , vídeos. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A equipe moderadora realiza uma avaliação a cada 15 dias sobre o andamento do blog e a sua atuação 
junto ao jovem. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: MATÉRIAS NO JORNAL MUNDO ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL: 

Divulgar conteúdos doutrinários que possam ser utilizados nas aulas, notícias e eventos do DIJ, bem como 
materiais interessantes relacionados à Juventude como um todo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Divulgar mensagens ou conteúdos espíritas que possam auxiliar o coordenador de juventude em 
suas aulas; 

 Divulgar mensagens espíritas que possam ser lidas pelos jovens e os levarem à reflexão. 

 Divulgar eventos do DIJ ocorridos nas URES a fim de auxiliar no fortalecimento da atividade em 
nível regional. 

PÚBLICO: Todos os leitores do jornal 

ABRANGÊNCIA: Do jornal (estadual, nacional e internacional) 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Mensalmente DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A página destinada ao DIJ é chamada ESPAÇO DIJ. Desde 2008, todos os meses são veiculadas 
matérias, mensagens e diretrizes sobre o andamento da atividade no Estado. É um espaço destinado à 
equipe do DIJ e coordenadores da URES para contribuir como veículo de informação e compartilhamento 
de experiências entre as diversas regiões do Estado. No espaço DIJ são veiculadas mensagens com intuito 
de auxiliar o evangelizador e o jovem em sua caminhada terrestre. Mensalmente, os coordenadores dos 
DIJ/URE podem enviar suas informações para serem colocadas no Espaço DIJ/FEP. 

RECURSOS UTILIZADOS: Jornal 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por meio do feedback dado pelas URES e e-mails recebidos. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO DE JANEIRO 

NOME DA AÇÃO: VÍDEO 

OBJETIVO GERAL:  

Incluir os jovens em atividades que eles mesmos possam ser os protagonistas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Trabalhar essa atividade de forma que incentive o jovem a estudar e aprofundar conhecimentos sobre os 
temas abordados. 

PÚBLICO: Jovens de 16 aos 22 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual, por meio da internet. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: pelo menos 1 dia de trabalho DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 10 min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO:  

VÍDEO 1: criou-se um vídeo que narra o sonho coletivo que alguns jovens amigos tiveram, onde a 
Espiritualidade os convida a analisarem suas atitudes, suas posturas morais e os convida, em seguida, a se 
reformarem intimamente, mudarem seus hábitos. 

VÍDEO 2: durante a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro – COMEERJ de 
2013, criou-se um vídeo baseado em uma música mostrando aos jovens espíritas e convidando outros 
jovens que estavam envolvidos exclusivamente com os prazeres do mundo, a seguirem o caminho deixado 
por Jesus através dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo. 

RECURSOS UTILIZADOS: A vontade dos jovens de participar, de trabalhar, de contribuir com os estudos a 
serem apresentados para eles mesmos. VÍDEO 1: material usado para debate no 3º ENCOME (Encontro de 
Mocidades Espíritas), evento criado pelos jovens e para os jovens das Mocidades de Nova Friburgo, 
motivado pela saudade que os jovens sentiam uns dos outros após a COMEERJ, bem como pela intenção de 
fortalecer as Mocidades da região por meio da confraternização e da alegria que regem esses encontros 
bimestrais. VÍDEO 2: criado e apresentado na COMEERJ de 2013, polo IV. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As atividades foram avaliadas, reconhecendo-se a oportunidade de trabalhar os talentos jovens.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO GRANDE DO SUL 

NOME DO PROJETO: MOSTRA DE CURTAS ESPÍRITAS  

OBJETIVO GERAL:  

Divulgar a Doutrina Espírita através da arte visual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Oportunizar aos jovens o uso dos talentos criativos na divulgação da Doutrina Espírita, utilizando filmes de 
curta metragem elaborados, vivenciados, criados e representados pelos jovens, aproximando-os do 
Movimento Espírita.  

PÚBLICO: Grupos de Programações Juvenis (GPJs) do Estado do RS, jovens evangelizandos do 3º Ciclo de 
Infância, Juventude I, Juventude II e Juventude III das Casas Espíritas da União Distrital e Grupos de Arte 
Espírita. 

ABRANGÊNCIA: Estadual (Grupos de Programações Juvenis) e União Distrital UDE da 1ª Região Federativa 
do RS.  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: anualmente - divulgação em 
junho e realização no final do ano. 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Atividade desenvolvida pelo Grupo de Programações Juvenis (GPJ) da União Distrital - UDE - 
Passo d’Areia do Conselho Regional da 1ª região – CRE 1 - da FERGS.  O GPJ organiza o evento, elabora o 
regulamento para a inscrição de curtas elaborados por jovens do Movimento Espírita, divulga, recebe 
inscrições dos curtas, analisa o material com filtro doutrinário, orienta sobre adequações quando 
necessário, estabelece o cronograma das etapas de inscrição e coordena as apresentações. 

Cada participante pode inscrever 01 (um) curta metragem. Todos os curtas devem apresentar legendas em 
português. Roteiro, cenários, filmagens e demais assuntos pertinentes à execução do filme ficam a cargo de 
cada participante. Os temas são de livre escolha, porém limitados a abordagens da Doutrina Espírita, com 
tempo mínimo de 12 (doze) minutos e máximo de 15 (quinze) minutos. Todos os curtas são premiados e o 
troféu em cada ano é diferente. Cada participante inscrito recebe um DVD contendo todos os curtas 
apresentados. 

RECURSOS UTILIZADOS: Internet, emails e cartazes de divulgação; equipamentos de multimídia para 
exibição dos curtas; iluminação e sonorização adequados ao evento; decoração estilo Festival de Cinema. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento é realizado há 6 anos consecutivamente e já está consagrado no Movimento Espírita Juvenil. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: ACRE  

NOME DA AÇÃO: PALESTRA JOVEM 

OBJETIVO GERAL:  

Estender a ação evangelizadora dos jovens de acordo com os ensinamentos da Doutrina Espírita a outros 
espaços e momentos do Movimento Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Divulgar a ação de evangelização de jovens; 

 divulgar a Doutrina Espírita e os ensinamentos do Cristo; 
 promover a vivência de novas experiências dentro do Movimento pelos evangelizandos; 

 integrar a ação evangelizadora dos jovens a outras atividades da Casa Espírita. 

PÚBLICO: Jovens a partir de 13 anos e Coordenadores da Juventude 

ABRANGÊNCIA: Inicialmente local, na Casa Espírita onde é desenvolvida a Evangelização dos jovens, 
podendo ser ampliada a outras Casas Espírita. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Semestral/anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 40 min 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A semelhança entre os temas dos Ciclos de Palestras da Casa e os temas abordados na 
Evangelização dos jovens motivou a proposta de ceder um dia para que os coordenadores de juventude e 
os jovens discorressem sobre o tema previamente definido. Foi montada uma abordagem do tema, 
utilizando oratória, vídeo e imagens, leitura de textos, declamação e apresentação musical. 

