
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. 

 

Horário Atividade/Desenvolvimento Responsável 

19h45-20h00 
(15’) 

Recepção feita pela criança e pelo jovem e entrega de lembrancinhas 
Alegria Cristã no salão 
 

Instituto da Criança 
Instituto do Jovem 

20h00-20h10 
(10’) 

Prece, avisos e poesia (proferida pela criança e pelo jovem) 
 
Prece 
Meu Senhor, Sábio dos Sábios, 
Pai de toda a Criação, 
Põe a doçura em meus lábios 
E a fé no meu coração. 
 
Sol de amor que me conduz, 
Na vida em que me agasalho, 
Enche os meus olhos de luz 
E as minhas mãos de trabalho. 
 
Dá-me forças no caminho, 
Pra lutar e vencer, 
Transformando todo espinho 
Em flores do meu dever. 
 
Pai, não Te esqueças de mim, 
Nas bênçãos da compaixão 
Guarda-me em Teu coração 

Instituto da Criança 
Instituto do Jovem 



De Paz e de amor sem fim. 
(Extraído do livro Jardim de Infância, do Espírito João de Deus, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier) 
 

20h10-20h40 
(30’) 

Palestra(s) (15’ Evangelização/15’ Mocidade) 
Independentemente da ordem, nos 15 min reservados à comissão de Mocidade a exposição contará com o 
seguinte roteiro: 
 
Slide 1 – Apresentação 
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. 
Slides 4 e 5 – Apresentar algumas interrogações inerentes a fase juvenil que podem muitas das vezes gerar 
desequilíbrios e descaminhos quando o jovem não possui boas referências e orientação adequada. 
Slides 6 e 7– Apresentar a necessidade da evangelização de nossas crianças e jovens que hoje se encontram 
sujeitos a todo tipo de influencias 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. 
Slides 9 e 10 – Falar da importância dos pais no processo de evangelização, indicando o Centro Espírita com 
seus núcleos de evangelização como centro de apoio às atividades de educação das crianças e jovens. 
Slide 11 – Apresentar a fase infanto-juvenil como aquela mais propícia à evangelização do Espírito. 
Slides 12 e13 – Apresentar o que é a Mocidade, suas atividades e como ela pode auxiliar o jovem. 
Slide 14 – Indicar que o jovem é a sublime esperança do Cristo para a regeneração planetária, reforçando que 
a juventude bem orientada nos ideais evangélicos pode operar verdadeiras transformações. 
Slide 15 – Agradecimento. Convite final para que os pais levem seus filhos adolescentes e jovens para a 
Mocidade. Abertura para dúvidas. 
 

 
Dirigente da Comissão de 
Mocidade 

20h40-21h00 
(20’) 

Passe e encerramento/entrega de panfleto de divulgação 
 

 

 


