Evangelização da Infância e
Juventude: Novos Tempos

Diante desse cenário pandêmico, estamos convidando aos
evangelizadores para esse novo chamamento, que o Setor da Área da
Infância e Juventude em consonância com a FEB, e contando com
contribuições da AIJ Nacional e outras evangelizações do nosso Brasil que
compartilhamos propostas orientadoras, como vídeos, palestras, aulas,
músicas etc... para manutenção das atividades da evangelização nas Casas
Espíritas do nosso Estado, considerando a especificidade de cada lugar.

AIJ – ÁREA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE

“...Aos depositários deste trabalho compete a tarefa de
aplicar os tesouros da Doutrina Espírita na argamassa do
progresso superior da Humanidade. Os desafios são
perturbadores, as dificuldades parecem impedir a realização
nobre, mas Jesus não nos oferece facilidades frente ao mundo
e a César. As tarefas de grande porte, hoje, pertencem aos
cristãos espíritas...”
Fonte: FRANCO, D. Pereira, DE BEZERRA DE MENEZES PARA VOCÊ, (Mensagens
Diversas pelo Espírito BEZERRA DE MENEZES) – p.51, Editora DIDIER, 2004,
Guarulhos, SP

Diante desse cenário pandêmico, estamos convidando aos evangelizadores para esse novo
chamamento, a Área da Infância e Juventude em consonância com a FEB, e contando com
contribuições da AIJ Nacional e outras evangelizações do nosso Brasil que compartilhamos
propostas orientadoras, como vídeos, palestras, aulas, músicas, contação de história, com o
objetivo de manter acessa a chama do compromisso com Jesus; considerando também as
especificidades da evangelização nas Casas Espíritas do nosso Estado.
Dessa forma, o AIJ se propõe a apoiar e fortalecer a Evangelização nas Casas Espíritas,
apresentando possibilidades de ações que inspirem novos caminhos no propósito de
manter os vínculos e a continuidade da Tarefa.
Estaremos sempre revitalizando essa proposta à medida que se fizer!
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Adjunta da Infância
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Equidade e Empatia na Ação Evangelizadora
é uma das palestras que está entre os links
selecionados para o estudo.

Compartilhamento de Experiências Virtuais na Evangelização Espírita

Dicas Gerais
•
Compartilhamen
to de links com
entrevistas,palestra e
lives já realizadas;

https://youtu.be/ZyZJlxLtCDo
https://youtu.be/cBoHm-ecy8U
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fQFk6h4sh-g
https://youtu.be/R1xUAJY--Cw
https://youtu.be/qR86EyA8n6A
https://youtu.be/t06e7AsiljY
https://youtu.be/uHi74prmuME

https://www.youtube.com/watch?v=gbv9ffxRN3s&feature=yout
u.be
https://www.youtube.com/watch?v=f2_AHi4X0To
https://www.youtube.com/watch?v=mzjSJh3Hvps&feature=yout
u.be
https://www.youtube.com/c/CanalFEEC

https://www.youtube.com/watch?v=o8wmVSbKLFE&feature=yo
utu.be
•
Lives com os
jovens (mediação de
expositores,
abordagem de temas;
perguntas a
expositores)


•
Contação de histórias
virtuais (envio de vídeos por
whatsapp ou publicação no
instagram);
• Gravação de vídeos (dos
evangelizadores para as
crianças);
• Envio de planejamentos
temáticos e subsídios às
famílias, para elas conduzirem
junto às crianças;
• Envio de vídeos, clipes
musicais e letras musicais para
as famílias e crianças (sobre
temática doutrinária)

•
Atividades virtuais e
plataformas disponíveis.


https://youtu.be/CpRyXV7zDx8
https://m.youtube.com/watch?v=oq_hCGdzghI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jY0Ml2nf5es&feature=pushlbss&attr_tag=6iqXf-QOVEP-4H1s%3A6

https://youtu.be/1XZE8FtIHJo
https://www.youtube.com/watch?v=5RUiSLuFU80
http://acervoespirita.com.br
https://www.churchofjesuschrist.org/bible-videos/videos/sufferthe-little-children-to-come-unto-me?lang=por
https://youtu.be/tyQlIYlmGcI
https://youtu.be/yJ1PfSmmnGw
https://drive.google.com/drive/folders/1jb7JakX2GoxWmLXI2_2qB6URJt-z2WA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_mbU97cPbl7VIh1mmn
pRgE-skwE2YY4s

https://padlet.com/feesevang1ciclo/6js9ubt059g3tyrh
https://padlet.com/pcsbatista02/rnd9w5fnaa3hnzt9
https://padlet.com/aijformacao/paginaprincipal
https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
https://padlet.com/aijformacao/Atividadesvirtuais
https://www.mentimeter.com/

