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Educar com arte

 Habilidade - conhecimento

 Aptidão

 Percepção do outro

 Emoção e sentimento

 Sensibilidade   

“A educação é a arte de formar os homens, isto é, a

arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e 

abafar os do vício...”
Allan Kardec



Em tempos de transição...

 Provas e Expiações - Regeneração 

 Movimento dos espíritos 

 Compreensão da lei divina

 Consciência de si mesmo

 Bem comum   

“São chegados os tempos em que se hão de

desenvolver as ideias, para que se realizem os 

progressos que estão nos desígnios de Deus.”
Allan Kardec



Educação – nosso maior desafio 

Conhecer 

a criança 



“ O espírito da criança 

pode ser muito antigo e traz, 

renascendo para a vida corporal, as 

imperfeições de que se não tenha 

despojado em suas precedentes 

existências.”
Allan Kardec



“Espreitem, pois os
pais os menores 

indícios reveladores 
do gérmen de tais 

vícios e cuidem 
de combatê-los, 
sem esperar que 

lancem raízes 
profundas.”

Santo Agostinho

(ESE – Cap. XIV – item 9) 



Criança HOJE



Se as crianças não são 
mais as mesmas...

Por que fazemos do 
mesmo jeito???



Concepções  Tradicionais



Evangelização da Infância 
OU

Intelectualização da Infância ???



DIVERSIDADE  ESPIRITUAL 

“Sois chamados a

estar em contato

com espíritos de

naturezas

diferentes, de

caracteres 

opostos...”
Um Espírito Protetor 

(ESE – Cap. XVII – item 10)  



“Os vossos cuidados e educação 

que lhe dareis auxiliarão o seu

aperfeiçoamento e bem estar futuro.” 

Santo Agostinho
(ESE – Cap. XIV – item 9) 



Educação  Plena 

Espírito 



ROTINA 

CONSTRUTIVA

“A evolução impõe a instituição 

de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos

das fórmulas  inferiores, em marcha para ciclos mais

altos da existência.” 

Emmanuel - Pensamento e Vida



Evangelização 
 Renovação dos quadros de memória

 Modifica pensamentos, sentimentos e 
emoções do espírito 

 Construção de novas memórias com novas 
experiências que argumentem com as que 
ele já tem



O Evangelizador

de Bebês



“Porque, se a trombeta der sonido

incerto,  quem se preparará para

a batalha?”
Paulo (I Coríntios, 14:8)



Bebês
 Precisam de toque diferenciado -

metodologia apropriada 

 Estão no momento de serem 
‘acordados’ 

 Precisam ser preparados para a 
‘batalha moral’



Evangelizador  de  Bebês 

 ‘Acordar’ e inspirar a alma

 Provocar vibrações extraordinárias no 
coração, ativando os sentimentos

 Ativar a Lei de Deus que existe no 
coração  - CONSCIÊNCIA 



Evangelizadores 
 Nós somos as trombetas

 Somos medianeiros da mensagem do Mestre

 Temos que conhecer profundamente a partitura/ 
mensagem: saber, sentir, fazer

 Afinação – palavra e o exemplo: vibração 



Conhecer a Doutrina 



Olhar 
Sensível 



Escuta  Ativa



Currículo oculto

“O EXEMPLO

é uma força que

repercute, de

maneira 

imediata, longe 

ou perto de nós...”

Chico Xavier



Educar é um ato de amor



Desafio do educador

Conhecer a si mesmo



Brilhai a vossa luz...





Cristo, 
estou aqui!



Cristo, estou aqui 

Naquela tarde azul

Eu pude te sentir 

No monte Galileu 

Teu chamado eu conheci

Então meu coração 

De esperanças palpitou

E uma alegria imensa 

Me invadiu me levantou

Cristo, estou aqui 

Tão pequenino a te seguir

Tomo minha luz

E sou fermento do 
evangelho de Jesus


