
 
CENTRO ESPÍRITA_________________________ 

SEMANA DE MOBILIZAÇÃO PARA EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL 2019 
PLANO DE PALESTRA – COMISSÃO DE MOCIDADE 

 
Objetivos Gerais:  
• Compreender a importância do período infantil e juvenil como o mais propício para 

assimilação dos princípios educativos;  
• Reconhecer o compromisso espiritual de cada pai e mãe na condução dos filhos a Deus;  
• Apresentar o que o Centro Espírita oferece à criança e ao jovem, cumprindo seu papel de 
Escola da alma ensinando a viver;  
• Despertar o público e a comunidade local para a formação de pessoas de bem e de futuros 

trabalhadores para o Centro Espírita.  
 

TEMPO CONTEÚDO/ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

15:45 – 20:00 
(15’) 

 
 
 
20:00 – 20:20 
 
20:20 – 20:40 
 
 
 
 

Recepção dos participantes da Reuniãoo Pública feita por jovens 
e crianças 
 
 
 
Programação Instituto da Criança 
 
Slide 1 – Apresentação e boas vindas. 

Slide 2 – Direcionar a pergunta ao público. Algumas palavras 
como força, coragem, rebeldia, alegria, dificuldade, conflitos, 
vigor, dentre outras, poderão surgir. O objetivo é extrair do 
público a visão que têm da juventude.  
Slide 3 – Apresentar a definição dada por Scheilla a respeito da 
Juventude como esperança e renovação quando bem 
orientada. Frisar que a juventude não representa apenas 
projeto futuro, ela já é agente transformadora, espíritos em 
ação dentro de inúmeras instituições sociais, e que demanda 
apoio, olhar educativo, acompanhamento. 
Slide 4 – Apresentar algumas interrogações inerentes a fase 
juvenil e que podem permanecer na fase adulta, e que muitas 
vezes não encontra respostas nas teorias cujas bases são 
apenas desenvolvidas sob a perspectiva material.  
Slide 5 – Esclarecer que essas dúvidas que podem muitas das 
vezes gerar desequilíbrios e descaminhos quando o jovem não 
possui boas referências e orientação adequada. 
Slide 6 e 7 – Apresentar a necessidade da evangelização de 
nossas crianças e jovens que hoje se encontram sujeitos a todo 
tipo de influências perniciosas, indicando a educação do 
espírito como a chave para o equilíbrio, a regeneração e o 
progresso de nossas almas. 
Slide 8 – Apresentar o Espiritismo como roteiro seguro para o 
Jovem em sua fase de formação e de definição dos rumos de 
sua existência  
 

Jovens, crianças e 
coordenadores dos 
Institutos do jovem e 
da criança 
 
Instituto da Criança 
 
Instituto do Jovem 



Slide 9 – Apresentar a mocidade como núcleo da Centro Espírita 
que se prepara para atender os jovens em suas demandas 
específicas, e também enquanto núcleo de formação de vínculos. 
Expor com muito carinho, falando das próprias mocidades. (pode 
falar sobre horário de funcionamento, oficinas recreativas, 
convidar jovens para chamar outros jovens) 
Slide 10 – Reiterar o convite para todos os que quiserem 
participar das atividades da mocidade. 

 