 A oratória foi desenvolvida pelos coordenadores de juventude, alguns evangelizandos participaram com 
leitura e declamação, e um antigo integrante da Juventude coordenou a apresentação musical. A seleção 
de imagens, vídeos e texto foi realizada sempre prezando pela fidelidade doutrinária e pertinência ao tema 
selecionado. 

RECURSOS UTILIZADOS: Para produção da oratória utilizou-se o conteúdo das Obras Básicas, 
principalmente O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos. Apresentação de slides/data 
show contendo imagens disponíveis na internet, organogramas, combinações de imagens e textos; vídeo, 
produzido pela TVCEI, também disponível na internet. Como maneiras auxiliares, foram selecionadas 
passagem evangélica/bíblica que completasse o tema escolhido; músicas para declamação e prece. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A ação foi considerada uma interessante maneira de integrar a atividade da Evangelização a outra atividade 
da Casa Espírita (palestras públicas). Os evangelizandos demonstraram um bom envolvimento com a 
atividade, superando timidez, preocupando-se com transmitir a mensagem de forma clara e reconhecendo 
essa tarefa como uma oportunidade de divulgar as mensagens e os ensinamentos do Cristo, por meio de 
uma ação direta: evangelizar sendo evangelizado. A atividade teve uma boa aceitação do público e dos 
trabalhadores presentes, de forma que o grupo foi convidado à apresentação da palestra jovem em outra 
Casa Espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: AMAPÁ 

NOME DA AÇÃO: ENCONTRO DE TRABALHADORES PROMOVIDO PELA JUVENTUDE 

OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o jovem espírita para o trabalho do/no bem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estudar e aplicar o Evangelho do Cristo; 

 potencializar as habilidades (talentos) do jovem para o trabalho do bem; 
 instigar a reflexão do jovem sobre importância do trabalho e a dedicação nas atividades espíritas; 

 despertar a responsabilidade cristã e espírita. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local - Grupo Espírita Missionários da Luz 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 3 dias 
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Entre a organização e a execução 
propriamente dita, chega a alcançar 1 semestre. 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O Encontro de Trabalhadores do Grupo Espírita Missionários da Luz é uma atividade já 
integrada aos objetivos da instituição, anualmente. Seu intuito é capacitar a Juventude Espírita para o 
trabalho do Cristo à luz da codificação Kardequiana. Os jovens são preparados pelos evangelizadores de 
Juventude e pela Direção do DIJ, num período que chega a alcançar 6 meses de planejamento. Durante a 
organização do evento, os jovens devem pensar e organizar atividades didático-pedagógicas-doutrinárias 
para crianças (da creche aos 12 anos) e trabalhadores. Cada Encontro tem uma temática específica, 
baseada em livro (obra) espírita, escolhida em Diretoria, e que será trabalhada durante o ano como 
campanha da Casa. A culminância do planejamento das atividades se dá num período de três dias, onde, 
sob o “regime” de internato, os jovens executarão suas tarefas, enquanto os trabalhadores e demais filhos 
(crianças) serão os expectadores.  

Observação: os jovens atuam como protagonistas, responsabilizando-se pelo planejamento das ações 
doutrinárias e execução da tarefa junto aos trabalhadores, com base em acompanhamento dos 
evangelizadores e Diretores do DIJ; enquanto as necessidades logísticas (escolha do local e alimentação) 
ficam por conta dos trabalhadores e diretores da instituição.  

RECURSOS UTILIZADOS: Materiais didático-pedagógicos diversos; eletroeletrônicos (notebook, datashow, 
caixas de som, microfones); materiais de higiene e limpeza; alimentos; seleção de músicas etc. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As experiências com a organização e realização dos Encontros têm mostrado a importância de se incentivar 
e potencializar as habilidades juvenis, identificando-se significativos avanços no senso de responsabilidade 
dos jovens no que tange aos ensinamentos do Cristo à luz da Doutrina Espírita e à importância de executar 
com amor a tarefa. A organização de nova edição do evento evidencia incomensurável crescimento do 
ponto de vista doutrinário, pessoal, interpessoal, dinâmico, moral e cristão nos/dos jovens espíritas da 
Instituição. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: AMAZONAS 

NOME DA AÇÃO: CAMPANHA JOVEM TRABALHADOR 

OBJETIVO GERAL: 

Sensibilização do jovem para importância do trabalho na Casa Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Apresentar ao jovem o funcionamento da Casa Espírita, seus objetivos e suas atividades; 

 estimular as práticas da ação no bem.  

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local – Instituição Espírita Fundação Allan Kardec 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 mês DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1h e 20min por atividade escolhida 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Divulgação da campanha para a Juventude. Distribuição das atividades da Casa Espírita que 
despertem o interesse do jovem em conhecê-las, registradas em uma ficha de inscrição. Sempre 
acompanhado de um evangelizador, o jovem participa das atividades escolhidas, de acordo com o 
cronograma de visitas previamente acertado com a coordenação da atividade a ser visitada. 

RECURSOS UTILIZADOS: Folder com as diretrizes para a orientação dos jovens quanto às atividades 
desenvolvidas na Casa Espírita; cartaz de divulgação da campanha; crachá para identificação do jovem; 
ficha de inscrição nas atividades vinculadas à campanha. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O evento será considerado satisfatório se um significativo número de jovens se inscrever para as visitas e 
se, durante a visita, os jovens demonstrarem compreender o objetivo e o modo de funcionamento da 
atividade que participaram, sentindo-se estimulados/envolvidos em desempenhar o trabalho do bem. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: GOIÁS 

NOME DO PROJETO: DESAFIO MOCIZADE DE CRIAÇÃO DE MOCIDADE ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar aos jovens momento de integração, troca de experiências e atividade prática (oficina), 
visando despertar o espírito de liderança e o protagonismo juvenil (trabalho) junto à Mocidade, ao Centro 

Espírita e ao Movimento Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Motivar e preparar os jovens para que auxiliem no trabalho de criação de Mocidades Espíritas nas 

instituições que ainda não possuem tal atividade para a Juventude. 

PÚBLICO: Jovens de 16 a 24 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 4 horas  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A realidade atual das Casas Espíritas em relação à Juventude é 
preocupante. Um exemplo foi a participação na programação jovem do XXV 
Congresso Espírita do Estado de Goiás (ano 2009) em que tivemos 98 
instituições espíritas presentes, das quais 44 não possuiam Mocidade Espírita. 
O jovem, por sua vez, possui diversos desafios perante a sociedade que acabam servindo como pretexto 
para o seu afastamento da Casa Espírita. Por isso, o desafio assumido é que toda Casa Espírita possua 
Mocidade e que o jovem encontre ali o seu espaço de convivência e aprendizado na instituição espírita, 
sem prejuízo de sua participação nas demais atividades e frentes de trabalho da Casa Espírita. O “Desafio 
Mocizade de criação de Mocidades” é um game que tem o objetivo de despertar as lideranças da 
Juventude Espírita para a necessidade do trabalho integrado à Casa Espírita. “Os moços espíritas de hoje 
edificarão, com o Evangelho, a reforma dos costumes, a fim de que possa Jesus dizer, um dia: - “O meu 

reino já é deste mundo.” (Martins Peralva, Estudando o Evangelho, 4. ed., p. 144, 146) . 

