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Evangelização: o melhor
programa de sábado

Estante Espírita
Para este mês de junho, estamos recomendando a leitura de dois livros destinados
ao público infanto-juvenil.
O primeiro, Evangelho da Meninada, é uma coletânea de histórias contadas por
uma professorinha, com o raro dom de saber contar histórias e narrar a vida de Jesus. A
narrativa do Evangelho recebe assim a participação ativa de um auditório interessado
que, interrogando a professora sempre que algum detalhe não lhe pareça
perfeitamente compreensível, forma um diálogo paralelo, quase sempre comparando
as situações vividas por Cristo na Palestina, há dois mil anos, com o dia a dia de uma
criança brasileira de nossos tempos.
Junto com a história, vêm as lições de vida e o simpático incentivo para reviver, na
prática, os ensinamentos de Cristo, sempre atuais, em sua divina e eterna sabedoria.
Excelente para os pequenos se iniciarem na Doutrina Espírita ou para seus pais lerem
para eles ou, ainda, para servir de base para o Evangelho no Lar.

O EVANGELHO DA
MENINADA – Uma
história de Jesus, de Eliseu
Rigonati, 13cm x 19cm,
147 páginas, 19ª
reimpressão, Editora
Pensamento, São Paulo
(SP), 2013. Na Livraria
Mário Carvalho, da
Comunhão: R$ 19,90.

Djalma Leite (à esq.) assumiu este ano a Diretoria de Infância e Juventude (DIJ)
juntamente com os conselheiros Gil Braga (ao centro) e Herculano Bastos

O LIVRINHO DOS
ESPÍRITOS, de Laura
Bergallo, 14cm x 21cm,
122 páginas, Editora Celd –
Centro Espírita León Denis,
Rio de Janeiro (RJ), 2011.
Na Livraria Mário Carvalho,
da Comunhão: R$ 19,90.

A Associação Jurídico-Espírita (AJE)
promoveu a palestra Conhecimento,
justiça e paz com Antônio Pereira Duarte,
em 31 de maio, no auditório Bezerra de
Menezes. O palestrante é membro do
Conselho Nacional do Ministério Público
e também integra o corpo docente do
Curso de Especialização em Direito
Militar do Centro Brasileiro de Estudos e
Pesquisas Jurídicas.

A Diretoria de Infância e Juventude
(DIJ) da Comunhão contribui,
juntamente com a família, para a
formação espiritual das crianças e dos
jovens entre 4 e 17 anos, promovendo o
conhecimento dos valores morais do
Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina
Espírita. A DIJ possui atualmente 767
alunos matriculados. No entanto, esse
número é variável, uma vez que as
matrículas estão abertas de fevereiro a
novembro, todos os sábados. Para
realizar esse trabalho, a diretoria conta

atualmente com 38 evangelizadores.
“Na preparação das aulas, há toda uma preocupação em despertar o interesse dos
evangelizandos a respeito do tema a ser tratado”, explica Djalma Leite, diretor da DIJ, que conta
com o auxílio dos conselheiros Gil Braga e Herculano Bastos. Ele também chama atenção para a
rotina semanal de evangelização. “É fundamental que a família compreenda que assumir esse
compromisso no sábado à tarde não significa necessariamente abrir mão de suas atrações de final
de semana. Sem dúvida, é necessário um ajuste de horários, uma vez que não se pode usufruir de
tudo ao mesmo tempo. Mas, como todos os passos em nossa vida, é uma questão de escolha”,
destacou o diretor.
Recém-empossado, Djalma tem boas expectativas em relação ao trabalho à frente da DIJ.
“Esperamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito com o apoio da espiritualidade
maior, acolhendo com carinho as famílias que depositam confiança na evangelização de seus filhos.
Crianças e jovens com uma boa formação espiritual serão, com certeza, cidadãos com valores éticos
e morais que contribuirão para uma sociedade melhor e mais justa”, afirmou.

Aprender para educar melhor
Aos sábados, enquanto crianças e adolescentes frequentam a Evangelização na
Comunhão, muitos pais também voltam à sala de aula. É que, neste dia e nos mesmos
horários (14h30 e 15h45), acontecem os encontros dos pais nos quais todos aprendem um
pouco mais sobre temas relacionados à família, buscando a educação moral segundo o
Espiritismo.
Entre os temas tratados estão alcoolismo, adoção, reforma íntima, criação dos filhos,
homossexualidade, caridade, adolescência, relacionamento entre o casal, drogas, justiça
divina, depressão, obsessão, entre outros. As aulas direcionadas aos pais são realizadas na
Casa há mais de 32 anos.
Segundo Áurea Tavares, coordenadora dos encontros, atualmente são mais de 800 pais
inscritos nos dois horários disponíveis, sendo que dez deles integram o grupo de
palestrantes. “Entendemos que juntos conseguiremos avançar nesse desafio de sermos pais
e educadores, ao mesmo tempo que somos aprendizes nessa caminhada”, destaca Áurea.

Enquanto os filhos participam da Evangelização na Comunhão, pais reúnem-se para tratar de temas
relacionados à família

Diretor do filme Causa e efeito, André Marouço fez palestra na Comunhão em 26 de maio. Dois
dias depois, o longa-metragem foi exibido no 4º Festival de Cinema Transcendental, que aconteceu no
Cine Brasília.

Grupo de pais ajuda famílias carentes
Durante os encontros com os pais dos alunos da Evangelização, é
arrecadado leite em pó para as crianças do Nosso Lar. Além disso,
alguns pais decidiram criar um grupo de apoio a famílias carentes.
Quando o trabalho começou, em março de 2009, o apoio era exclusivo
para deficientes visuais; depois, foi ampliado para o atendimento de
todas as deficiências e, atualmente, estende-se para famílias em
condições de vulnerabilidade social.
A iniciativa é vinculada ao Grupo Auta de Souza de
Acompanhamento de Famílias, da Diretoria de Promoção Social (DPS)
da Comunhão. O trabalho visa divulgar a Doutrina Espírita e o bemestar social para essas famílias que moram no Distrito Federal e no
entorno. Todo quarto sábado do mês, na parte da manhã, o grupo,
composto atualmente por 30 voluntários, participa do trabalho.
A voluntária Ângela Stelmo destaca que periodicamente o grupo
faz uma avaliação do seu próprio trabalho e da evolução das famílias.
Atualmente, o grupo oferece apoio para 32 famílias. “Quem mais
ganha somos nós, que fazemos o trabalho voluntário, pois
aprendemos e crescemos muito, e exercemos a caridade ao próximo.
Também damos exemplo aos nossos filhos sobre a importância de
ajudar as pessoas”, destacou.
Os frequentadores da Comunhão que desejarem participar desse
trabalho serão muito bem-vindos. O grupo possui lista de espera para
atendimento de famílias cadastradas. A inscrição pode ser feita
diretamente na Central de Voluntários da Comunhão, ao lado do
Salão Central.

O Coral Elos de Luz, da Comunhão Espírita, participou do Encontro de Coros que aconteceu em 25
de maio, no Centro Espírita André Luiz (Ceal), no Guará I. Nesta edição anual, que reuniu 11 grupos de
canto, o evento buscou fortalecer de boas vibrações o país e principalmente Brasília, cidade que será
palco de vários testes espirituais nos próximos dias.

agenda de palestras, notícias do meio espírita, publicações, acesse o site da Comunhão: www.comunhaoespirita.org.br

