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ORIENTAÇÃO À ÁREA DA JUVENTUDE 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A nossa apresentação será juvenil, segue abaixo as palavras de uma 

jovem participante de grupo jovem espírita:  

A Doutrina me auxilia a ser alguém melhor. É além de 

aprendizado, incentivo e desafio. Através dela compreendo um pouco 

mais da grandiosidade da vida a cada dia que passa. Aprender, ser 

incentivada e desafiada a amar mais, saber que todo o resto é 

consequência do amor, que as minhas atitudes, por menores que sejam, 

têm valor e que posso ajudar as pessoas com o mais singelo gesto. 

Talita, 19 anos.  

 

EVANGELIZADOR DE JUVENTUDE 

 

Esta perspectiva apresentada pela jovem, nos mostra que o coordenador 

de juventude é muito mais do que um “transmissor de conhecimento”, é sim um 

mediador entre a Doutrina Espírita e o jovem, potencializando as interações, os 

diálogos, os debates e as vivências que favoreçam o processo mútuo de 

transformação a ruma à formação do homem de bem, compreendido em sua 

vivência genuinamente cristã.  

Educamos pelo o que dissemos, e principalmente educamos pelo o que 

fazemos. Assim, devemos reconhecer que o evangelizador é um Espírito imortal, 

igualmente em aprendizagem e desenvolvimento, que, ao abraçar a tarefa da 

evangelização, compromete-se com o exercício contínuo do autoaprimoramento 

e da coerência entre o ensino e a prática do Evangelho de Jesus. 

Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Mahatma 

Gandhi 

 

 



EIXOS ESTRUTURAIS 

 

Segundo o livro “Orientação para Ação Evangelizadora Espírita da 

Juventude: Subsídios e Diretrizes”, publicado pela FEB, existem três eixos 

estruturantes para alcançarmos o pleno objetivo da evangelização juvenil, são 

eles: 

Ø Conhecimento doutrinário (fé racionada); 

Ø Aprimoramento moral (vivência do amor); 

Ø Transformação social (trabalho no bem); 

Tais eixos representam pilares integrados sobre os quais se estrutura a 

evangelizadora, garantindo-lhe sentido e favorecendo a efetiva integração do 

indivíduo consigo mesmo, com o próximo e com Deus. 

 

PLANO DE TRABALHO DA ÁREA DA JUVENTUDE DA 14°URE 

Com base nestes conceitos supracitados vimos através deste apresentar 

o Plano de Trabalho proposto para a Àrea da Juventude Espírita gestão 2021/23. 

Ressalta-se que este plano estará em constante reestruturação. 

 

EQUIPE DE TRABALHO 

 

Titular: Vamblê Guilherme Pinheiro dos Santos 

Coordenar, direcionar e divulgar atividades desenvolvidas pelo 

setor, assim como participar das reuniões federativas e atividades da 

evangelização juvenil. 

 Adjunto: Lídio Serafim da Cunha Neto  

 Acompanhar atividades referentes ao setor, dar suporte a 

coordenação e participar das atividades propostas. 

 

 



AÇÕES E PROJETOS  

 

1) DIVULGAÇÃO DAS JUVENTUDES – PROJETO CHUVA DE LUZ: 

Objetivo: Realizar o chamamento dos jovens que não estão 

frequentando juventudes. 

Desafio para o Coordenador: Solicitem que seus jovens gravem 

um vídeo falando: O por que gosta de ir na juventude espírita? Quais os 

benefícios? Nos encaminhem estes vídeos juntamente a autorização de 

direito de imagem que os jovens ou pais dos jovens de menor deverão 

assinar. 

No final de cada vídeo estará a informação das juventudes que 

estão em atividades com os contatos de cada coordenador. Objetivando 

que o jovem que não esteja participando de nenhuma juventude se 

empolgue e queira se integrar a uma juventude, podendo escolher qual 

melhor dia e horário para ele. 

