ºFÓRUM

de

EVANGELIZAÇÃO
do estado de
SÃO PAULO

1º Fórum Estadual de Evangelização de São Paulo

Dirigentes e representantes de todo o
estado de São Paulo se reuniram a fim de
estabelecer diretrizes e objetivos para a
ação evangelizadora de nossa região.

12

regiões representadas

38

dirigentes presentes
Mapa de desafios da Evangelização em São Paulo

1º DIA 16/06/2018 | SAB

O primeiro dia do Fórum foi dividido em dois importantes
momentos. Primeiramente, ocorreu a apresentação dos
trabalhos realizados pelos órgãos locais. Posteriormente,
houve uma discussão em grupo sobre os principais desafios
enfrentados pela evangelização no estado de São Paulo.

2º DIA 17/06/2018 | DOM

A partir dos desafios elencados no primeiro dia,
pudemos trabalhar em plenária para elaborar soluções e traçar
objetivos que contribuíssem para a superação desses desafios.

DESAFIOS
da Evangelização em São Paulo

Na dinâmica de mapeamento
dos desafios enfrentados
pelo estado chegamos aos
seguintes resultados:

DESAFIOS elencados pelos participantes
▪Falta de comprometimento com a tarefa (10)*
▪Falta de compromisso da família Espírita (9)
▪Desunião (5)
▪Falta de Capacitação (5)
▪Sensibilização e compromisso do dirigente (4)
▪Falta de integração entre os evangelizadores (3)
* Indicação do número de participantes que apontaram o mesmo problema

DESAFIOS elencados pelos participantes
▪Falta de evangelizadores (3)
▪Falta de integração com o movimento espírita (2)
▪Evasão dos evangelizadores
▪Excesso de regras do coordenador
▪Falta de espaços apropriados
▪Salas mistas

DESAFIOS elencados pelo Departamento
de Infância da USE estadual

Ao longo de sua última gestão o Departamento
de Infância da USE estadual desenvolveu sua
visão quanto aos desafios a serem superados
pelo Movimento Espírita Paulista a partir do
diálogo fraterno e do levantamento de dados
realizado nas mais diversas regiões do estado.

DESAFIOS elencados pelo Departamento
de Infância da USE estadual

▪Superficialização da Evangelização
▪Poucos jovens na tarefa de Evangelização
▪Evasão dos Evangelizadores

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
O termo superficialização indica a falta de profundidade com que a
Doutrina Espírita está sendo semeada nos corações, não apenas das
crianças, mas dos Espíritas em geral.
Embora a doutrina esteja em movimento de franca expansão dos
adeptos, intensificação quanto à divulgação de suas ideias centrais,
reconhecimento social e até mesmo popularidade, poucas das
sementes lançadas em profusão estão ganhando profundidade no
coração dos Espíritas, conferindo-lhes a fé inabalável que transportaria
as montanhas de nossas iniquidades morais, contribuindo de forma
efetiva com o melhoramento moral dos homens conforme nos indicam
os textos Os bons Espíritas e A Missão dos Espíritas.

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
Por isso é comum vermos engrossar nesse momento de expansão
a fileira dos Espíritas imperfeitos, conforme a classificação realizada
por Kardec:
“Os que no Espiritismo veem mais do que fatos; compreendem-lhe

a parte filosófica; admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam.
Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em
nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse.
O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o
invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas
uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos.”
O Livro dos Médiuns, Primeira parte - Noções preliminares, Capítulo III

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
Muitos, notando a dificuldade de cumprir com as requisições morais
que a razão faz àquele que se diz adepto do Espiritismo, procuram
conciliar sua reforma com as exigências da sociedade atual:
“As obrigações impostas pelo Espiritismo são, portanto, de uma
natureza essencialmente moral, porque são uma consequência da crença;
cada um é juiz e parte em sua própria causa; mas as claridades
intelectuais que ele traz a quem realmente quer conhecer-se a si mesmo e
trabalhar em seu melhoramento são tais que amedrontam os pusilânimes,
e é por isso que ele é rejeitado por tantas pessoas. Outros tratam de
conciliar a reforma que sua razão lhes demonstra ser uma necessidade
com as exigências da Sociedade atual. Daí uma mistura heterogênea, uma
falta de unidade que faz da época atual um estado transitório.”
Revista Espírita 1866, Maio - O Espiritismo obriga

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
É comum que em meio às atividades rotineiras das casas espíritas, de
assistência e fenomenologia mediúnica, palestras e estudos, esquecermonos que o objetivo de todas essas atividades é a transformação moral
dos indivíduos e das coletividades. Para que isso ocorra é necessário que
o adepto sincero estude as verdades reveladas pelo Espiritismo com afinco
e dedicação, adquirindo uma visão espiritualizada da vida; que deduza dos
princípios doutrinários as suas consequências morais, que as compreenda
nas mínimas situações de sua vida e que faça o movimento íntimo do
conhecimento de si mesmo conforme nos indica o Espírito Santo Agostinho
na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhecendo as verdades e
conhecendo a si mesmo, o Espírita poderá traçar um roteiro de renovação
espiritual, mudando seus pensamentos, sentimentos e ações.

