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Evangelização criativa
Comunhão tem consolidado a evangelização
infanto-juvenil para construir um mundo mais
solidário e fraterno

O codificador da Doutrina
Espírita, Allan Kardec, prega em
Obras Póstumas que “é pela
educação, mais do que pela
instrução, que se transformará a
humanidade”. Isso tem se tornado

um grande desafio para as famílias
e educadores nos dias de hoje.
Para enfrentar esse desafio, a
Comunhão tem consolidado,
ao longo dos anos, o curso de
evangelização para crianças e

Doação de máquinas
fotográficas

jovens, buscando a construção
de um mundo mais solidário e
fraterno.
A
Casa oferece soluções
criativas para crianças e jovens.
Os evangelizadores buscam
montar maquetes, painéis,
quebra-cabeças, por exemplo,
construídos com a participação
dos alunos sobre assuntos
vinculados à Doutrina.
De acordo com o responsável
pela Diretoria de Infância e
Juventude (DIJ), Djalma Leite,
o foco da evangelização “é
levar às crianças e aos jovens
a mensagem de Jesus, sempre
atual, à luz da Doutrina Espírita”.
O Diretor revela que eles passam
a compreender a importância do
seu papel diante da sociedade
que os acolhe, com atitudes
mais tolerantes e fraternas.

A Assessoria de Comunicação Social (ACS)
da Comunhão precisa de doações de
máquinas fotográficas digitais, em bom
estado, para emprego nas coberturas
jornalísticas da Casa. Aquelas pessoas
que se dispuserem a ajudar podem fazer
contato pelo telefone 8104-8423 ou pelo
e-mail sandrafado@ig.com.br. Segundo
Emmanuel, “a maior caridade que se pode
fazer pela Doutrina Espírita é ajudar a
divulgá-la”. Contribua conosco!
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Estante Espírita
Neste mês de novembro, a edição do Jornal Mural é dedicada à Diretoria da Infância e Juventude (DIJ). Por isso, indicamos os seguintes
livros:
O primeiro, E, para o resto da vida..., é uma coletânea de contos adaptados de crônicas publicadas pela revista Seleções do Reader´s
Digest, cuja primeira edição foi em 1979, ano em que A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou como o Ano Internacional
da Criança, buscando com isso alertar o mundo para os problemas que envolvem as crianças, com destaque para a carência nutritiva
e intelectual. O livro, voltado para crianças e adolescentes mas destinado a leitores de todas as idades, deixa toda sua sensibilidade e
grandeza de sua alma e nos convida para o desabrochar das virtudes morais em nossos corações. A simplicidade e suavidade de seus
contos sugerem caminhos para uma vida de harmonia e felicidade.
A segunda obra, Jesus no lar, apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro
culto cristão no Lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação. A reunião familiar semanal em
torno do Evangelho é prática das mais úteis aos cristãos. Por isso, recomenda-se que, junto com O Evangelho Segundo o Espiritismo,
O Livro dos Espíritos e outros, Jesus no Lar esteja sempre nas reuniões para leitura e consulta. Em grupos onde haja crianças, pode-se
acrescentar o livro Pai Nosso, pelo espírito Meimei.

Assembleia dos
Trabalhadores
da DAE

E, PARA O RESTO
DA VIDA..., de
Wallace Leal V.
Rodrigues, 14x21cm,
131 páginas, 5ª.
Edição, Casa Editora
O Clarim, Matão (SP),
2009. Na Livraria
Mário Carvalho, da
Comunhão: R$ 25,00.

No dia 13 de dezembro, a Diretoria
de Assistência Espiritual (DAE) vai
realizar a primeira Assembleia Geral dos
Trabalhadores da DAE, com início às 9h,
no auditório Bezerra de Menezes.

JESUS NO LAR, pelo
espírito Neio Lúcio,
psicografado por
Francisco Cândido Xavier,
16x22cm, 203 páginas,
37ª. Edição, Edições
Federação Espírita
Brasileira (FEB), Brasília
(DF), 2014. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 35,00.

Um compromisso de família
Marta Moraes e a cunhada Raquel
Ramos transformaram as aulas de
evangelização num compromisso familiar.
Mãe de Theo, 15 anos, e Sofia, 13, Marta
explica que trazer os filhos à evangelização
é uma escolha dela e do marido, André
Ramos, para dar uma formação espiritual
a eles. “Isso certamente os auxiliará nessa
Marta (2ª à dir.), com a sobrinha Luísa (à
dir.) e os filhos Theo e Sofia, faz questão de
frequentar a reunião semanal dos pais

caminhada, na formação do caráter deles
e em suas escolhas nessa e em outras
vidas”, diz.
A mãe diz ainda fazer questão de
estar presente na reunião dos pais, que
acontece no mesmo horário e onde há
uma troca de experiências com outros
pais e debates de temas interessantes
sobre a família. Sua cunhada Raquel
acrescenta que frequenta a turma dos
pais principalmente para dar à filha, Luísa,
12 anos, o exemplo de participação
nas reuniões.
Raquel relata que traz a filha
para a evangelização porque faz
questão de proporcionar a ela a
oportunidade de ter contato com
a Doutrina desde cedo. “Tive o
privilégio de nascer numa família
espírita e reconheço que crescer
num ambiente onde se transmite
diariamente aos filhos a ideia da lei
de causa e efeito faz toda diferença
na formação moral e nas atitudes ao
longo da vida”, observa.
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Helen frequenta a
Comunhão desde
os 4 anos, onde
sua vocação para o
ensino espírita foi
despertada

De evangelizanda a evangelizadora
Helen Carolina Silva de Oliveira tem 28
anos e frequenta a Comunhão desde os 4.
Conduzida pela mãe, logo cedo envolveu-se
com tarefas de restauração de livros e costura
de roupas destinadas à doação. A partir dos
15 anos, iniciou estudos de evangelização,
sem deixar os trabalhos voluntários.
Aos 19 anos, Helen foi convidada a
trabalhar como auxiliar em sala de aula. Esse
contato com os alunos despertou a certeza
de sua vocação e ela decidiu exercer o ensino
espírita. Atualmente, ela evangeliza os filhos
dos voluntários que a evangelizaram. Nas
poucas ocasiões em que se afastou da missão,
logo percebeu que evangelizar faz parte da
vida e, por sentir falta da atividade, retornou.
“O que cativa nessa atividade é o carinho,

o abraço dos alunos nos inícios e finais das
aulas. São gestos altamente confortadores
e o coroamento do trabalho evangelizador.
Atos de amor”, afirma Helen.
Hoje, a Comunhão tem 32 evangelizadores
que trabalham na Diretoria de Infância
e Juventude (DIJ), dos quais 12 já foram
evangelizandos. Os interessados em prestar
esse trabalho voluntário devem procurar a
DIJ, no primeiro andar do bloco B, em frente
ao salão Eurípedes Barsanulfo.
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Ana Medina (à esq.), Maria Áurea, Haydée Bastos e Edna Lúcia são as chefes de divisão
da Diretoria de Infância e Juventude (DIJ). Para organizar as turmas de acordo com a
idade dos evangelizandos, a reunião de pais e as atividades de suporte à Diretoria existem
quatro Divisões: Evangelização da Infância (DINF), Evangelização da Juventude (DIEJ),
Evangelização da Família (DIEF) e Recursos e Meios (DIRM).

