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Diretrizes e Recomendações da Evangelização Infantil 
 

 

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação 

moral e pelos esforços que emprega para domar suas 

inclinações más.” (ESE, cap.XVII, i.4) 

 

 

 

 O presente documento, previsto no Regimento Interno do DEI, destina-se ao detalhamento 

das atividades de evangelização e reunião de pais, em todas as Unidades da AECX. 

 

 

Evangelizador 
 

O evangelizador deve: 

1. Chegar à Unidade para a evangelização, de 20 a 30 minutos antes do início das 

atividades; 

2. Dirigir-se à reunião com a coordenação para recados e a harmonização necessária à 

recepção das crianças; caso se atrase, após a aula, deve procurar o coordenador para se 

inteirar dos recados; 

3. Ser pontual e assíduo e trabalhar com amor, alegria, boa disposição, empenho e 

compromisso, buscando sempre melhorar sua atuação; 

4. Comunicar antecipadamente qualquer impedimento à sua presença no dia da 

evangelização e providenciar um substituto (evangelizador ou coordenador) ao qual 

passará todas as informações e material da aula planejada; 

5. Cuidar da apresentação pessoal (maneira de vestir e de falar), de modo a ser visto como 

um educador ponderado, discreto e comprometido com Jesus; 

6. Frequentar uma reunião doutrinária da AECX, a fim de estudar continuadamente a 

Doutrina Espírita e se pôr em sintonia com os bons Espíritos; 

7. Comparecer às reuniões, oficinas, cursos, seminários, encontros e palestras a que for 

convocado pela coordenação do DEI, a fim de buscar novas fontes de inspiração e ideias 

para as aulas e novas oportunidades de crescimento espiritual, na AECX ou em outra casa 

espírita; 

8. Manter fidelidade às obras fundamentais da Doutrina Espírita (Allan Kardec), utilizando 

também as obras subsidiárias fiéis à Codificação; 

9. Apresentar Jesus e seu exemplo à criança, com base nos ensinos da Doutrina Espírita; 

10. Planejar as aulas, elaborar plano de aula e preparar o material didático apropriado; 



11. Esforçar-se no sentido de sua transformação moral, a fim de se tornar um espírita 

verdadeiro e exemplificar os ensinamentos de Jesus; 

12. Procurar saber com a coordenação se há mais alguma coisa em que pode ajudar, 

considerando as variadas tarefas e exigências que envolvem a evangelização, além das 

aulas (eventos, cursos, oficinas, confecção de material, reuniões etc); 

13. Registrar a frequência das crianças e fazer contato com os pais dos infrequentes, anotando 

os motivos da ausência ou desistência da evangelização e informar a coordenação, para as 

providências cabíveis; 

14. Comunicar à coordenação qualquer ocorrência em sala, que fuja aos padrões normais; 

15. Estimular as crianças à participação em eventos e campanhas da AECX; o que será mais 

eficaz, se o evangelizador também deles participar (coerência); 

16. Trabalhar em equipe com os demais evangelizadores da turma, dividindo tarefas e 

preparação de material, para que todos sejam capazes de conduzir a turma; 

17. Ajudar a preparar os evangelizadores novatos, para que futuramente possam também 

assumir uma turma de evangelização; 

 

 

Coordenação da Evangelização 
 

O coordenador/subcoordenador da evangelização deve: 

1. Chegar à Unidade, de 20 a 30 minutos antes do início das atividades; 

2. Avisar, com antecedência, aos demais coordenadores da Unidade sobre qualquer 

impedimento ao seu comparecimento no dia da evangelização; 

3. Estar disponível para atender aos pais, crianças, evangelizadores, coordenadores da 

Reunião de Pais e à secretaria da AECX, se o caso e estar atento aos problemas surgidos 

durante a evangelização, agindo com presteza para os acertos devidos; 

4. Estimular o surgimento de novos evangelizadores, interagindo com os pais e outros 

frequentadores da AECX e divulgando a evangelização infantil; 