Concretização: O Departamento da Comunicação da URE 14 irá 

edita-lo e lançaremos um vídeo de divulgação por dia, estes vídeos 

serão encaminhados para que compartilhem e no final será compilado 

um vídeo único com a participação de todos os jovens que mandaram 

os vídeos.  

Data: Realizado em abril e maio de 2021. 

 

2) VISITAÇÕES DAS JUVENTUDES ESPÍRITAS DA URE 14 – 2021  

Objetivo: Integrar as juventudes espíritas fortalecendo os laços de 

amizades entre os jovens. 

Desafio para o Coordenador: Planejar e organizar as visitações e 

motivar seus jovens a participar destas visitações. 

Data: Abril a Outubro de 2021. 

1) As visitações deverão ocorrer na primeira semana de cada 

mês no intuito que na mesma semana estejam ocorrendo as visitações 



em conjunto, entretanto, caso não seja possível, poderá ocorrer nas 

outras semanas do mês, o importante que aconteça a visita daquele 

mês. 

2) A organização das visitações ficará a cargo dos 

coordenadores das juventudes envolvidas na visita, por exemplo: a 

visitação de abril é entre CE Antônio de Pádua e CE Obreiros do Bem, 

então os coordenadores destas juventudes irão se comunicar e 

organizar esta visita. 

o Qual juventude visitará a outra? A decisão ficará a critério 

dos coordenadores das juventudes envolvidas na visita, usando o 

mesmo exemplo: a visitação de abril é entre CE Antônio de Pádua e CE 

Obreiros do Bem, então os coordenadores de juventudes que irão decidir 

se CEAP que vai visitar ou ser visitado. Bem como, se os coordenadores 

decidirem em duas visitações, ou seja, uma juventude visita e é visitada, 

fica a critério dos coordenadores. 

o Quem realizará a dinâmica da visita? A decisão ficará a 

cargo dos coordenadores das juventudes envolvidas na visita. 

ESCALA DE VISITAÇÕES DE JUVENTUDES DA URE 14 – 2021  

Semana do 
dia 05 a 11 
de ABRIL  

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CE OBREIROS DO BEM 
CONECTUDE E NÚCLEO EE CHICO XAVIER 
CE FRANCISCO DE ASSIS E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 
CE ANDRÉ LUIZ E CE PORTAL DA VIDA  

    

Semana do 
dia 03 a 09 
de MAIO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CONECTUDE 
CE OBREIROS DO BEM E NÚCLEO EE CHICO XAVIER 
CE FRANCISCO DE ASSIS E CE ANDRÉ LUIZ 
CE PORTAL DA VIDA  E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 

    

Semana do 
dia  07 a 13 
de JUNHO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E NÚCLEO EE CHICO XAVIER 
CE OBREIROS DO BEM E CONECTUDE 
CE FRANCISCO DE ASSIS E CE PORTAL DA VIDA  
CE ANDRÉ LUIZ E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 

    

Semana do 
dia 05 a 11 
de  JULHO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CE PORTAL DA VIDA  
CE OBREIROS DO BEM E CE FRANCISCO DE ASSIS 
CONECTUDE E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 
NÚCLEO EE CHICO XAVIER E CE ANDRÉ LUIZ 



    

Semana do 
dia 02 a 08 
de AGOSTO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 
CE OBREIROS DO BEM E CE ANDRÉ LUIZ 
CONECTUDE E CE PORTAL DA VIDA  
NÚCLEO EE CHICO XAVIER E CE FRANCISCO DE ASSIS 

    

Semana do 
dia 06 a 12 

de 
SETEMBRO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CE ANDRÉ LUIZ 
CE OBREIROS DO BEM E CE PORTAL DA VIDA  
CE FRANCISCO DE ASSIS E CONECTUDE 
CE CHICO XAVIER M DO AMOR E NÚCLEO EE CHICO XAVIER 

    

