
63ª CONCAFRAS – PSE 

COMISSÃO DE MOCIDADE 

PLANO DE AULA – 70 ANOS DE MOVIMENTO ESPÍRITA JOVEM NO BRASIL 

OBJETIVOS: 

- Apresentar aos trabalhadores de hoje, figuras importantes do Movimento Espírita Jovem desde a década de 30li. 

- Visualizar o panorama histórico das primeiras atividades da Juventude Espírita brasileira e as dificuldades enfrentadas 

- Compreender a importância do Pacto Áureo das Mocidades Espíritas 

- Perceber o esforço e o empenho dos jovens espíritas e suas contribuições ao Movimento Espírita ao longo dos anos. 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO MATERIAIS E PROVIDENCIAS 

 
- Slide 01 – Imagem do I CMEB 

 
 

5’ 

- Receber a todos com alegria e entusiasmo entregando a todos um chapeuzinho de 
comemoração de aniversário. Após todos entrarem, o instrutor se apresentará e dirá: 
vocês sabem quem está fazendo aniversário este ano? e deixar que eles respondam. 
O instrutor então colocará a imagem do 1º Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil 
(slide 01). 
- O Instrutor dirá que é um momento de muita alegria para os nossos corações e que 
por isso iniciaremos a aula com uma prece de gratidão a Jesus por todos esses anos 
de muitas tarefas e realizações no bem 

- Chapeuzinhos de aniversário 
- Notebook 
- Datashow 
- Violão 

- Fundação da primeira Mocidade 
Espírita do mundo 

“Propagandista espírita e sensitivo de 
extraordinária faculdades, Davis foi 
levado, em transporte, a uma colônia 
espiritual que lhe disseram chamar-se 
Summerland. Ali deparou com uma 
organização social maravilhosa, 
destacando-se grupos de jovens em labor 
espiritual. [...]. 
Numa palestra realizada no Dodsworth 
Hall, nº 806, Broadway, New York, no dia 
25 de janeiro de 1863, narrou o que viu e 
fez comparações com o que existia na 
Terra. Ao conjunto de seus pensamentos 
foi dado o nome de Harmonial 
Philosophy. 
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Introdução 
- Após a prece o instrutor então perguntará: Na sua cidade tem Mocidade Espírita? 
Você sabe como começou este programa de luz no nosso país e no mundo? 
- O Instrutor chamará a atenção da turma para um mapa mundi apresentando 
somente os contornos e iniciará dizendo que a 1ª Mocidade Espírita do Mundo foi 
fundada por Andrew Jackson Davis em 25 de janeiro de 1863, contando uma breve 
história da sua fundação e também na Inglaterra. Conforme for falando de cada país, 
o Instrutor irá colando o contorno do país em papel colorido no Mapa Mundi 
destacando onde foram surgindo Mocidades Espíritas ao longo do tempo. 
- Acrescentar que, segundo a Revista Reformador temos notícias de Grupos de 
Juventude Espírita na Argentina desde 1906. Falar do trabalho de Humberto Mariotti 
alguns anos depois. 
- E que em 1936 temos notícias na Revista Reformador de Mocidades Espíritas em 
Porto Rico e na Espanha 
- O Instrutor então dirá que de lá pra cá muito trabalho foi realizado e muitas 
Mocidades Espíritas foram fundadas ao redor do mundo e hoje temos grupos em 

- Mapa Mundi 
- Contorno dos países em que 
se tem notícia da atuação de 
Mocidades espíritas (Estados 
Unidos, Inglaterra, Argentina, 
Porto Rico, Brasil...) 
- Mapa do Brasil com estrelas 
douradas sobre cada capital e 
um solzinho para ser colocado 
sobre a cidade de São Paulo. 



No mesmo dia foi iniciado o novo 
movimento, abrangendo jovens de todas 
as idades, [...]. 
A Inglaterra foi o segundo país a acolher o 
movimento de jovens espíritas, levado à 
ilha por James Burns, editor do Medium 
and Daybreak. O avanço na Grã-Bretanha 
foi feito pelas cidades de Nothinghan, em 
junho de 1866 e Keyghley, no 
Yorkshire[...].” 

 
 

10’ 