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
Promover esse ciclo de renovação - estudo das verdades, estudo de si
mesmo e transformação moral - deveria ser o foco de todas as
atividades do Centro Espírita, bem como da evangelização infantil.
Assim como a evangelização não deve ser o mero “cuidar das
crianças”, também não se trata de simples instrução Espírita como
seria a instrução escolar. Trata-se de fomentar a renovação íntima das
criaturas com recursos que, não somente esclareçam os conceitos do
Espiritismo, mas que contribuam para que a criança os sinta.

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO
Que saindo de uma reunião de evangelização ela perceba que
algo se modificou na sua forma de perceber o mundo e suas
próprias ações; que se instaure nela um positivo conflito íntimo
entre o homem velho que ela foi em outras encarnações e o
homem novo que está por vir; que ela conheça os sofrimentos
que decorrem de nossas imperfeições morais, que deseje a
felicidade real e saiba que esta reside na satisfação dos ditames
de sua consciência, no esforço diário de vivenciar as virtudes
exemplificadas por Jesus.

SUPERFICIALIZAÇÃO DA EVANGELIZAÇÃO

Quando a evangelização espírita se esquece
que seu objetivo central é contribuir com a
implantação do Reino de Deus nos corações,
em outras palavras, com o aperfeiçoamento
moral das criaturas, dizemos que ela está
superficial.

Poucos jovens na tarefa de
evangelização e evasão de
evangelizadores
Ao longo das visitas pelo estado, realizamos questionários de avaliação
dos nossos eventos que continham perguntas gerais sobre o perfil dos
participantes como, “Idade” e “Há quanto tempo é evangelizador?”
A partir dessas perguntas constatamos que a maioria dos
evangelizadores (77%) tem mais de 35 anos de idade, diagnóstico que
se torna alarmante quando pensamos a longo prazo sobre a
continuidade e fortalecimento da tarefa.
Além disso, constatou-se que somente 21% dos evangelizadores está
há mais de 4 anos na tarefa de evangelização, demonstrando uma
evasão dos evangelizadores ao longo desse período.
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entre a faixa de 36 a 55 anos, enquanto
somente 6% dos evangelizadores do estado
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Conclusão: Cerca de 60% dos evangelizadores do Estado evangelizam por até 2 anos, após esse
tempo, há uma queda significativa. A maioria dos evangelizadores por poucos anos.
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Conclusão: A maior parte dos evangelizadores (28%) tem 3 a 4 anos no Espiritismo. Entretanto, após
5 anos de Doutrina, a quantidade de evangelizadores diminui. Ou seja, os menos experientes em
termos doutrinários são os que estão a frente da tarefa de evangelização.

Tendo em vista os desafios
listados, realizamos uma plenária
para a discussão de soluções
para a formulação das diretrizes e
objetivos da ação evangelizadora
no estado.

DESAFIOS discutidos pela plenária de
soluções:
1.
2.
3.
4.

Superficialização da Evangelização
Falta de compromisso da família Espírita
Falta de comprometimento com a tarefa
Poucos jovens na tarefa de Evangelização

DIRETRIZES
da Evangelização em São Paulo

Estando a USE estadual alinhada com as diretrizes
estabelecidas pela Área de Infância e Juventude do
Conselho Federativo Nacional e apresentadas na obra
Orientação à Ação Evangelizadora Espírita da
Infância: Subsídios e Diretrizes (2015), sendo elas:
Diretriz 1: Dinamização da Evangelização Espírita da Infância
Diretriz 2: Formação de Trabalhadores da Evangelização Espírita
da Infância
Diretriz 3: Organização e Funcionamento da Evangelização
Espírita da Infância no Centro Espírita
Diretriz 4: Dinamização das Ações Federativas voltadas à
Evangelização da Infância.

Optamos em grupo pela sua manutenção, formulando quatro novos objetivos
que serão adicionados às duas primeiras diretrizes nacionais.

OBJETIVOS
da Evangelização em São Paulo

Objetivo 1 para a Diretriz 1
Desafio: Superficialização da Evangelização

Reconhecimento do objetivo
primordial da evangelização
estimulando o autoconhecimento
e a transformação moral

Objetivo 2 para a Diretriz 1
Desafio: Falta de compromisso da família Espírita

Esclarecimento e sensibilização
permanente da importância da
evangelização para a família

Objetivo 1 para a Diretriz 2
Desafio: Falta de comprometimento com a tarefa

Fortalecimento do compromisso
dos evangelizadores com a tarefa

Objetivo 2 para a Diretriz 2
Desafio: Poucos jovens na tarefa de Evangelização

Promover e divulgar ações que
favoreçam a inserção de jovens
nas equipes de evangelização
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