Semana do 
dia 04 a 12 

de 
OUTUBRO 

CE ANTÔNIO DE PÁDUA E CE FRANCISCO DE ASSIS 
CE OBREIROS DO BEM E CE CHICO XAVIER M DO AMOR 
CONECTUDE E CE ANDRÉ LUIZ 
NÚCLEO EE CHICO XAVIER E CE PORTAL DA VIDA  

 
 

3) CICLO DE PALESTRAS COM OS JOVENS - URE 1 E URE 14 

Estrutura: Este é um projeto firmado em parceria entre a 1a e 14a 

URE, com base na junção de dois planos de ação: o de incentivar as 

casas espíritas a realizarem palestras públicas com a participação dos 

jovens, juntamente com o de promover um grupo de estudos de obras 

espíritas com os jovens.  

Nesse contexto, iniciaremos com o grupo de estudos, visando o 

preparo da palestra, por meio do qual os jovens irão adquirir um 

conhecimento mais aprofundado sobre a temática escolhida. 

Após esta fase inicial, partiremos para a etapa de formação dos 

jovens, futuros expositores, e os capacitando para que entendam o 

processo de construção de uma exposição doutrinária. 

Contamos com a colaboração e apoio de todos para o êxito do 

projeto, e, especialmente, que divulguem e convidem seus jovens para 

integrá-lo!  

Concretização: No mês de agosto de 2021 os jovens participantes 

deste projeto realizarão palestras nos centros espíritas. Início: 06 de abril 

de 2021 às 19h. 



4) CONVITE À VALORIZAÇÃO DA VIDA! 

Objetivos: 

Ø Despertar no Evangelizador a importância de trabalhar a 

valorização da vida durante todo o ano e sensibilizá-lo a 

respeito da Escuta Ativa. 

Ø Motivar o Jovem a compreender o valor da vida e a buscar 

maneiras de valorizá-la. 

Ø Mostrar para as pessoas, via redes sociais, que elas não 

estão sozinhas e convidá-las a valorizar a vida. 

Justificativa: 

Valorização à Vida faz parte da diretriz 4 da FEB: Promoção de 

campanhas para estimular e esclarecer os trabalhadores, colaboradores 

e frequentadores do Centro Espírita sobre as temáticas das campanhas 

aprovadas pelo CFN, como Família, Vida e Paz, Evangelho no Lar e 

outras. 

Além disso, principalmente por conta do momento que estamos 

vivendo, há uma grande demanda em estudar e incentivar a Valorização 

à Vida, inclusive alguns bate-papos e encontros de jovens das URE’s 

trabalharão esse tema 

Planejamento: 

Cada mês, uma URE será responsável por trabalhar alguns 

capítulos do livro “Convites da Vida” de Divaldo Pereira Franco, por 

Joanna de Angelis. Os capítulos do livro são titulados convite à alegria, 

convite ao amor, etc. 

A proposta consiste em trabalhar esses capítulos com as 

juventudes das URE’s, e depois elaborar alguns vídeos (a quantidade 

dependerá do envolvimento dos jovens, em média quatro ou cinco 

vídeos por mês) fazendo o mesmo convite do capítulo, baseado no que 

foi estudado a respeito do mesmo. Os vídeos serão postados nas redes 

sociais @soujovemespíritasc todas as sextas-feiras. 



É indispensável que os convites sejam estudados antes de 

elaborar os vídeos, pois essa é uma importante ferramenta para o 

evangelizador ouvir sobre a saúde mental de seus evangelizandos, além 

de sensibilizar os jovens para valorizar a vida.  

 

Janeiro/22: 14º URE: Capítulos 29, 30, 31, 32: Convite à 
jovialidade, à mediunidade, à oração, à ordem. 

 

5) SARAU DOS TALENTOS DA JUVENTUDE ESPÍRITA  

Objetivo: Valorização do talento de cada jovem. 