RECURSOS UTILIZADOS: Adequados às atividades realizadas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Avalia-se a atividade de forma muito positiva. Em todas as regiões do Estado em que o projeto foi realizado 
tivemos retorno no sentido de que os Jovens que participaram da atividade mudaram completamente a 
visão quanto à sua postura no âmbito da Mocidade Espírita. Relatos nos revelaram que os jovens passaram 
a se interessar mais pela Mocidade Espírita e despertaram o interesse e o desejo de colaborarem 
ativamente com a sua Mocidade Espírita e demais atividades da Casa Espírita e do Movimento Espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MATO GROSSO DO SUL 

NOME DO PROJETO: APRENDENDO A EVANGELIZAR 

OBJETIVO GERAL:  

Preparar os jovens para colaborarem com as atividades da Evangelização Espírita Infantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimular e preparar os jovens para a tarefa da Evangelização Espírita Infantil; 

 oferecer aos jovens a oportunidade de auxiliar as crianças nas atividades da Evangelização Espírita 
Infantil. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 17 anos 

ABRANGÊNCIA: Local – Campo Grande 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas (*) 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os jovens que saem do ciclo da Infância e passam a frequentar a Juventude são convidados a 
serem auxiliares na tarefa de Evangelização das crianças. Os interessados recebem orientação do 
coordenador da Infância e começam a auxiliar o evangelizador, inicialmente com pequenas ações, para, 
posteriormente, ser dada a oportunidade de ministrar aulas, sob a orientação do evangelizador. 

 (*) As aulas são de 1 hora, porém o jovem realiza ações antes e após a evangelização, permanecendo no 
Centro Espírita por 2 horas. 

RECURSOS UTILIZADOS: Currículo, apostilas da FEB e material de apoio. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Essa experiência está sendo muito bem avaliada por evangelizadores, diretores de DIJ e coordenadores de 
Infância e de Juventude. Atualmente, vários jovens estão evangelizando, não somente na Infância, como 
também nos primeiros ciclos da Juventude. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: MINAS GERAIS  

NOME DA AÇÃO: REESTRUTURAÇÃO DO ENCONTRO DE JOVENS 

OBJETIVO GERAL:  

Atingir os três objetivos do encontro: estudo, confraternização e trabalho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Envolver os jovens nos trabalhos da Casa Espírita e promover a união dos trabalhadores das demais áreas. 

PÚBLICO: Jovens 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Regional - CRE: 20º - Lavras 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Anual  

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Envolvimento dos coordenadores das áreas de trabalho das Casas Espíritas no preparo do 
encontro de jovens, com a elaboração de tarefas ligadas a cada uma das áreas. Participação desses mesmos 
coordenadores no encontro na elaboração cooperativa (coordenadores + jovens) de projetos para serem 
executados pelo período de um ano. Exemplos:  

 Comunicação social 

 Elaboração de campanhas (Aborto, não! Drogas, não! etc.) 

 Formação de equipes para confecção de materiais de divulgação 
 Escala de Casas Espíritas para visitas dos jovens e execução da campanha etc. 

Cada coordenador de área, apoiado por um membro da equipe da Juventude do CRE, responsabiliza-se por 
um grupo de jovens e os acompanha durante o ano na execução dos projetos, de modo que os jovens se 
envolvam em trabalhos em suas Casas Espíritas durante todo esse período. 

RECURSOS UTILIZADOS: Adequados a cada atividade proposta. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Aumento do número de jovens nas Casas Espíritas, maior integração dos jovens como trabalhadores das 
Casas Espíritas, maior autonomia dos jovens na Casa Espírita, resultados efetivos do encontro de jovens 
(além da confraternização e estudo), formação de trabalhadores. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DO PROJETO: JOVEM ORADOR 

OBJETIVO GERAL:  

Possibilitar ao jovem o desenvolvimento da capacidade de oratória.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Divulgar o Espiritismo;  

 incentivar outros jovens ao estudo e divulgação do Espiritismo;  
 integrar as Juventudes das Casas Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens a partir de 17 anos. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Mensal DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 45 minutos 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Um grupo de jovens que se mostram mais desenvoltos na oratória é pre parado para fazer 
palestras em Casas Espíritas.  

RECURSOS UTILIZADOS: Livros, datashow, computador. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A ação mostrou-se eficiente para com o propósito de o jovem ser protagonista na divulgação do 
Espiritismo. Em uma Casa da cidade de João Pessoa, “Doze Apóstolos”, o mês de junho é reservado aos 
jovens, no projeto chamado “Junho Jovem”. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DO PROJETO: JOVEM TRABALHADOR ESPÍRITA  

OBJETIVO GERAL:  

Oportunizar ao jovem espaço de trabalho em Departamentos e Comissões de grandes eventos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Fazer com que o jovem adquira experiência e capacitação para que possa assumir tarefas na Casa 
Espírita a que esteja vinculado;  

 realizar a integração entre Departamentos por meio da ação juvenil. 

PÚBLICO: Jovens acima de 13 anos. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Variável 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O jovem é convidado a trabalhar colaborando com atividades coordenadas por adultos em 
diversas áreas do Movimento Espírita. Dependendo da atividade, o jovem que já demonstra condições 
pode liderar a organização de projetos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Dependerá do trabalho a ser realizado. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os jovens se mostraram interessados em protagonizar ações e realizaram trabalhos satisfatórios. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: AÇÃO JOVEM NAS SEMANAS E JORNADAS ESPÍRITAS E NA CONFERÊNCIA ESTADUAL 
ESPÍRITA  

OBJETIVO GERAL:  

 Proporcionar aos jovens a integração com outra realidade do Movimento Espírita: o atendimento 
ao público leigo; 

 promover a conscientização sobre a importância do processo de Evangelização para o jovem; 
 despertar o interesse de assumir compromissos no Centro Espírita e no Movimento Espírita em 

geral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar o envolvimento do jovem com o Movimento Espírita local; 

 promover a conscientização sobre a importância da Evangelização para o desenvolvimento de sua 
reforma íntima, e do trabalho como vivência prática dos conteúdos estudados em sala; 

 despertar o interesse em trabalhar na Casa Espírita que frequenta; 
 permitir ao jovem espaço de reflexão sobre sua conduta na sociedade; 

 contribuir para fortalecimento do movimento jovem na região ou Casa Espírita; 

 incentivar a formação de novos trabalhadores nas Casas Espíritas. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local/ Regional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 semana DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas por dia 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: As semanas ou jornadas espíritas do Estado são momentos que os espíritas estudam e 
divulgam a Doutrina Espírita para a sociedade em geral. Os jovens são selecionados de acordo com sua 
aptidão e interesse e podem auxiliar nas equipes de infraestrutura, saúde, recepção, livraria, biblioteca, 
apresentação das atividades, música, teatro etc. Uma das ações refere-se à atuação na Semaninha Espírita, 
que ocorre paralelamente à Semana Espírita. Nesse evento, enquanto os pais assistem às palestras 
públicas, as crianças são levadas para salas, separadas por ciclos, realizando-se aulas de evangelização 
sobre o mesmo tema dos adultos. Em tal ação, os jovens podem auxiliar a equipe de evangelizadores  da 
Infância na elaboração e desenvolvimento das aulas que da semana. Após a seleção junto à coordenação 
de sua Juventude, o jovem é encaminhado para as reuniões preparatórias da Equipe da URE ou da Casa 
Espírita que será sediará o evento, onde receberá as orientações sobre o que deverá fazer e sobre a 
importância de sua postura, uma vez que estará representando o Movimento Espírita local ou regional.  
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RECURSOS UTILIZADOS: Local do evento, microfones, data show, telão, mensagens espíritas, livros 
espíritas, materiais infantis etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após o evento a equipe de organização realiza uma avaliação de pontos positivos e negativos e o que 
precisa melhorar. O coordenador de Juventude avalia junto com o jovem como foi a sua atuação durante o 
evento. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ  