países como: Honduras, Cuba, Guatemala, Colômbia, Áustria, Portugal, Angola e  
Moçambique trazendo muita alegria aos nossos corações. 
- Ao final desta exposição, perguntar: e no Brasil? Como tudo começou? 
- Por meio de um mapa do Brasil, que terá uma estrelinha dourada em todos os 
estados, sinalizando que temos Mocidades Espíritas espalhadas por todo o país, o 
Instrutor contará aos alunos que a 1ª Mocidade Espírita do Brasil foi fundada em 22 
de maio de 1932 na Cidade de São Paulo (lembrar que a CFAS também foi fundada 
nesta cidade) pelo jovem Luiz Gomes da Silva e que a partir daí a Luz do Evangelho se 
espalho na pátria do cruzeiro e que é essa história que iremos contar nesta aula. 
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Desenvolvimento: 
Linha do Tempo – Varal e dinâmica 
- O instrutor já deverá ter previamente montado um varal na sala afixando os anos 
para montarmos a linha do tempo do Movimento Espírita Juvenil tendo o cuidado de 
deixar oculto o acontecimento relacionado àquele ano. Antes de iniciar a explanação 
da linha do tempo, o instrutor dirá que existem imagens espalhadas pela sala 
relacionadas a cada ano em que iremos ver algum acontecimento importante. 
Solicitar que os caravaneiros se desloquem de suas cadeiras e afixem acima de cada 
ano a foto que acham que condiz com aquele ano, podendo discutir entre si para 
chegar a uma conclusão. Ao terminarem, o instrutor verá se afixaram as imagens 
corretamente de acordo com o ano e dirá se precisam ou não fazer correções. 
 
Linha do tempo - varal 
Então o instrutor dirá: Vejamos agora alguns pontos desta história: 
 
- 1932: Fundação da 1ª Mocidade Espírita do Brasil no Grupo Espírita Maria de Nazaré 
na Cidade de São Paulo por Luiz Gomes da Silva. Neste Momento o instrutor irá 
salientar que este trabalhador continuou a participar ativamente do trabalho junto ao 
jovem e inclusive a escrever matérias a respeito para o Reformador em 1944 e 1947. 
(Imagem relacionada: São Paulo na Década de 30). Citar também a  Sociedade de 
Moças “Pioneiras Sociais”, em Presidente Soares, Minas Gerais 
 
- 1936: na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, o nosso admirável 
Leopoldo Machado também iniciou o trabalho de evangelização juvenil no Centro 
Espírita Fé, Esperança e Caridade, na época sob a mesma denominação de União de 
Juventude Espírita. (Imagem relacionada: Leopoldo Machado) 
 
- 1948: Realização do 1º Congresso das Mocidades Espíritas do Brasil no Rio de 
Janeiro. (Imagem relacionada: foto do Congresso) 

- Varal com linha do tempo 
- Fotos dos vultos 
relacionados a cada evento 
- Fita crepe 
- Notebook 
- Data show 
- Caixinha de som 
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Vídeo: 1º CMEB 
 
- 1949: Pacto Áureo e Pacto Áureo das Mocidades. (Imagem relacionada: Caravana da 
Fraternidade). 
 
 
Estudo em grupo 
- O instrutor questionará a turma: vimos até agora o que pode-se chamar de 
primeiros instantes do Movimento Espírita Jovem no Brasil, mas para melhor 
compreendermos os esforços destes valorosos companheiros, vamos nos dividir em 
grupos para estudar sobre alguns aspectos desta época. 
Grupo 01 – bala amarela: Aspectos históricos e sociais do Espiritismo nas décadas de 
30 e 40 
Grupo 02 – bala vermelha: Biografia de Leopoldo Machado e o Pacto Aureo das 
Mocidades 
Grupo 03 – bala azul: Pacto Aureo 
Abrir para comentários no grupão e ao final, ler com eles a mensagem de júbilo de 
Ismael pelo Pacto Aureo (Slides 02 a 06) 
 
 
 
Continuando a linha do tempo: 
- 1953: Nympho de Paula Correa funda a Campanha de Fraternidade Auta de Souza. 
Imagem relacionada: Nympho. Contar a curiosidade de como surgiu a Canção da 
Alegria Cristã 
- 1956: É realizada a 1ª Concentração das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza 
– CONCAFRAS. (Imagem relacionada: 1ª Concafras) 
- 1960: Movimento Universitário Espírita. (Imagem relacionada: Informativo A 
Fagulha) 
- 1975: É reativado o Departamento de Infancia e Juventude da FEB (Imagem 
relacionada: Francisco Thiesen) 
- 1986: 1º EFAS em Goiania. 
 
Vídeo EFAS Goiania. (Imagem relacionada: Logo da CFAS) 
 
- 1991 e 1997: 1º Trabalho Humberto de Campos e Lançamento da Metodologia de 
trabalho com a Mocidade na Casa Espírita. (Imagem relacionada: Capa do Livro 
Noções Básicas de Evangelização Juvenil) 
 



- 2014: Ano da Juventude Espírita. (Imagem relacionada: Ano da Juventude) 
 
- 2018: Comemoração dos 70 anos de Movimento Espírita Jovem 

 10’ - Através de slides (07 e 08) mostrar tudo o que o Movimento Espírita Jovem tem 
realizado no Brasil: Encontros, Campanhas Educativas, Mocidades Espíritas, Postos de 
Assistencia, etc e leva-los a refletir sobre a importância do jovem no Movimento 
Espírita 

 

 6’ Apresentar o Vídeo Juventude- Sublime Esperança do Cristo e entrega-los uma 
lembrancinha com uma mensagem de Agar à Mocidade Espírita no dia anterior à 
abertura do 1º Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil 

 

 

  



 


