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INSTITUTO DO JOVEM 

ESCOLA PARA FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO INSTITUTO DO JOVEM 

 
PLANO DE UNIDADE 

CURSO: Mocidade – o sorriso do Centro Espírita                                

UNIDADE: Conhecendo o funcionamento do Instituto do Jovem do Centro Espírita 

Nº DE AULAS: 09                                            AULA: 07 

OBJETIVOS GERAIS 

Conhecer a organização do Centro Espírita em Institutos e  a implantação e 

organização  do  Instituto do Jovem. 
SUB-UNIDADE OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO BIBLIOGRAFIA 

7ª aula:  
Mocidade: 

Currículo 

Doutrinário 

1. Traçar diretrizes seguras, dentro do 

Evangelho, a fim de que, por meio da sua 

formação moral, seja o jovem a base de 

uma sociedade feliz. 

 

 

 

 

 

 

2. Entender o que a Mocidade é o Núcleo 

de Trabalho do Instituto do Jovem que 

atenderá, acompanhará e direcionará os 

jovens, a partir de 12 anos. 

 

 

3. Conhecer os objetivos do Núcleo de 

Trabalho - Mocidade Espírita 

 

 

 

 

 

 

4. Compreender que a Mocidade se 

organiza pedagogicamente em níveis III 

(jovens de 12 e 13 anos) e IV (jovens 

acima de 14 anos). 

 

 

1. O Evangelho como base segura para o aperfeiçoamento moral do jovem. 

“Há, entre os nossos jovens, alguns Espíritos de elite, iniciados, esclarecidos da primeira hora, 

que desbravam o caminho e preparam o êxodo e a marcha do Espírito para o futuro. São os 

espiritualistas de bom quilate, os que sabem que lá, onde sopra o Espírito, é que está a 

verdadeira bondade. 

Será a divisa da legião nova, isto é, da mocidade livre, liberta das peias de falsas disciplinas, da 

mocidade que se interroga e se ausculta a si própria, que ouve as vozes íntimas e procura 

compreender o seu destino, estudando o mistério e a lei da evolução.”                                                                      

 

 
2. Definição 

“A Mocidade é o Núcleo de Trabalho do Instituto do Jovem que irá atender, acompanhar e 

direcionar o jovem, a partir de 12 anos, nas atividades do Centro Espírita, bem como propiciar 

trocas de experiências e oportunidades de contribuição do jovem para a própria Mocidade e 

para o Centro Espírita ao qual está vinculado.” 

                                                       

3. Objetivos 

- Traçar diretrizes seguras, dentro do Evangelho, a fim de que, por meio da sua formação moral, 

seja o jovem a base de uma sociedade feliz. 

- Acompanhar o desenvolvimento físico, moral e psicológico do jovem, proporcionando estudos 

doutrinários e atividades práticas. 

- Estimular o jovem ao trabalho e à iniciativa da autoeducação. 

- Propiciar meios de integrar a juventude a Jesus. 

                                  

4. Estrutura pedagógica .  

“A Editora Auta de Souza divulga a metodologia “O Centro Espírita: Escola da alma” Mocidade 

com os níveis III (Jovens de 12 e 13 anos) e Nível IV (Jovens a partir de 14 anos). Cada nível 

possui uma grade curricular própria com vistas a um atendimento adequado a cada realidade. 

Esta divisão em níveis fica estabelecida, apenas, para fins pedagógicos.”. 

 

1.Léon Denis, O grande 

enigma, 15. ed., p. 202-

203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

140. 

 

3. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

140. 

 

 

 

 

4. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

141 - 142. 
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5. Entender o que os níveis III e IV são 

divisões de caráter pedagógico a fim de se 

atender às necessidades específicas destas 

faixas etárias.  

 

 

5. Divisão em níveis 

5.1. Nível III 

“Atende aos jovens provindos da Escola de Evangelização Espírita Infantil, da comunidade, 

aqueles encaminhados pelo tratamento espiritual do Centro Espírita e filhos de trabalhadores. 

O Nível III possui grade curricular própria com 2 anos de duração com cursos semestrais.” 

 

5.2. Nível IV 

“Atende aos jovens a partir de 14 anos provindos do Nível III, da comunidade, aqueles 

encaminhados pelo tratamento espiritual do Centro Espírita e filhos de trabalhadores.” 

 

 

5.1. Editora Auta de 

Souza, Mocidade o 

sorriso do Centro 

Espírita, 3.ed., p. 142-

143. 

 

5.2. Editora Auta de 

Souza, Mocidade o 

sorriso do Centro 

Espírita, 3.ed., p. 143. 

6. Conhecer o programa doutrinário e de 

práticas da Mocidade Espírita aos sábados. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Reconhecer a importância do 

tratamento espiritual para os trabalhadores 

e jovens aos sábados de manhã 

 

7. Conhecer o programa doutrinário e de 

práticas da Mocidade Espírita aos 

domingos. 

