ATIVIDADE EXTRA CURRICULAR

06 - AÇÃO JOVEM
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração...” (Colossenses, 3:23).
Jovem amigo, o trabalho espírita é uma oportunidade abençoada para os nossos corações e a Ação Jovem nos
convida a colocar em prática alguns conhecimentos que já acumulamos até aqui. Então... mãos à obra! Deus abençoe
os nossos esforços!

O que é a Ação Jovem?
A Ação Jovem é um programa da Escola Espírita Bom Samaritano Jovem que visa a uma me lhor integração do
jovem com a Casa Espírita. Por meio da Ação Jovem, o colaborador jovem tem oportunidade de planejar, dirigir,
executar e avaliar a ação que foi prevista no calendário.
A Ação Jovem, sob a direção e responsabilidade da Escola Espírita Bom Samaritano Jovem, ocorrerá
anualmente com a participação e apoio da Mocidade.
Sugestões de ações que podem ser promovidas:
Realizar campanhas para arrecadar materiais para a Evangelização infantil/Mocidade;
Arrecadar materiais para o enxoval de recém-nascidos;
Arrecadar material de construção para a Casa Espírita/Posto de Assistência;
Arrecadar materiais de limpeza;
Arrecadar brinquedos para o natal de rua;
Organizar promoções como: festival de sorvetes, festival de pizzas, etc.
Organizar mutirões de limpeza ou construção (tudo com a supervisão do coordenador da Escola
Espírita Bom Samaritano Jovem).
Promover ações comunitárias e campanhas educativas, por exemplo, pode ser feito um projeto para
limpeza e revitalização de parques na cidade ou, ainda, limpeza e manutenção de quadras, ruas e
praças.
Organizar campanhas de conscientização para a preservação do meio ambiente, etc. Para que esse
tipo de atividade seja realizada é interessante solicitar autorização em instâncias governamentais.

CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________
INSTITUTO DO JOVEM
Plano de Aula
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM
Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita
Aula: 06 – Planejamento da Ação Jovem
Instrutores: ___________________________________________________________ Data: ______________________________ Duração: 45’
Objetivos:
- Oportunizar um momento de planejamento, elegendo a atividade que será realizada na Escola Espírita Bom Samaritano Jovem;
- Organizar calendário e divisão de funções entre os jovens;
- Prever possíveis solicitações de auxílio entre os demais Institutos e trabalhadores do Centro Espírita.
CONTEÚDO

TEMPO

DESENVOLVIMENTO

RECURSOS

Música, prece e chamada
- Definição da Ação
Jovem
10’
- Sugestões de
ações que podem
ser promovidas

- Escolha da Ação

Introdução:
- O Instrutor solicitará que cada jovem, escreva a definição de uma Papel e lápis
AÇÃO JOVEM e fixará todas as definições num cartaz ou mural para que
socializem as informações. Então instrutor apresentará a definição
como sendo:
“A ação jovem é um programa da EEBSJ que visa uma melhor
integração do jovem com a Casa Espírita, onde cada jovem terá
oportunidade de planejar, dirigir, executar e avaliar a ação que foi
prevista.”

Jovem
5’
- Montagem do
calendário para
organização da Ação
Jovem

Desenvolvimento:
- Após, o instrutor apresentará, por meio slide ou cartaz, as atividades Cartaz ou slide
que podem ser realizadas:
Campanhas de arrecadação de materiais para Infância/ Mocidade/
Enxoval para recém-nascidos/ Materiais de construção/ Materiais de
limpeza/ Promoções financeiras (festival de sorvete, de tortas, pizza
dentre outras)/ Revitalização de parques, praças, etc/ Campanhas de
preservação do Meio Ambiente dentre outras.

5’

- Solicitará que os jovens opinem sobre o que poderemos realizar,
elegendo em comum acordo o que será feito na Ação Jovem.

23’

- Fará o calendário com descrição das funções que cada jovem assumirá Lousa ou cartaz
para o cumprimento da Ação.

2’

- Leitura de uma poesia de Auta de Souza – “Oração de Hoje” e prece

ORAÇÃO DE HOJE
Auta de Souza
Hoje, Senhor, resplende novo dia,
Que deveres e júbilos condensa,
Nova esperança luminosa e imensa
Renascendo da noite espessa e fria...
Dá-me trabalho por excelso guia,
Ensina-me a servir sem recompensa
E a fazer do amargor de cada ofensa
Uma prece de amor e de alegria.

Mensagem

Que eu Te veja na dor com que me elevas
Por flamejante sol, rompendo as trevas,
Ante a beleza do Celeste Abrigo!
E que eu possa seguir na caravana
Dos que procuram na bondade humana
A glória oculta de viver contigo.
Do livro Auta de Souza. Psicografia de Francisco Cândido
Xavier.

