Encontro de Evangelizadores de -MT
Reflexão:
“Caminho educativo amoroso”
Facilitadora : Daniele Stefanini
Música: Aprender

Breve histórico da
Evangelização Infantil

Breve histórico da Evangelização Espírita
 Há registros que a Escola Dominical de Doutrina Cristã para
crianças foi implantada na tarde do dia 14 de junho de 1914, na
então Sede da Federação Espírita Brasileira (FEB),

 O modelo de evangelização infantil que nós temos hoje vem
de um modelo do século XX, aprimorados na década de 30, 40,
50.
 É válido observarmos que:
 O Livro dos Espíritos na pergunta 383 e 385 revela a docilidade
da criança em aprender e a missão de educarmos a criança e o
jovem para a prática das virtudes, mas não existe citação sobre
o método da evangelização espírita infanto-juvenil nas obras
básicas;

 Evangelização infantil é uma conquista do movimento
espírita brasileiro;
 O Espiritismo começou com uma linguagem para adultos e
não para as crianças.
 A partir da nossa realidade, nobres trabalhadores no início do
século XX perceberam a necessidade de falar de Jesus para as
crianças e buscaram uma forma de inseri-la nesse contexto.
 Quando a evangelização infantil foi elaborada no Brasil com
registro a partir de a referência mais próxima dessa atividade
foi o modelo católico de educação religiosa.
 Apesar da evangelização espírita não ter nada a ver com as
ideias católicas, a estrutura didática se tornou semelhante em
muitos pontos, incluindo características mais escolarizadas
na forma de apresentar os postulados espíritas.
 Ex: enfoque histórico, enfoque nos vultos, enfoque apenas no
texto e não no contexto da criança.

Qual a principal finalidade da
Evangelização Infantil ?
Vídeo : Olhar

 A evangelização infantil é um instrumento em que a criança
desde cedo é convidada a se aproximar de Deus e Jesus
descobrindo como funciona os seus sentimentos por meio da
descoberta das virtudes ínsitas nela.

 Tantos os sentimentos elevados quanto os sentimentos
viciosos podem e devem ser identificados pela criança para
que ela seja alfabetizada emocionalmente.
 A evangelização espírita realiza nesse sentido um papel
transformador porque se fundamenta em apresentar para a
criança as Leis Divinas como algo compreensível.
 É uma alfabetização da pedagogia do afeto, na qual a criança
percebe que o Evangelho de Jesus não fala de coisas
abstratas, mas fala de princípios que podem ser vividos.

E como se processa isso no campo
da percepção da criança?
Através de metodologias que já existem, e através de
outras metodologias que estamos convidados a
experimentar e a elaborar.

Proposta reflexiva
O projeto Espiritizar lançou por meio do
seminário “A prática das Virtudes para a
criança e o adolescente” uma proposta de
realizarmos a evangelização numa
abordagem reflexiva que enfatiza outros
aspectos, mas que não vem desfazer ou
deixar de lado todas as abordagens que
temos feito até os dias atuais.

Imagine o Evangelho de Jesus como sendo
as raízes, a Doutrina Espírita com sendo o
tronco e o movimento espírita como
sendo os galhos de uma árvore.

E o que são os galhos?
 As várias atividades do centro espírita. Só que quem direcionou esses galhos
não foram os Espíritos da Codificação, foram os espíritas encarnados que
compreendendo segundo a suas capacidades e interpretações o fundamento do
tronco, desenvolveram os galhos dentro de seu entendimento.
 Isso nos possibilita compreender porque as atividades de um centro espírita
pode de tempos em tempos modificar-se e adequar-se a novos parâmetros
devido a compreensões mais profundas que temos dos postulados espíritas.

 A evangelização reflexiva não muda em nada o conteúdo da doutrina,
mas modifica a forma como transmitimos o conteúdo da doutrina porque se
espelha na didática reflexiva de Allan Kardec. (maiêutica de O Livro dos
Espíritos) A maiêutica socrática tem como significado “dar à luz”, “parir” o conhecimento (em
grego, μαιευτικη — maieutike — significa “arte de partejar”)[1] . É um método ou técnica que
pressupõe que a verdade está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida
em que se responde a uma série de perguntas simples, quase ingênuas, porém perspicazes[

A evangelização reflexiva se
baseia em quais princípios para
que possamos compreendê-la
como uma proposta realmente
espírita?