Desafio para o Coordenador: Incentivar seus jovens a criar um 

vídeo apresentando um talento seu, ou motivar que o grupo crie este 

vídeo em conjunto. Pode ser vídeo apresentando uma música, um 

desenho, declamando uma poesia, apresentando teatro, dança, etc. 

Concretização: Este Sarau será apresentado ao vivo virtualmente, 

onde serão apresentados os vídeos de cada jovem ou grupo e realizadas 

entrevistas ao vivo com o jovem talento. Data: 26 de setembro de 2021. 

 

6) REUNIÕES MENSAIS 

Mensalmente está sendo realizados reuniões com os 

coordenadores de juventude da 14º URE objetivando fortalecimento dos 

laços do grupo, troca de experiências e planejamento das atividades. 

 

7) ATIVIDADES PERMANENTES: 

• Participar das reuniões da área da Juventude e do planejamento 

dos encontros das Juventudes, como a CONJESC.  

• Fazer levantamento dos grupos de WhatsApp existentes e os 

que se formarão;  

• Participar das reuniões Federativas;  



• Gerenciar o grupo de WhatsApp, colocando mensagens e 

agendas de encontros e atividades; 

• Fortalecer ações para que áreas das juventudes possa ser 

inserido em todas as casas; 

 

LISTA DE JUVENTUDES – Horários e Contatos 

1) Centro Espírita Antônio de Pádua – Segunda – 19:30h – Coordenador 

Marcelo –  WhatsApp 11 9 81420202 
2) Centro Espírita Obreiros do Bem – Domingo – 9h – Coordenadora 

Greice – WhatsApp 48 9 91851904 

3) Centro Espírita Seara do Amor e Mensageiros da Luz (CONECTUDE) - 

Quinta-feira – 20h – Coordenadores Lídio e Vamblê – WhatsApp 48  9 

84832180 e 48  9 88428068 

4) Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier – Sábado – 17h – Coordenadora 

Raquel – WhatsApp 48 9 96437381 

5) Centro Espírita Francisco de Assis – Sábado – 14:30h – Coordenadora 

Yasmim – WhatsApp 48 9 96810880 

6) Centro Espírita Chico Xavier Mensageiro do Amor – Domingo – 19h – 

Coordenadora Neli – WhatsApp 48 9 84731096 

7) Centro Espírita André Luiz – Sábado – 14:30h – Coordenadora Sônia – 

WhatsApp 48 9 96361270 (juventude presencial) 

8) Centro Espírita Portal da Vida – Segunda-feira – 19:45h – Coordenador 

Karan – WhatsApp 48 9 91490912 

9) Centro Espírita Leocádio José Correia – Quarta-feira – 19:30h – 

Coordenadora Ana Lúcia – WhatsApp 9 84041504 

10)  Centro Espírita Missionário da Luz – Aspirante a Coordenadora de 

Juventude Katlyn – WhatsApp 9 91254593 (Participará da 

CONECTUDE) 

 

 

 



MENSAGEM FINAL 
 

A nossa mensagem final será juvenil, segue abaixo as palavras de dois 

jovens participantes de grupo jovem espírita:  

 

“A Doutrina, para mim, é como a luz de um lampião que me 

permite ver melhor o caminho a minha frente. Porém, essa luz apenas 

me mostra as opções e deixa a escolha a meu critério. A escolha e o 

mérito. Méritos e responsabilidade por minhas escolhas erradas. Enfim, 

o Espiritismo me permite ser essencialmente livre. O Espiritismo não é 

apenas minha Doutrina, é meu modo de viver.” MARIA, 18 ANOS. 

 

“A Doutrina Espírita é meu guia de vida. É com o pensamento 

doutrinário que tomo decisões, reflito sobre mim mesmo e foi dentro do 

Movimento Espírita que conheci amigos com ideias semelhantes às 

minhas e com muita boa vontade para trabalhar com Jesus.” GABRIEL, 

19 ANOS. 
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