 

 

 

 

8. Compreender o programa da Reunião 

Pública Jovem na Mocidade Espírita do 

sábado. 

 

 

 

9. Entender que a Mocidade possui normas 

internas que estabelecem uma organização 

6. Funcionamento da Mocidade Espírita no sábado 

 

“A Mocidade Espírita tem seu funcionamento aos sábados pelas manhã, iniciando as atividades 

às 8hs, com os trabalhadores do Instituto do Jovem e demais Institutos do Centro Espírita e, às 

9hs com os jovens. Este programa ocorre preferencialmente aos sábados, por ser o dia de 

realização das práticas de todos os Institutos do Centro Espírita. Assim sendo, está em 

consonância com o programa do Centro Espírita referencial proposto pela Editora Auta de 

Souza.” 

6.1. Tratamento Espiritual  

No terceiro sábado do mês ocorre o programa especial do Tratamento Espiritual para todos os 

frequentadores do Centro Espírita. 

 

7.  Funcionamento da Mocidade Espírita no domingo 

A realização da Mocidade no domingo será mais uma opção de atividade da Mocidade para os 

jovens que, por vários motivos, não podem estar no sábado pela manhã. 

É importante ressaltar que o funcionamento da Mocidade do sábado é um avanço para o Centro 

Espírita, pois nela o jovem visualiza, participa e contribui com as atividades dos demais 

Institutos, compreendendo o funcionamento do Centro Espírita na sua integralidade. 

 

8. Reunião Pública para jovens aos sábados 

A Reunião Pública Jovem foi prevista com o objetivo de atender os jovens novatos que 

adentrarem a Mocidade após a quarta aula do início dos cursos e aos jovens que não chegarem 

às 9h. A coordenação da Mocidade terá a opção de escolher as aulas nos trinta e cinco temas 

oferecidos no curso O Jovem e o Mundo, que estará disponível no site “O Centro Espírita”. 

 

9. Normas da Mocidade 

A Mocidade Espírita em sua organização estabelece normas internas para um melhor 

6. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

144-146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

146. 

 

 

 

8. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 

149. 

 

9. Editora Auta de Souza, 

Mocidade o sorriso do 

Centro Espírita, 3.ed., p. 
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específica para o horário, a frequência, 

equipe de instrutores e as suas atribuições. 

a participação de jovens sem maioridade 

legal e o planejamento das atividades 

 

10 . Conhecer sugestões para promover 

uma maior dinamização nos cursos da 

Mocidade Espírita. 

 

 

11 . Compreender o programa do Passeio 

Campestre na Mocidade Espírita. 

 

 

 

 

 

 

12. Compreender a importância do Projeto 

Doutrinário como uma atividade 

extracurricular que objetiva integrar os 

jovens do Centro Espírita, bem como 

formar novas lideranças, promover 

aprofundamento dos conhecimentos 

doutrinários e fortalecer o atendimento dos 

às suas necessidades de socialização. 

 

funcionamento em relação ao horário, à frequência, à equipe de instrutores e suas atribuições e a 

participação de jovens sem maioridade legal e o planejamento do calendário de atividades 

semanais, semestrais e anuais. 

 

10.  Dinamização dos cursos 

A Reunião Pública Jovem foi prevista com o objetivo de atender os jovens novatos que 

adentrarem a Mocidade após a quarta aula do início dos cursos e aos jovens que não chegarem 

às 9h. 

 

11. Passeio Campestre 

“O Passeio Campestre é uma atividade que visa promover a confraternização entre jovens e 

instrutores da Mocidade. O grupo de trabalhadores deve construir uma proposta para o passeio 

campestre, devendo o mesmo ser analisado pelo Conselho do Instituto do Jovem que, por sua 

vez, irá encaminhá-lo à Diretoria do Centro Espírita para a apreciação. Após aprovada a 

proposta, todos os detalhes para a execução da atividade.” 

 

 

12. Projeto Doutrinário 

O Projeto Doutrinário tem por objetivo integrar os jovens do Centro Espírita, formando novas 

lideranças, aprofundando os conhecimentos doutrinários e buscando atender os jovens em suas 

necessidades de socialização. Será aberto a todos os jovens participantes da Instituição que 

reunidos em grupos, poderão inscrever seus projetos em torno de um assunto ou obra espírita, 

sempre vinculado a um programa de caridade. Para serem expostos, primeiramente os projetos 

deverão ser avaliados pelo Conselho do Instituto do Jovem e a direção do Centro Espírita. 

 

150-153. 

 

 

 

10. Editora Auta de 

Souza, Mocidade o 

sorriso do Centro 

Espírita, 3.ed., p. 153-

154. 

 

11. Editora Auta de 

Souza, Mocidade o 

sorriso do Centro 

Espírita, 3.ed., p. 153-

154. 

 

 

12. Editora Auta de 

Souza, Mocidade o 

sorriso do Centro 

Espírita, 3.ed., p. 156-

157. 

 

 

 


