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 COMECE PELO COMEÇO! 
ESTUDE AS OBRAS BÁSICAS 

DO ESPIRITISMO. 
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“A criança ainda é o sorriso do 
futuro na face do presente. 
Evangelizá-la é, pois, 
espiritualizar o porvir, legando-
lhe a lição clara e pura do 
ensinamento cristão, a fim de 
que, verdadeiramente, viva o 
Cristo nas gerações de 
amanhã”. 

Francisco Spinelli 
 

A Importância da 
Evangelização Infantil 

 
"É possível a renovação do 

mundo em que habitamos, além 
da reforma interior de cada um 
para o bem, sem darmos à 
criança de hoje o embasamento 
evangélico? 

Sem a renovação espiritual 
da criatura para o bem, jamais 
chegaríamos ao nível superior 
que nos compete alcançar. 
Ajudar a criança, amparando-lhe 
o desenvolvimento, sob a luz do 
Cristo, é cooperar na construção 
da reforma santificante da 
humanidade, na direção do 
mundo redimido de amanhã."  

(Emmanuel, Encontros no 
Tempo, 5. ed., q. 42) 

 
Por que implantar a 

Evangelização Espírita 
Infantil? 

Ressaltamos sua 
importância para que o Centro 
Espírita cumpra seu papel de 
Escola da Alma ensinando a 
viver, registrando algumas  

orientações onde a eloquência 
dos Espíritos aponta a 
Evangelização Infantil como a 
resposta Divina para que se 
perpetue nas mentes e nos 
corações a revelação 
Kardequiana, sob as bênçãos 
de Jesus Cristo, pelos tempos 
afora. 

A educação no período 
infantil, sua utilidade e 
relevância, bem como a 
necessidade que tem o 
evangelizador de estudar e se 
preparar continuamente compõe 
o que denominamos de 
justificativa para que o Centro 
Espírita organize uma 
Evangelização Infantil com 
características de estudo e 
trabalho contínuo em favor da 
infância. 

Kardec já nos esclareceu 
sobre a infância quando nos 
perguntou: 

Por que o período infantil é 
o mais importante para a tarefa 
educativa? 

“Encarnando, com o 
objetivo de se aperfeiçoar, o 
Espírito, durante esse período, é 
mais acessível às impressões 
que recebe, capazes de lhe 
auxiliarem o adiantamento, para 
o que devem contribuir os 
incumbidos de educá-lo.” 

(Allan Kardec, O Livro dos 
Espíritos, 76. ed., q. 383). 

 
“A delicadeza da idade 

infantil os torna brandos, 
acessíveis aos conselhos da 
experiência e dos que devam 
fazê-los progredir. Nessa fase é 
que se lhes pode reformar os 
caracteres e reprimir os maus 
pendores.” [...].  

(Allan Kardec, O Livro dos 
Espíritos, 76. ed., q. 385). 

Com o intuito de garantir 
que a infância seja assistida nas 
Casas Espíritas de São Carlos, 
o Departamento de Infância da 
USE Intermunicipal de São 
Carlos, juntamente com sua 
diretoria instituiu em seu 
calendário de atividades o mês 
de outubro como sendo o mês 
dedicado a Evangelização 
Infantil. 

 
Cordialmente, 

 
Comissão do 

Departamento de Infância 
USE Intermunicipal de 

São Carlos 

http://www.usesaocarlos.com.br/