NOME DA AÇÃO/PROJETO: FEIRA DE LIVROS 

OBJETIVO GERAL: 

Divulgação da Doutrina Espírita por meio de feiras de livros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Incentivar o jovem à leitura; 
 integrar o jovem no Movimento Espírita local; 

 auxiliar o jovem na ampliação do conhecimento da Doutrina Espírita. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 semana 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Os jovens são convidados a fazer parte da escala de trabalho durante o período da Feira, 
permitindo se familiarizarem com os diversos títulos e também aprenderem a fazer atendimento ao 
público. A Feira de livro é realizada com a participação voluntária do jovem, que pode auxiliar na seleção 
das obras, no transporte, na montagem da feira, nas vendas ou no caixa. 

RECURSOS UTILIZADOS: Livros, e-mail convite para a reunião preparatória, livreto com títulos disponíveis, 
prateleiras, carro ou ônibus, caixas de papelão ou de plástico. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Será feita de acordo com o feedback dos jovens sobre o trabalho realizado, a observação do coordenador 
sobre a postura do jovem no atendimento ao público; e também no retorno do público sobre como se 
sentiram com a participação da Juventude nessa atividade. Será realizado com a equipe os apontamentos 
positivos e negativos e quais os pontos a serem melhorados para a Feira seguinte. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PERNAMBUCO 

NOME DO PROJETO: OFICINA DE CONTAÇÃO DE LEITURA: QUEM CONTA ENCANTA 

OBJETIVO GERAL: 

Propor uma Oficina de Contadores de Histórias, tendo o jovem como colaborador em ações de incentivo à 
leitura, contribuindo para melhor compreensão da Doutrina Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar jovens contadores de histórias para atuarem em turmas da Evangelização Infantil; 

 despertar e incentivar nos jovens o interesse pela leitura e contribuir para a formação de leitores; 

 Possibilitar através da contação de histórias o acesso orientado e sistematizado ao conhecimento 
espírita. 

PÚBLICO: Jovens na faixa etária de 16 a 18 anos 

ABRANGÊNCIA: Local  

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 mês DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 80 minutos/encontro 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O projeto prevê as seguintes ações: inscrição para a oficina convidando os jovens para serem 
contadores de histórias; aplicação da oficina em três módulos; exposição oral sobre os objetivos da 
contação de histórias; conhecimento dos métodos para contar uma história de acordo com a faixa etária; 
manuseio de livros da literatura espírita infantojuvenil; conhecimento de recursos para a narração de 
histórias, tais como Baú de recursos, fantoches, máscaras, tapete de composição de histórias, mural, 
dramatização  e outros; e apresentação de uma atividade prática de contação de histórias. 

Produto Final: construção de um projeto de Contação de Histórias: Que Conta encanta, para ser aplicado 

nas turmas de Evangelização Infantojuvenil. 

RECURSOS UTILIZADOS: Obras espíritas e literatura infantojuvenil, internet, jornais, papéis, revistas, DVD, 
datashow, caixas e adereços (coroas, varinhas, óculos, máscaras, fantoches e etc). 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os jovens envolvidos se empenharam bastante durante o período de participação da oficina, onde 
puderam aprender as estratégias de contação de histórias, percebendo que, utilizando formas criativas 
durante narração de uma literatura infantojuvenil, os interlocutores compreenderiam melhor os 
conteúdos neles envolvidos. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PERNAMBUCO 

NOME DO PROJETO: PROJETO ALVORECER 

OBJETIVO GERAL: 

Dinamizar a Evangelização Espírita da Juventude do Campo Experimental DIJ/FEP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Alcançar a qualidade da prática evangelizadora através da oferta de espaços práticos de trabalho 
para os jovens; 

 oportunizar ao jovem espaços de trabalho no Campo Experimental ou no Movimento Espírita. 

PÚBLICO: Evangelizandos da juventude do Campo Experimental DIJ/FEP nas idades de 13 a 21 anos. 

ABRANGÊNCIA: Recife – PE 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: O projeto está atrelado ao espaço de 
evangelização da juventude e acompanha o seu tempo e período de realização 

DURAÇÃO DA 
ATIVIDADE: Anual 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O Projeto Alvorecer representa uma nova etapa de trabalho destinado à Juventude Espírita. 
Reflete a busca da dinamização do trabalho de Evangelização e a oportunidade de vivências práticas como 
um celeiro de novos trabalhadores espíritas, um espaço de movimento que deve coadunar com o natural 
processo de crescimento moral e intelectual da Juventude. O Projeto Alvorecer deverá ser considerado 
como espaço de integração da Juventude ao Movimento Espírita do Estado e região Nordeste. Para isto, 
não se limita aos GTs apresentados, por se constituírem apenas como introdução nas tarefas, servindo 
como base para as ações dinamizadoras da Evangelização voltadas para esse público. Toda e qualquer ação 
voltada para a juventude deverá ser abrigada pelo Projeto, tendo este, portanto, uma caracterização 
dinâmica, tal qual deve ser também a própria Evangelização. Os grupos de trabalho poderão ser 
suprimidos, ampliados e modificados conforme as necessidades apresentadas pelo público alvo. 

Atividades Propostas: 

1) Integração da Juventude: momento de integração e aprendizagem entre os evangelizandos das 
juventudes I, II e III. Consiste em círculo de palestras (aulas-extras) com temas escolhidos pelos jovens 
junto aos evangelizadores dos respectivos ciclos. Essa atividade será planejada em duas modalidades, a 
escolha dos jovens e evangelizadores: 

a. Poderão ser convidadas pessoas ligadas ao Movimento Espírita com trabalho reconhecidamente 
favorável à compreensão dos fundamentos da Doutrina, trazendo a oportunidade de reflexão 
contextualizada à realidade do jovem.  
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b. Os próprios jovens realizarão as atividades como socialização de conhecimentos. 

2) Visitas Assistenciais: as visitas assistenciais são parte integrante das atividades práticas das aulas de 
Evangelização. As visitas terão a mesma conotação do trabalho exercido nas aulas: deverá estar 
presente pelo menos um evangelizador de cada ciclo de Juventude. As visitas acontecem no 3º 
domingo de cada mês a uma instituição previamente escolhida pelo coordenador da atividade. 

