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Evangelização e Educação
(publicado no Reformador em Fevereiro de 1975)
A evangelização infantil é um campo
bastante propício ao emprego da simplicidade utilizada por Jesus para semear
as verdades celestes.
Com efeito, a criança, na sua pureza e
espontaneidade, reclama de nós, adultos, métodos e recursos simples para
aprendizagem da Doutrina Espírita.
Espíritos muitas vezes mais inteligentes
do que nós, os incumbidos de os
evangelizar, as crianças exigem respeito, sinceridade e, acima de tudo, amor,
para que, através do nosso exemplo,
continuem o seu percurso em busca da
luz.
Assim é que a primeira regra para bem
evangelizar consiste em não tratar a criança como criança - isto é, como alguém incapaz ainda de apreender o sentido da Doutrina - e sim como Espírita
eterno em evolução, com experiências
próprias, adquiridas em muitos séculos
de aperfeiçoamento. Dessa regra segue
uma conseqüência inevitável: não se
poderá impor à criança o nosso conhecimento doutrinário, pois isso seria uma
violação do seu livre arbítrio, sendo tarefa do evangelizador apenas despertála para o interesse das coisas superiores.
0 nosso trabalho, portanto, não será,
propriamente, o de transmitir-lhe conteúdos doutrinários e sim o de conduzila a buscá-los por si mesma, sem qualquer constrangimento, em consonância
com sua maior ou menor predisposição
para apreendê-los. Nossa função será a
de indicadores do caminho, fazendo-a
compreender que lhe compete, exclusivamente, a responsabilidade de
palmilhá-lo.
Nessa linha de raciocínio, passamos a
compreender a evangelização em sua
feição educativa. Em verdade, ao
evangelizarmos não nos devemos deter
na instrução, naquilo que queremos informar, mas sim na educação, em como
despertar a infância para o Cristo, para
Deus. Nosso objetivo, portanto, deverá
ser a formação do evangelizando, a aquisição de virtudes, por sua parte, e este
objetivo não será alcançado se agirmos,
em evangelização, como agem os professores nas escolas, porque nestas, não
obstante o ideal de alguns, por enquanto se instrui, mas não se educa.
Se almejarmos, realmente, evangelizar,
temos de trabalhar com o material interno que a criança nos oferece, individualmente. Partiremos dos seus interesses, para que, estimulada por estes, pos-

sa descobrir, dentro de si mesma, o ideal eterno e com ele construir o seu destino. Por isso, o evangelizador precisa
conhecer
o
evangelizando,
as
suasaspirações, o clima emocional em
que vive. É preciso que aprenda a ouvilo para sentir-lhe a alma, a fim de procurar trazê-lo para ‘Deus, na razão direta do seu interesse, sem violentar-lhe o
livre arbítrio.
Esse procedimento não é fácil embora
possa parecê-lo à primeira vista. Conscientes da verdade que a Doutrina Espírita encerra, nosso primeiro impulso é
tentar dirigir o raciocínio infantil com a
nossa lógica, a fim de que ele não tenha
alternativa senão aceitar como certo
aquilo que estamos afirmando. Agindo
dessa forma, entretanto, praticamos duplo erro: apresentamo-nos à criança
como donos da verdade, aproveitando a
ascendência natural que possuímos sobre ela e impedimo-la de tirar as suas
próprias conclusões, tolhendo-lhe a liberdade de exame.
Se
desejarmos,
sinceramente,
evangelizar, despertar para Deus o espírito infantil, é preciso aprender a dialogar sem impor, conversar conduzindo
a criança não para os nossos pontos de
vista, mas para o amor do Cristo, a fim
de que ela possa concluir livremente, ao
sabor das suas reais necessidades e da
parcela da verdade que, como Espírito
em evolução, possa, no momento, comportar.
Apresentemo-nos às crianças não como
professores de Evangelho ou de Espiritismo, que, evidentemente, não somos,
mas como irmãos que desejam trocar
experiências com elas para aprender
também. Mostremos-lhes que as suas
opiniões valem tanto quanto as nossas e
que só a Doutrina Espírita contém a verdade, assimilável pelo Espírito de acordo com o seu grau evolutivo.
Sejamos espíritas não só pelas palavras,
mas, principalmente pelos nossos exemplos, façamo-las sentir que realmente as
amamos e, assim, por certo, não estaremos simplesmente doutrinando, mas,
em verdade, evangelizando.

doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas
casas.
A oração em conjunto torna o lar um
santuário de amor onde os espíritos mais
nobres procuram auxiliar mais e mais,
dobrando os talentos de luz que ali são
depositados.
Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de
novas experiências, à procura da evolução espiritual.
Sabemos que a Terra é um formoso
Educandário e o Mestre Divino, de sua
cátedra de Amor, exemplifica pela assistência constante, o programa a ser tratado.
Evangelizemos nossos companheiros de
trabalho, pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante.
Evangelizemo-nos, guardando nossas
mentes e nossos corações na bênção dos
ensinos sublimes.
Estamos na Terra mas alistamo-nos nas
fileiras do Cristianismo para erguemos
bem alto a bandeira de luz do Mestre
Divino: “Amai-vos uns aos outros como
vos tenho amado”.
Evangelizemos.
Os tempos são chegados, os corações
aflitos pedem amparo, os desesperados
suplicam luz.
Há um grito que ressoa pelo infinito!
Pai, socorre-nos!
Filhos, somente através do Evangelho
vivido à luz da Doutrina Espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o
caminho do amor nobre.
Conclamamos os corações de boa vontade: Evangelizem; Evangelizemos.
Acendamos a luz dos ensinos divinos
para que a Terra se torne um sol radioso
no infinito, conduzindo uma Família humana integrada nos princípios da vida
em hosanas ao seu Criador.
Filhos, peçam ao Pai inspiração e prossigamos para o alto porquanto somente
Cristo com o Seu saber e o Seu coração
de luz poderá iluminar nossos caminhos.
(psicografada pela médium Maria Cecília Paiva na Federação Espírita
Pernambucana, em reunião pública do
dia 18 de julho de 1979).

Evangelizar
(pelo espírito de Bezerra de
Menezes)
Ao término do século XX, o século chamado das luzes, estamos convocando os
obreiros de boa vontade para a tarefa
divina de evangelizar.
Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para
união perfeita.
Evangelizemos nossos lares, meus filhos,

Adolescentes antes da hora
Namorar, ficar, pedir para sair com a
galera, tudo está programado para depois dos quatorze anos. Mas, pequenos
a partir dos oito anos já estão assustando os adultos com atitudes que deveriam ser de adolescentes com mais de
quinze anos.
Sempre há quem aplauda e ache bonito
que as crianças cresçam rápidas. Afinal,
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estamos no terceiro milênio, a era da
informática e da aldeia global.
Contudo, tudo isso faz muito mal. Para
os adultos e para as crianças. É que elas
começam a atropelar seu compasso de
amadurecimento, ao qual até já se deu
um nome: síndrome da adolescência precoce.
É síndrome porque não é uma adolescência de fato. Até em torno dos 11 anos
de idade, os pequenos não têm a devida
estrutura psíquica para processar emoções que surgem em situações complexas vividas pelos maiores.
Um beijo sensual, uma tragada, um gole
de bebida alcoólica ricocheteia no corpo
e não encontra lugar para se encaixar.
Não dá prazer. Só fazem com que eles
se achem importantes.
Mas sem prazer no que fazem, sem dar
conta do que estão sentindo, acabam
desgastados e sobrecarregados. Abre-se
o caminho para a depressão e a
agressividade.
Tentando ser o que não podem, correm
o risco de ficar sem nenhum lugar. É por
isso que a atitude dos pais se faz muito
importante.
Dos seis aos onze anos é a fase em que
a criançada tem tudo para ser tranqüila,
não rebelde.
É a hora de copiar os pais, de se pentear, se vestir, andar e falar como eles. É
a fase em que os meninos grudam nos
pais e as meninas são a sombra das
mães.
Isto contribui para que se definam como
masculino e feminino. Cabe aos pais
auxiliar os seus filhos nessa fase.
Sua tarefa é assumir o lugar de importância máxima para seus imitadores e
admiradores. Devem falar de si, das
suas atividades, o que fazem, o que
sentem. Ensinar a sentir. E, naturalmente, dar limites. Só pode ser referência
para uma criança, quem cuida dela. E
só quem coloca limites realmente cuida.
É assim que se mostra aos pequenos o
valor real no mundo. O valor de quem
merece ser cuidado e que tem um duro
trabalho de amadurecimento para realizar, em seu tempo certo.
Sem esta posição, sem esta ajuda, as
crianças ficam à mercê de comportamentos ilusórios e com a falsa impressão de
que só serão bons se forem como os
grandes, mesmo que estes apenas pareçam ser grandes.
Vão se sentir inferiores e fazer tudo para
parecer crescidos, a fim de acompanhar
os demais. Poderão ficar ousados ou
poderão ficar com aquela impressão
amarga de que estão perdendo todo seu
tempo, que a juventude lhes está escorrendo através dos dedos, enquanto os
outros estão, sim, gozando a vida.
A tarefa da educação começa no berço,
e não mais tarde. A criança e o adolescente, embora possam parecer ingênuos, puros, quase nunca o são.
Podem trazer experiências nem sempre
positivas de existências anteriores. Em

