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Evangelização Infantil
Abertura:
Nós sempre expressamos nosso desejo de um mundo melhor, e como
conceber um mundo melhor sem pensar nas nossas crianças?
Não vai existir um mundo melhor se não houverem pessoas melhores … e aí
entra o nosso tema da noite que é Evangelização Infantil.
Nós estamos disponibilizando os sábados a tarde a partir das 14:30 hs um
espaço para realização desse trabalho que entendemos ser um dos principais
objetivos da casa espírita que é a evangelização de espíritos.

“Perguntaram a um menino em uma favela de São Paulo: O que você vai
ser quando crescer? Ele respondeu: bandido ou missionário, depende de
quem chegar primeiro.”
E nós queremos que Jesus chegue primeiro a todas as nossas crianças.
Tem um livro, que inclusive já falei dele aqui que se chama: “Infância, o melhor

tempo para semear”, e eu vou usar novamente uma reflexão que está nele que
nos faz refletir sobre as perguntas que Deus irá nos fazer um dia …

“Deus não vai perguntar sobre a “cor da pele” do seu filho. Ele vai
perguntar sobre o conteúdo do seu caráter.”
Sementinhas que plantamos – evangelização …
(judô, balet, futebol, inglês, guitarra e … evangelização faz?) -

é mais um

compromisso ?! … mas é bem nesse horário, justo nesse dia ?!.
O jardim depende do jardineiro.
Você pode ter no seu jardim plantas nobre, mudas raras … mas se não tiver
cuidado nesse jardim, as ervas daninhas vão crescer com força e seu jardim vai
virar um matagal.
Nossas crianças são nossos jardins e nós os jardineiros … agora se esse jardim
vari ser florido, bem aparado, bem cuidado ou se ele vai virar um matagal,
depende de nós … os pais …
Eu quero dizer com isso que a semente da vitória está na infância.
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“Deus não vai perguntar o que aconteceu na novela, mas vai te
perguntar se você mostrou a seu filho como juntar as mãos e orar, se
você ensinou o seu coraçãozinho a amar a Palavra de Deus.”
Além do trabalho feito através da evangelização, que não vem para poupar a nós
pais, vem para nos ajudar na tarefa de ensinar valores cristãos, nós precisamos
no nosso dia a dia, ensinar nossos filhos a importância de Jesus e da oração …
agora, para a criança não vai adiantar sentar no sofá e falar por uma hora o que é
oração, o que são atitudes cristãs … a criança precisa de exemplos, pois assim a
assimilação vai ser natural e isso vai fazer parte da vida dela.

“Deus quer saber se seu filho pode se espelhar em você!”
Hoje o que você é, é um espelho para ele.
Deus vai perguntar se você perdeu seu filho para o mundo, ou se o ganhou para
Deus!
Obrigada. Agora, Com a palavra Viviane:

“Programa da evangelização de crianças.” Trabalhando com as crianças há muita
retribuição,

porque

também

aproximamo-nos

delas.

Os

objetivos

mais

importantes: praticar e explicar os momentos de oração ou seja, o significado da
oração com palavras e ideias simples. Outro objetivo, resgatar valores morais.
Aproximar também com a doutrina espírita, não significa ir além do que elas
(crianças) podem entender. Falaremos ainda obre o entendimento de que todos
somos filhos de Deus. Na terra somos pais e mães, perante Deus no céu somos
todos irmãos. Há abordagem da natureza, como ela é importante; e relação com
os amigos evitando “bulling”. Falar sobre a competição e amigos “especiais”
trabalhando pela aceitação bem como solidariedade, drogas, fumo … Dizer sobre
a codificação (Kardec) aquilo que a criança é capaz de abstrair.
Para tudo isso será adotada estratégia e dinâmica. Leitura, histórias, filmes e
brincadeiras. No final do ano confraternização com os pais e resumo das
atividades.
A seguir o Programa de Evangelização Infantil para 2012. Obrigada.
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Programa de Evangelização Infantil para 2012
Objetivos gerais (os mesmos do regimento interno da casa);
Objetivos específicos:
• Praticar momentos de oração;
• Resgatar e desenvolver valores morais;
• Aproximar as crianças à Doutrina Espírita;
Temas abordados:
• Identidade;
• Anjo da Guarda;
• Família;
• Amizade;
• Respeito;
• Relação com os amigos;
• Competição;
• Amor;
• Amigos especiais;
• Solidariedade;
• Natureza;
• Drogas;
• Codificação (Descoberta do Brasil, Chico Xavier);
Estratégias dos encontros:
• Leituras;
• Histórias;
• Músicas;
• Filmes;
• Brincadeiras;
• Atividades diversas: desenho, colagem, pintura);
• Dramatização;
• Momentos de reflexão;
• Encontro de pais e mães;
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