3) Grupos de Trabalho – GT: Os grupos de trabalho são um esforço a mais para garantir a permanência 
do jovem nos espaços da Casa, bem como dar-lhes oportunidade de aprendizagem das boas condutas 
espíritas. É o celeiro de trabalhadores que poderão dar continuidade, com qualidade de ações, aos 
trabalhos que são desempenhados nas Casas Espíritas. Não há como educar para a evolução moral 
sem dar acesso às atividades do bem. Os jovens precisam em meio a todo o apelo material da 
sociedade atual de momentos que lhe deem parâmetros do caminho a ser seguido. Os grupos de 
trabalho terão um coordenador que já esteja em atividade ligada ao GT dentro do Campo 
Experimental ou ligado a ele. Os GTs escolhidos e suas funções estão descritas a seguir: 

GT da Visita Assistencial (organizar e coordenar as visitas assistenciais); GT de Música (organizar o 
acervo de músicas espíritas do DIJ e divulgar a música espírita);GT de Recursos Audiovisuais (preparar 
e organizar material audiovisual para os eventos e para a evangelização); GT de Teatro (organizar o 
acervo de peças teatrais compostas no DIJ e preparar e apresentar peças teatrais nos eventos ligados 
ao DIJ e à FEP); GT de Reuniões Públicas (participar das reuniões públicas como precista sempre que 
necessário); GT da Promoção Social (participar dos trabalhos assistenciais da FEP junto à Promoção 
Social); GT da Evangelização (participar das capacitações, cursos, seminários, fóruns, simpósios e 
encontros relacionados com a função da evangelização; participar dos momentos de planejamentos de 
aula do ciclo com os demais evangelizadores; participar das reuniões pedagógicas do DIJ/FEP; dar 
apoio aos evangelizadores em sala; participar dos eventos direcionados à evangelização; preparar-se 
para dar aula quando convocado); GT do Boletim (organizar material para compor o boletim do 
DIJ/FEP); GT da Secretaria (manter todos informados quanto aos eventos realizados pelo DIJ-FEP; 
manter atualizados os controles de frequência dos evangelizandos; assessorar a Direção, Coordenação 
e Evangelizadores do DIJ quando solicitado; organizar todos os Eventos do DIJ; receber inscrições para 
os eventos realizados pelo Departamento; controlar o uso da Biblioteca do DIJ-FEP). 

Descrição do trabalho a ser realizado: repassar o Projeto Alvorecer para os evangelizadores de 
juventude através de reunião; o Projeto dependerá basicamente do apoio do evangelizador e outros 
colaboradores como aqueles ligados à secretaria, à visita assistencial e outros; será na 1ª Integração da 
Juventude que será apresentado para os jovens o Projeto; estabelecer-se-á grupos de trabalho que 
serão oferecidos aos jovens para que estes, a sua preferência, escolham aquele que desejarem; cada 
Grupo de Trabalho (GT) será coordenado por um trabalhador previamente escolhido de acordo com a 
função já exercida para não causar acúmulo em tarefas não correspondentes; os jovens deverão ser 
convidados e incentivados por seus respectivos evangelizadores para participarem dos grupos de 
trabalho; as visitas assistenciais farão parte da evangelização como prática espírita a ser desenvolvida; 
acontecerão no domingo pela manhã como acontece até então; haverá aula para os que não 
participaram e que chegam na Casa pela primeira vez; serão demarcadas pelas coordenações e 
evangelizadores algumas práticas pedagógicas para melhorar a participação do jovem em sala, 
tornando os encontros mais dinâmicos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Os relativos ao desenvolvimento de cada atividade. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto sofrerá avaliação durante todo o processo de atividades da Evangelização. Será levado em 
consideração o envolvimento dos jovens nos demais grupos de trabalho, bem como relevância destes para 
a integração da Juventude nos demais setores da FEP e no próprio DIJ. O Projeto tem quatro anos de 
existência e já percebemos os benefícios para a Juventude da Casa: foi criado e está em fase de 
consolidação o grupo de música Alvorada, o Boletim do DIJ foi reestabelecido pelo grupo e tem tiragem 
bimensal, o grupo de teatro está em fase de criação, foram formados novos evangelizadores, a visita 
assistencial tem mais adesão dos jovens quando eles participam da elaboração da mesma, e foi criado e 
consolidado o grupo de audiovisual. Sobretudo, o mais importante, a oportunidade da vivência do 
protagonismo juvenil permanece dando frutos dentro e fora das salas de Evangelização. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO GRANDE DO SUL 

NOME DO PROJETO: GRUPOS DE PROGRAMAÇÕES JUVENIS - GPJs 

OBJETIVO GERAL: 

Estimular, orientar e acompanhar a formação e organização dos GRUPOS DE PROGRAMAÇÕES JUVENIS do 
Movimento Espírita do RS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Possibilitar aos jovens um espaço onde ele possa desenvolver atividades para o Movimento 
Espírita; 

 integrar a Juventude Espírita ao trabalho no bem; 
 promover o surgimento de novas lideranças dentro do Movimento Espírita; 

 formar trabalhadores para o Movimento Espírita. 

PÚBLICO: Evangelizadores, coordenadores de Juventude, presidentes de Casas Espíritas, jovens 
participantes dos grupos de Evangelização. 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Indeterminado DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Nos cursos de capacitação, reuniões regionais e Encontros Estaduais, realizam-se oficinas de 
orientação para os GPJs existentes e de formação de novos GPJs. Os GPJs são grupos de jovens de várias 
Casas Espíritas, coordenados por evangelizadores que se reúnem nos Órgãos de Unificação para programar 
atividades para o Movimento Espírita. Dentre suas atividades, está a cooperação em eventos do 
Movimento Espírita, de Infância, de Juventude e outros; e atividades espíritas com uso de seus talentos 
artísticos, como a música, teatro, tribuna jovem, curta metragens, tardes e dias juvenis, entre outros. 

RECURSOS UTILIZADOS: Equipe DIJ FERGS, projetores multimídia, papéis e canetas, blog DIJ FERGS. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Pelo aumento dos GPJs e também pelo crescimento de suas atividades como protagonistas juvenis no 
Movimento Espírita e na sociedade. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO GRANDE DO SUL 

NOME DA AÇÃO: INSERÇÃO DO JOVEM ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL: 

Promover e estimular a inserção dos jovens vinculados ao DIJ nas atividades da Casa e do Movimento 
Espírita.  

PÚBLICO: Jovens entre 13 e 21 anos 

ABRANGÊNCIA: Estadual 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Indeterminado DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Permanente 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Esclarecer os trabalhadores espíritas quanto à viabilidade e necessidade de inserção dos 
jovens nas atividades da Casa e do Movimento Espírita nas capacitações de Evangelizadores de Juventude e 
nos Encontros de Integração de Área; em palestras e seminários voltados aos dirigentes e trabalhadores 
espíritas em geral; em jornadas e oficinas específicas para qualificação de evangelizadores de Juventude, 
podendo-se, ainda, inserir módulos com o tema GPJ – Grupo de Programações Juvenis nos Cursos de 
Capacitação oferecidos pelo DIJ. 

