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Dinâmica: Caça ao Tesouro 

“Voltando-se para eles e vendo que o seguiam, 
Jesus lhes disse: ‘O que buscais?’” (João, 1:38)  



O que leva um jovem a escolher o 
caminho da paz ou da violência? 
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O que é um ideal?  
 
 
“O ideal é a poderosa alavanca que aciona o 
progresso individual e coletivo. Seu potencial 
transformador está no Espírito eterno e 
manifesta-se com o pensamento e a ação.”(Juvanir B. 

de Souza, Tempo de renovação, 2. ed., p. 80-81, 87).  
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“Para que o indivíduo descubra o significado 
existencial que lhe diz respeito, é indispensável que 
se permita a reflexão, o hábito saudável da 
concentração e da prece, criando condições 
propiciatórias à viagem interior, onde se encontram 
registrados os prejuízos e as conquistas morais da 
longa viagem evolutiva [...]”(Joanna de Ângelis, Entrega-te a Deus, 

p. 71).  
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ESTUDO EM GRUPO 
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“Em 14 de janeiro de 1875, nascia, na 
pequena cidade de Kayserberg, na Alsácia 
superior, um menino que deixaria no mundo a 
marca indelével da luta de um homem para 
atingir o seu ideal.”  (Brunilde Mendes do Espírito Santo, 

Albert Schweitzer – uma vida chamada amor, 2. ed., p. 15).  
 
 
 

   Albert Schweitzer 
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Aproveitemos o tempo... 
 
“Em quase todos os setores da 
evolução terrestre, vemos o abuso da 
oportunidade complicando os 
caminhos da vida; entretanto, desde 
muitos séculos, o apóstolo [Paulo] 
nos afirma que o tempo deve ser do 
Senhor.”(Emmanuel, Caminho verdade e vida, 28. ed., p. 

17-18).  
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Crença na imortalidade da alma  
 

“Por essas palavras, Jesus se refere claramente 
à vida futura, [...]. Com efeito, sem a vida 
futura, a maioria dos seus preceitos morais 
não teria nenhuma razão de ser; por isso, 
aqueles que não acreditam na vida futura, 
imaginando que Jesus só falava da vida 
presente, não compreendem esses princípios 
ou os consideram pueris.”(Allan Kardec, O Evangelho segundo o 

Espiritismo, 2. ed., Cap. II, Item 2, p. 51-52)  
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O que você acha que pode fazer para 
auxiliar a Doutrina Espírita a levar a 

luz do Consolador Prometido ao 
mundo?  

 
Emmanuel nos orienta:  
“[...] recordemos que o Espiritismo nos solicita 
uma espécie permanente de caridade – a 
caridade da sua própria divulgação.”(Emmanuel e 

André Luiz, Estude e viva, 14. ed., p. 174).  
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