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EVANGELIZAÇÃO DE ALMASEVANGELIZAÇÃO DE ALMAS

Evangelização Espírita é sol nas almas, Evangelização Espírita é sol nas almas, 
clareando o mundo inteiro sob as clareando o mundo inteiro sob as 

constelações das constelações das estrelas dos Céusestrelas dos Céus, que são , que são 
os Bem-aventurados do Senhor empenhados os Bem-aventurados do Senhor empenhados 
em Seu nome, pela transformação urgente em Seu nome, pela transformação urgente 

da terra, em “mundo de regeneração e paz”.da terra, em “mundo de regeneração e paz”.

                                                                                                    Amélia RodriguesAmélia Rodrigues



  

OBJETIVOS DA EVANGELIZAÇÃO:OBJETIVOS DA EVANGELIZAÇÃO:

1.  1.  Promover a integração  do evangelizando:Promover a integração  do evangelizando:

• Consigo mesmo;Consigo mesmo;

• Com o próximo;Com o próximo;

• Com Deus.Com Deus.
2.2.   Proporcionar ao evangelizando o estudo:   Proporcionar ao evangelizando o estudo:

• Da lei natural que rege o Universo;Da lei natural que rege o Universo;

• Da natureza, origem e destino dos Espíritos bem Da natureza, origem e destino dos Espíritos bem 
como de suas relações com o mundo corporal. como de suas relações com o mundo corporal. 



  

3.Oferecer ao evangelizando:3.Oferecer ao evangelizando:

• Oportunidade de perceber-se como Oportunidade de perceber-se como 
homem integral, crítico , herdeiro de si homem integral, crítico , herdeiro de si 
mesmo,agente de transformação de seu mesmo,agente de transformação de seu 
meio, rumo a toda perfeição que é meio, rumo a toda perfeição que é 
suscetível.suscetível.



  

Doutrinar e EvangelizarDoutrinar e Evangelizar

• Para doutrinar, basta o conhecimento Para doutrinar, basta o conhecimento 
intelectual dos postulados do espiritismo;intelectual dos postulados do espiritismo;

• Para evangelizar é necessário a luz do Para evangelizar é necessário a luz do 
amor no íntimo.amor no íntimo.

• Doutrinar é instruir;Doutrinar é instruir;

• Evangelizar é educar.Evangelizar é educar.



  

Sugestões para o EvangelizadorSugestões para o Evangelizador

• Não espere sentir-se totalmente preparado para Não espere sentir-se totalmente preparado para 
iniciar a evangelizar;iniciar a evangelizar;

• Supere as dificuldades;Supere as dificuldades;
• Persista na tarefa;Persista na tarefa;
• Veja o mundo com olhos de evangelizador;Veja o mundo com olhos de evangelizador;
• Harmonize-se;Harmonize-se;
• Procure adequar técnicas;Procure adequar técnicas;
• Não dê exemplos pessoais;Não dê exemplos pessoais;
• Seja humilde;Seja humilde;
• Ame as crianças e a tarefa;Ame as crianças e a tarefa;
• Evangelize-se;Evangelize-se;



  

COMO ELABORAR UM PLANO DE AULA:COMO ELABORAR UM PLANO DE AULA:

• 1º passo:1º passo: Definir o tema. Definir o tema.

• 2º passo:2º passo: Determinar os objetivos. Determinar os objetivos.

• 3º passo:3º passo: Pesquisar textos e material. Pesquisar textos e material.

• 4º passo:4º passo: Criar uma estratégia que    Criar uma estratégia que   
conduza ao objetivo definido.conduza ao objetivo definido.

                                  -Motivação;-Motivação;
                                  -Desenvolvimento;-Desenvolvimento;
                                  -Atividades finais.-Atividades finais.

• 5º passo:5º passo: Avaliar resultados. Avaliar resultados.
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