RECURSOS UTILIZADOS: Projetores multimídia, materiais de oficinas e para dinâmicas de grupo. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Avaliação gradativa e constante, a partir do momento em que ocorrer a inserção dos jovens nas atividades 
propostas; constatação de maior número de jovens trabalhando no Movimento Espírita a partir da sua 
inserção nas atividades. Lideranças atuais que participaram das atividades enquanto estavam na Juventude 
Espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RONDÔNIA 

NOME DO PROJETO: JUVENTUDE ESPÍRITA EM AÇÃO 

OBJETIVO GERAL:  

Formar o trabalhador espírita jovem, oportunizando o engajamento nas atividades da Casa Espírita e no 
Movimento Espírita em geral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Oportunizar aos jovens: 

 a elaboração e a apresentação de palestras sobre temas doutrinários a outros jovens, visando o 
desenvolvimento e prática de técnicas de oratória, bem como a identificação de futuros 
palestrantes, monitores de ESDE, doutrinadores e evangelizadores;  

 a prática de contar histórias, atividade que pode ser desenvolvida nas aulas de Evangelização, nas 
palestras e/ou reuniões públicas; e 

 momento de confraternização e estímulo para o envolvimento nas tarefas das casas. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 25 anos 

ABRANGÊNCIA: Local (Casa Espírita da capital). 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Desde fev/2012 DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1 hora por semana 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Reunião semanal oferecida aos jovens participantes da aula de Evangelização espírita (13 a 18 
anos) e do ESDE (19 a 25 anos), de fevereiro a novembro, para realização das seguintes atividades: 

 palestra proferida por um jovem aos demais colegas jovens, sobre temas doutrinários, com 
feedback ao final, tanto sobre a técnica (oratória) quanto sobre o conteúdo (doutrina); 

 troca de ideias e experiências com jovens trabalhadores que já atuam em tarefas diversas na Casa 
(evangelização, coral, sopa, etc) e coordenadores dos setores de trabalho, visando estimular os 
demais jovens a se engajarem nas atividades da Casa; 

 planejamento e organização de ações visando levantar fundos para permitir a participação dos 
jovens no Encontro Estadual de Mocidades Espíritas; 

 planejamento e organização para prestar apoio aos eventos promovidos pela Federação Espírita do 
Estado, a exemplo da Feira do Livro. 

RECURSOS UTILIZADOS: sala de aula específica para a reunião da Mocidade; obras básicas e subsidiárias, 
quadro branco e pincel. 
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III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto começou com a ideia das mini-palestras e foi se modificando ao longo do tempo, ampliando seus 
objetivos e atividades. Como consequência desse trabalho, muitos jovens se sentiram mais encorajados a 
frequentar a Evangelização e o ESDE, bem como já se envolveram em tarefas da Casa, especialmente na 
Evangelização das crianças e no apoio à realização dos eventos. Mais recentemente, um grupo de jovens 
desse projeto recebeu a oportunidade de prestar apoio à realização da Comissão Regional Norte do CFN da 
FEB (junho/2013), o que foi uma ótima e estimulante experiência. Para participar, basta o jovem estar 
regularmente matriculado e frequentando a Evangelização ou o ESDE. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: SANTA CATARINA 

NOME DA AÇÃO: MÊS DO JOVEM ESPÍRITA 

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar ao jovem espírita sua primeira experiência como palestrante espírita.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Integração do jovem à atividade da Casa Espírita; 

 divulgação do potencial do jovem na região; 

 proporcionar ao jovem espírita uma finalidade para os estudos realizados. 

PÚBLICO: Jovens de 13 a 25 anos 

ABRANGÊNCIA: Regional - 6ª União Regional Espírita da FEC 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Agosto 
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Preparação: 3 meses; realização: 1 
mês 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: 

1. Fase de preparação: a) Agendar as palestras públicas nas Casas Espíritas da região; b) convidar os 
jovens espíritas da região para uma reunião onde serão escolhidos o tema geral e os temas 
específicos. Em 2012 o tema geral foi “Parábolas de Jesus”; c) capacitar o jovem, tanto com 
técnicas de apresentação como no desenvolvimento do tema; d) apresentar as prévias, que 
começa normalmente um mês após a reunião inicial e que serve para que os jovens façam uma 
simulação da exposição como será feita nas Casas Espíritas. Cada prévia é avaliada e, se necessário, 

será solicitado ao jovem que faça uma nova prévia antes de exposição junto à Casa Espírita. 

2. Fase de realização: a) Confirmar as datas de disponibilidade de cada jovem, bem como confirmar 
seu endereço e telefone para contato. Os jovens não vão sozinhos para as Casas Espíritas, mas sim 
acompanhados por alguém da equipe do DIJ, que fará a apresentação dos jovens expositores e 
alguma consideração em especial com o público; b) A exposição propriamente dita é realizada por 

dois jovens, sendo que a exposição de cada jovem dura em torno de 10 a 20 minutos. 

RECURSOS UTILIZADOS: Obras básicas como fonte de consulta principal para a realização das exposições, 
carro para transporte dos jovens, telefone. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Essa atividade existe há vários anos na região. Surgiu como uma “Semana”, passou para uma “Quinzena” e 
recentemente chegou a um “Mês”. A ação tem ajudado a formar novos palestrantes e a integrar o jovem 
espírita no Movimento Espírita Regional. Atualmente é necessário limitar a abrangência, pois há dificuldade 
em aumentar a quantidade de jovens participantes. Em 2012 contou com 6 jovens que realizaram 32 
palestras em 16 casas espíritas da região. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: INTEGRAÇÃO NO CENTRO ESPÍRITA E NO MOVIMENTO ESPÍRITA 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: SERGIPE 

NOME DO PROJETO: PROTAGONISMO JUVENIL NO DIJ 

OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar a participação dos jovens espíritas, no planejamento, organização e realização o ENJESE 
(Encontro de Juventudes Espíritas de Sergipe). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Participar na escolha do tema do ENJESE; 

 operacionalizar as ações pertinentes ao evento. 

PÚBLICO: Juventude espírita, jovens a partir de 15 anos. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 5 a 6 meses que antecede o 
ENJESE  

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 6 meses 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: A partir das reuniões mensais, delineiam-se os encaminhamentos das atividades e das equipes 
para a realização do evento. 

RECURSOS UTILIZADOS: Os adequados às atividades realizadas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Por meio da observação. Jovens mais comprometidos com a tarefa espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARAÍBA 

NOME DA AÇÃO/PROJETO: ACAMPAMENTO DE JUVENTUDES ESPÍRITAS – AJE  

OBJETIVO GERAL:  

Realizar a confraternização das juventudes e famílias das Casas Espíritas de João Pessoa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Integrar as juventudes e famílias da localidade;  

 criar um ambiente de estudo e vivência dos princípios espíritas;  

 fortalecer os laços das famílias;  

 desenvolver a relação de cuidado com a natureza. 