5. Incentivar os evangelizadores à frequência na reunião que antecede a aula; 

6. Manter equipe disponível para eventuais passes nos adultos em tratamento ou 

necessitados da terapia (No caso das Unidades, pode haver regra diferenciada de acordo 

com as condições locais); 

7. Promover a integração entre os evangelizadores, através de encontros sociais previamente 

programados;  

8. Organizar a tarefa do passe e distribuição de água fluidificada em cada sala de aula e 

indicar aos pais responsáveis pelos passes, em quais salas deverão fazê-lo, se o caso (No 

caso das Unidades, pode haver regra diferenciada de acordo com as condições locais); 

9. Quando necessário, no início ou término da reunião de pais, dar avisos e recados ou a 

qualquer momento, cem caso de emergência; 



10. Solicitar aos pais apoio financeiro para a obtenção de material didático e pedagógico, 

quando necessário; 

11. Nas Unidades em que há distribuição de lanche, informar os evangelizadores como 

funcionará (horário, local, responsáveis, tempo etc.), a fim de a tarefa transcorra em clima 

de harmonia e ordem. 

12. Estimular juntamente com os coordenadores da Reunião de Pais, os pais a: 

a) Assumir a condição de evangelizador; 

b) Cooperar na tarefa do passe; 

c) Participar de outras reuniões de estudo na AECX durante a semana; 

d) Cooperar com as campanhas e eventos da AECX, durante o ano; 

e) Servir na condição de palestrante, quando convocados; 

f) Realizar o Culto no Lar regularmente; 

g) Ser assíduos, pontuais e participativos na AECX; 

h) Conhecer e utilizar a Biblioteca da AECX e das Unidades, se o caso. 

 

 

Coordenadores da Reunião de Pais 
 

O coordenador da Reunião de Pais deve: 

1. Chegar à Unidade, de 20 a 30 minutos antes do início das atividades; 

2. Avisar, com antecedência, aos coordenadores da evangelização sobre qualquer 

impedimento ao seu comparecimento no dia da evangelização; 

3. Estar disponível para atendimento aos pais e aos coordenadores da evangelização; 

4. Informar aos palestrantes o horário do estudo, a fim de não prejudicar a tarefa do passe 

(No caso das Unidades, pode haver regra diferenciada de acordo com as condições 

locais); 

5. Trabalhar em conjunto com a coordenação da evangelização, para que a tarefa atinja seus 

objetivos; 

6. Estimular juntamente com os coordenadores da Reunião de Pais, os pais a: 

a) Assumir a condição de evangelizador; 

b) Cooperar na tarefa do passe; 

c) Participar de outras reuniões de estudo na AECX durante a semana; 

d) Cooperar com as campanhas e eventos da AECX, durante o ano; 

e) Servir na condição de palestrante, quando convocados; 

f) Realizar o Culto no Lar regularmente; 

g) Ser assíduos, pontuais e participativos na AECX; 

h) Conhecer e utilizar a Biblioteca da AECX e das Unidades, se o caso. 

 



 

Participantes da Reunião de Pais  
 

O participante da Reunião de Pais deve: 

1. Chegar à Unidade de 10 a 15 minutos antes do início das atividades, a fim de que a 

criança se sinta bem acolhida; respeitando o horário da evangelização; 

2. Estar sempre presente à reunião de pais, especialmente, se responsável por crianças 

abaixo de 4 anos. 

3. Participar da tarefa do passe, que é de responsabilidade dos pais, conforme suas 

possibilidades e estar disponível, 15 minutos antes do final da reunião, para essa tarefa ou 

para a recepção das crianças (No caso das Unidades, pode haver regra diferenciada de 

acordo com as condições locais); 

4. Aguardar as crianças no local em que determinado pelo coordenador da evangelização de 

cada Unidade; 

5. Cuidar da criança matriculada que não quiser entrar na sala de aula, que lhe será 

encaminhada pelo evangelizador ou pela coordenação da evangelização. 

6. Procurar saber com o coordenador da evangelização, em cada Unidade, qual o 

procedimento nos casos de acompanhantes eventuais (amigos e parentes) dos 

evangelizandos: se ficarão em sala ou com o adulto que as trouxe. 

 