 Ênfase no desenvolvimento das virtudes
utilizando o Evangelho de Jesus como manancial
das aulas e o conteúdo espírita como base das
leis divinas;
 Apresentar Jesus como o Mestre das virtudes ao
mesmo tempo em que se explica o que é cada
virtude na vida do evangelizando com foco no
autoconhecimento.
 Enfoque na compreensão e na experiência de
vida da criança ao invés de apenas seguir com o
conteúdo estabelecido pelo programa;

O Método pedagógico da
Evangelização Reflexiva

A METODOLOGIA DA EVANGELIZAÇÃO REFLEXIVA

Evangelização
não reflexiva
Evangelização
reflexiva

• Enfoque em apenas apresentar
as informações espíritas
• Ênfase na programação
apostilada
• Minora a participação dos
evangelizandos nas aulas.
•Enfoque é na compreensão da
criança sobre os conteúdos espíritas
•A experiência de vida da criança é
parte do conteúdo da aula.
•Ênfase na compreensão e no
desenvolvimento das virtudes na
própria vida da criança.

 “A infância ainda tem outra utilidade. Os
Espíritos só entram na vida corporal para se
aperfeiçoarem, para se melhorarem. A
delicadeza da idade infantil os torna brandos,
acessíveis aos conselhos da experiência e dos
que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que
se lhes pode reformar os caracteres e reprimir
os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs
aos pais, missão sagrada de que terão de dar
contas.” (Resposta da pergunta 285 L.E)

A METODOLOGIA DA EVANGELIZAÇÃO REFLEXIVA

A postura do
evangelizador

TRÍADE

Explicação
das Virtudes

A percepção
da criança
sobre as
virtudes na
vida dela

A METODOLOGIA DA EVANGELIZAÇÃO REFLEXIVA

Explicação das
Virtudes

• Oferecer a criança e ao adolescente as noções morais sobres as
características das virtudes e de como elas se configuram no ser
humano por meio dos pensamentos, sentimentos e atitudes.

A percepção • Conduzir reflexões que auxiliem a criança a perceber a
da virtude na
presença das virtudes na vida dela dentro do seu contexto
vida da criança
pessoal e relacional.

A postura do
evangelizador

• Acolhedor: A forma como cria laços fraternos
com a criança. Orientador: a forma como auxilia
o pensamento da criança.

UM EXEMPLO DE AULA REFLEXIVA

Experiência
concreta e
lúdica

Reflexão sobre
a vivência com
norteamento
do conteúdo
previsto

Apresentação
do conteúdo
programático

Jesus, o
Mestre das
Virtudes

“Nascemos sob as expressões dos sentidos e a
realidade externa nos envolveu desde o nosso
primeiro dia na Terra. Todas as expressões de
aprendizado que uma criança possui vem da
cota inequívoca dos seus educadores.”
“Trazendo no coração a índole de suas
experiências passadas a criança anseia pela
busca da consciência da Verdade querendo
entender o mundo, mas passando pela
interpretação desse mundo conforme os
adultos lhe transferem.”

“A formação psicoemocional espiritual de uma criança não é
tarefa simplória, nem reducionista. Passa por um conjunto
de processos que considera a sua estrutura familiar,
psicológica, fisiológica, social e também as suas conquistas
íntimas de valores.”
“É bem verdade que não se educa uma criança dizendo a ela
o que ela tem de negativo, porém, educa-se mostrando o
que ela é de valor amoroso. Entretanto, o papel do
evangelizador amoroso reconhece as estruturas dramáticas
algumas, dolorosas e outras viciosas. Como a criança está
naquele momento estruturada para apreender o conteúdo
da evangelização de amor pelo exemplo de Jesus.”

 Sendo assim, todos sendo nós evangelizadores
merecemos apresentar Jesus conforme a criança
está necessitando de Jesus.
 Em essência a criança não necessita daquele
conteúdo estabelecido em papeis, em estruturas
didáticas, isso tudo é importante, mas em
essência a criança necessita conhecer Jesus. Mas
como a criança pode conhecer Jesus se Jesus
não é apresentado em conformidade com a sua
necessidade? Determinadas dores pedem
determinados remédios. Jesus é o médico das
almas e Ele, sim, realiza o devido tratamento
moral em todos nós.

“Quando se percebe a forma como a criança se funciona e o
nível como ela se relaciona com seus valores, é possível
apresentar Jesus em Sua beleza e em Sua natureza amorosa
para a realidade daquela criança naquele momento porque
Jesus é a expressão de todas as virtudes bem vividas no
coração.”
“Quando apresentamos à criança a evangelização como um
recurso para o seu crescimento, Jesus torna-se vivo, concreto
para essa criança. Não apenas uma ideia que se deva acreditar,
mas uma Verdade que é possível de ser vivida.”
Emiliana Ducena.
(mensagem psicofônica de orientação ao grupo de Evangelizadoras do Centro
Espírita Lar de Amor. Médium: Afro Stefanini II)

Jesus conta conosco em sua seara de
AMOR...Gratidão amigos!!