PÚBLICO: A partir de 13 anos 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Anual DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 dias 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O AJE é um encontro de juventudes espíritas promovido pelo DIJ-FEPB e visa conciliar 
momentos de estudo e reflexão com atividades lúdicas envolvendo os jovens e seus familiares. No AJE 
desenvolvem-se oficinas temáticas, apresentação musical, CineAJE, GincanAJE, Luau, estações com muito 
envolvimento e alegria. 

RECURSOS UTILIZADOS: ônibus, som, datashow, computador, colchões, materiais didáticos, filmes etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O acampamento se mostrou eficiente para com seus propósitos, despertando o interesse de participação 
de pessoas de outras regiões do Estado e da microrregião PB-PE-RN. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: PIC-NIC COM AS FAMÍLIAS 

OBJETIVO GERAL: 

Promover confraternização entre evangelizandos da infância e juventude e seus pais ou responsáveis.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Integrar as famílias e evangelizadores de diferentes Casas Espíritas por meio de atividades recreativas, 
jogos, gincanas, pic-nic no almoço, teatro, música, lanche. 

PÚBLICO: Crianças, jovens e adultos envolvidos na Evangelização.  

ABRANGÊNCIA: Regional 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 1 dia DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 9h às 17h 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Serão promovidas atividades recreativas, jogos, gincanas entre pais e filhos (com um tema 
determinado pela coordenação), teatro, música, lanche à tarde, pic-nic no almoço. Cada família deverá 
levar seu lanche. As inscrições dos evangelizandos e seus familiares poderão ser feitas pelos Centros 
Espíritas, sob a coordenação do DIJ do Órgão de Unificação Regional.  

RECURSOS UTILIZADOS: A definir conforme atividades que forem propostas. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Será realizada pela coordenação junto aos participantes. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PARANÁ 

NOME DA AÇÃO: VISITA FRATERNA EM FAMÍLIA 

OBJETIVO GERAL: 

 Propiciar momentos em família para experienciar situações de vida que envolvem realidades diferentes 
das vivenciadas no espaço da Casa Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aproximar crianças e jovens da realidade que existe além da Casa Espírita e do lar de cada um; 

 praticar de forma efetiva a caridade; 

 proporcionar que o sentimento de compaixão aflore dos corações; 

 mostrar de maneira clara que os acontecimentos são possibilitados pela reencarnação, lei de ação 
e reação, missão e expiação, entre outros temas pertinentes; 

 trabalhar as diferenças, mostrando que somos seres singulares com igualdade de oportunidades 
perante Deus; 

 movimentar ações em conjunto articuladas com a família. 

PÚBLICO: Crianças, jovens, família e evangelizadores. 

ABRANGÊNCIA: Local – Curitiba/PR 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: 3 aulas DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 2 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: Proposta do DIJ para integração dos ciclos de infância, juventude e família.  

Em reunião com os pais definiu-se o local (instituição) da visita, sendo escolhido um lar que atende cerca de 
230 pessoas deficientes físicos e mentais de idade entre 5 a 68 anos. O calendário anual da Evangelização 
previu três aulas para essa atividade, sendo: 1 aula de preparação para a visita, onde o objetivo foi 
trabalhar as diferenças com as crianças e jovens por meio de dinâmicas, para que percebessem como é a 
vida de quem tem limitações físicas (amarrar venda nos olhos, amarrar as mãos para trás, prender os dois 
pés juntos etc). Nessa primeira aula também reforçou-se quem e em que condições eles encontrariam no 
lar, para que estivessem preparados para a visita. Uma história foi prontamente elaborada para que fosse 
apresentada em uma ala da instituição para os meninos cadeirantes – indicados pela assistente social do 
local. Cada ciclo ficou responsável em fazer os sons da história. 
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A segunda aula foi a visita, oportunidade em que foram levadas as doações arrecadadas e realizada a 
apresentação coletiva da história, contando com pais, crianças e jovens. A visita durou cerca de 2 horas, 
incluindo momento de conhecimento da estrutura e moradores da instituição. 

A terceira aula foi destinada para a avaliação da visita, visando identificar como as crianças e jovens se 
sentiram e que relações pode-se estabelecer o que se estuda e o que vivencia no Centro Espírita. 

RECURSOS UTILIZADOS: textos do site Momento Espírita: www.momento.com.br (Deficiência; Recado de 
um deficiente visual); História: A Origem dos vagalumes. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A maioria das crianças, jovens e pais compareceu no dia da visita, que representou uma tarde proveitosa e 
com grandes aprendizados. As crianças e os jovens se sentiram importantes e puderam perceber a alegria 
nos olhos e nas expressões dos moradores, especialmente no momento da contação da história. 

O projeto Visita Fraterna favoreceu necessárias reflexões sobre doação (amor, tempo e alegria), coragem 
diante das provas escolhidas pelo Espírito, expiações e provas, autoaprimoramento de todos os Espíritos, 
indistintamente, dentre outros relevantes temas sob a ótica da Doutrina Espírita.  

 

  

http://www.momento.com.br/
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: PIAUÍ 

NOME DO PROJETO: PROJETO RAIO DE LUZ, PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 

OBJETIVO GERAL: 

Promover um trabalho de educação moral à luz do Evangelho, com o propósito de prevenir, iluminar e 
conscientizar as famílias, por meio de conhecimentos e esclarecimentos sob a ótica espírita, quanto à 
importância de tratar graves questões relacionadas ao uso de drogas (especialmente o crack) e suas 
consequências junto às crianças e jovens, buscando fortalecê-los e garantir-lhes saúde e equilíbrio no  
âmbito familiar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Despertar o interesse dos espíritas e da sociedade em geral para a importância e a necessidade da 
prevenção ao uso de drogas a partir do âmbito familiar; 

 implementar ações capazes de integrar os Departamentos das Casas Espíritas (DAPSE, DIJE, DATE, 
DCSE), de forma a promover maior envolvimento dos pais/responsáveis e da família em geral na 
educação dos filhos, notadamente das crianças e jovens frequentadores da Evangelização;  

 conscientizar o indivíduo e a família sobre a importância da formação religiosa para a sustentação e 
manutenção do equilíbrio pessoal e familiar; 

 propor às instituições espíritas ações a serem implementadas contra o uso de drogas;  

 capacitar pessoas da área de ensino, de divulgação, de assistência e promoção social e espiritual do 
Movimento Espírita, para desenvolverem as ações do projeto de prevenção ao uso de drogas; 

 incentivar o Movimento Espírita para a divulgação contínua dos malefícios do uso das drogas e suas 
consequências para o homem e a sociedade; 

 despertar nas crianças e jovens o reconhecimento de valores positivos associados à família, à vida 
espiritual, aos estudos, ao trabalho, à saúde física e mental, às pessoas de modo geral e às Leis Civis 
e Naturais (Divinas). 

PÚBLICO: Crianças de 6 a 14 anos e jovens até 21 anos, frequentadores das escolas de Evangelização 
Espírita, além da família. 

ABRANGÊNCIA: Casas Espíritas da capital e interior do Estado. 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Iniciado em 2011 DURAÇÃO DA ATIVIDADE: Indeterminado 
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II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O Projeto será desenvolvido com ações compartilhadas/articuladas referentes à prevenção ao 
uso de drogas e ao atendimento espiritual aos dependentes e familiares, com a integração dos 
Departamentos das Casas Espíritas (DAPSE, DIJE, DATE, DCSE) e parceiros envolvidos no projeto. 

RECURSOS UTILIZADOS: palestras, ciclo de debates, vídeos, filmes, teatro e folders informativos. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto desenvolve-se com êxito e boa aceitação das Casas Espíritas do Estado do Piauí. O 
acompanhamento junto aos jovens tem sido feito através de encontros e informativos.  
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

UF: RIO DE JANEIRO 

NOME DO PROJETO: ENCONTRO DA FAMÍLIA COM OS JOVENS 

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar aos jovens a possibilidade de serem responsáveis pela elaboração e realização de um 
encontro, viabilizando a descoberta em si de habilidades antes adormecidas, tornando-se mais atuantes e 
responsáveis pelas atividades desenvolvidas na Casa Espírita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Proporcionar diversos campos de atuação em que o jovem possa escolher em qual se sente à 
vontade e útil para a elaboração dos trabalhos. 

 Criar oportunidades de integração do grupo jovem com o grupo de trabalhadores da Casa Espírita, 
bem como com os pais e/ou responsáveis. 

 Oportunizar momentos de desenvolvimento da autoestima, da responsabilidade e do espírito de 
equipe. 

PÚBLICO: Jovens de 12 a 18 anos, trabalhadores da Casa Espírita, evangelizadores de infância e juventude e 
pais e/ou responsáveis de jovens e crianças do Grupo Espírita. 

ABRANGÊNCIA: Local 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: Uma tarde ou manhã DURAÇÃO DA ATIVIDADE: de 3 a 4 horas 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: O trabalho inicia-se meses antes, com a elaboração pelos evangelizadores de um projeto de 
estudos para a Mocidade, identificando uma área de interesse dos jovens como, por exemplo, uma ação 
voltada ao problema das drogas, analisando seus efeitos materiais e espirituais, livre-arbítrio, reabilitação e 
temas afins. Após serem realizadas as aulas do projeto, reúne-se o grupo de jovens com o intuito de que os 
mesmos compartilhem os ensinamentos com o grupo de pais. Sob a coordenação da equipe de 
evangelizadores, os jovens poderão organizar-se em oficinas, grupo de teatro para sensibilização, grupo de 
apoio para organização do lanche e limpeza do local, e grupo de recepção e divulgação, sendo convidados a 
colaborarem com os trabalhos que se sentirem mais motivados, reforçando-se o papel de colaborador no 
encontro. Pode-se, ainda, organizar grupo de apoio às crianças presentes, contando com o auxílio dos 
evangelizadores da Infância. Reuniões extras são realizadas com os respectivos grupos para planejamento e 
organização das ações, bem como reunião geral, em momento prévio ao evento, para alinhamento final. Os 
evangelizadores colocam-se como coadjuvantes do processo, promovendo-se o efetivo envolvimento e 
protagonismo dos jovens. Inicialmente, a atividade é voltada aos próprios pais dos jovens, podendo, 
posteriormente (este evento poderá ser feito anualmente), abrir-se para mais pessoas, à medida que os 
jovens se sintam mais confiantes e integrados com o evento. 
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RECURSOS UTILIZADOS: Poderá ser feito um jornalzinho da juventude, letras de músicas, xerox de 
materiais de apoio das equipes, datashow, materiais de teatro, lanche para o final do encontro (que pode 
ser doado pelos próprios pais e pela Casa Espírita), violão ou músicas gravadas, microfones etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A atividade possibilitou grande mobilização dos jovens, de todos os trabalhadores do DIJ e trabalhadores de 
outras áreas da Casa Espírita, favorecendo a integração. Os jovens sentiram-se capazes e úteis na realização 
de todo o evento, vindo a se envolver na organização de outros trabalhos e eventos da Casa Espírita. Os 
pais demonstraram grande satisfação em ver seus filhos empenhados no trabalho, fortalecendo laços de 
amizade, companheirismo, responsabilidade e de amor uns pelos outros, bem como dos jovens pelo 
trabalho na seara espírita. 
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ESPAÇO DE AÇÃO JOVEM: CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

FEB - CAMPO EXPERIMENTAL DE BRASÍLIA 

NOME DA AÇÃO: REUNIÃO DE TEMAS FAMILIARES À LUZ DO ESPIRITISMO 

OBJETIVO GERAL:  

Promover aos pais e familiares momentos de estudo e reflexão de temas familiares à l uz do Espiritismo, 
favorecendo espaços de diálogo e compartilhamento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Favorecer, em horário simultâneo às aulas da Evangelização, momentos semanais de estudo, 
reflexão e compartilhamento de experiências sobre temas relevantes à vida em família; 

 Organizar cronograma de temas com base nas solicitações e demandas apontadas pelos pais e 
familiares, possibilitando planejamento prévio e fundamentação à luz da Doutrina Espírita. 

PÚBLICO: Pais, familiares e público em geral que frequenta a instituição. 

ABRANGÊNCIA: Local – Campo Experimental da FEB em Brasília 

PERÍODO/TEMPO DE REALIZAÇÃO: semanal  DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 1h e 30minutos 

II – DESENVOLVIMENTO 

DESCRIÇÃO: As reuniões de Temas Familiares à Luz do Espiritismo tem periodicidade semanal, em horário 
simultâneo às atividades da Evangelização. Os encontros possuem uma organização temática anual, 
elaborada com base nas sugestões apresentadas pelos participantes, que podem ser pais, familiares e 
demais frequentadores interessados. Todo estudo é precedido de uma abordagem de 30 minutos 
relacionada à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática é relacionada ao assunto central, com 
enfoque na vida em família. A título de exemplo, relacionamos algumas possibilidades de temas 
desenvolvidos: “A importância da Evangelização na formação da criança e do jovem”, “O 
autoconhecimento e o autoaprimoramento”, “Comunicação intrafamiliar: a palavra e o exemplo”, “O 
necessário e o supérfluo na vida familiar”, “Drogas: consequências espirituais, prevenção e suporte 
familiar”, “O Evangelho no Lar”, “A missão espiritual dos pais”, “O  jovem espírita e as mídias sociais”, 
dentre outros. A equipe responsável busca, ainda, estabelecer contato virtual periódico com os integrantes, 
informando temas futuros, compartilhando reflexões, mensagens, dicas de leitura, dentre outros. 

RECURSOS UTILIZADOS: Textos, notebook, projetor multimídia etc. 

III – AVALIAÇÃO / CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Mediante participação, assiduidade e envolvimento dos pais. A atividade tem promovido a integração dos 
pais/familiares/frequentadores, alcançado resultados positivos junto ao grupo de frequentadores.  

 