razão disso, é indispensável a educação
no seu sentido mais amplo e profundo, a
fim de que adquiram valores verdadeiros, reais, superando as dificuldades.
Para esse nobre objetivo são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina. Somente assim, serão gravadas
nestas almas, que estão reescrevendo a
própria história, as lições que as deverão acompanhar para sempre.

Ao levantar-se

Agradeça a Deus a bênção da vida, pela
manhã. Se você não tem o hábito de orar,
formule pensamentos de serenidade e
otimismo, por alguns momentos, antes
de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Deve-se acordar
alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de
mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com
Falando de sexo com filhos
todos a disposição de cooperar para o
(F.C.Xavier)
bem. Antes de sair para a execução de
Provavelmente, conhecê-los-ás no mais suas tarefas, lembre-se de que é preciíntimo da alma: os filhos diferentes.
so abençoar a vida para que a vida nos
Conseguiste instruir os outros. Encami- abençoe.
nhaste-os para o bem com facilidade.
Mas encontraste aquele que não se afiAnte os pequeninos
na com os teus ideais. É um filho que
A criança é uma edificação espiritual
não se erige à altura do padrão domés- dos responsáveis por ela. Não existe
tico a que te elevaste, ou uma filha que criança - nem uma só - que não solicite desmente a esperança.
te amor e auxílio, educação e entendiÉ possível hajas verificado a desvanta- mento. Cada pequenino, conquanto
gem quando já existe enorme distância seja, via de regra, um espírito adulto,
do ente querido à harmonia familiar.
traz o cérebro extremamente sensível
Perceberam-lhe as falhas com a surpre- pelo fato de estar reiniciando o trabasa do cultivador quando identifica uma lho da reencarnação, tornando-se, por
planta de bela aparência que a praga isso mesmo, um observador rigorista
enorme carcome, ou o desencanto de de tudo o que você fala ou faz. A menquem vê repentinamente comprometida te infantil dar-nos-á de volta, no futua empresa levantada à custa dos sonhos ro, tudo aquilo que lhe dermos agora.
e canseiras de muitos anos.
Toda criança é um mundo espiritual em
Quando te observares perante um fi- construção ou reconstrução, solicitanlho diferente, não te permitas inclinar do material digno a fim de consolidaro coração ao desespero ou à amargu- se.
ra, o Senhor te fará reconhecer à frente do companheiro ou companheira de
Na nossa Casa
outras existências terrestres, que o
Segundas-feiras
tempo ocultou e que a Lei te oferece
de novo à presença para que a tua obra à noite, reunião fechada para nossos
de
amor
seja
d e v i d a m e n t e obsessores.
Terças-feiras
complementada.
Jamais ergas a voz a acusar o filho-pro- às 13h Reunião pública de caridade
blema, conquanto nem sempre lhe pos- À noite, reunião pelos irmãos viciados
sas elogiar a conduta. Longe ou perto Quartas-feiras
dele, segundo as circunstâncias do pla- À noite reunião pelos nossos irmãos dono físico, ampara-o com tua prece, es- entes
tendendo-lhe apoio e inspiração pelas Quintas-feiras
vias da alma. Embora no dever de corri- Às 14h Escola de Médiuns, aberta a togi-lo, ainda mesmo quando te compre- dos que desejarem
enda ou te evite o passo, abençoa-o tan- Às 19h Reunião pública de caridade
tas vezes quantas se fizerem precisas, Sextas-feiras
ensinando-lhe outra vez o caminho da Às 19 horas Escola de Médiuns, aberta a
retidão e da obediência, selecionando todos que desejarem
para isso as melhores palavras que as Sábados
lutas da vida te hajam gravado no senti- 14h Evangelização de crianças e adolescentes. Procure nossa secretaria.
mento.
Ninguém te pode penetrar a angústia e
enternecimento de pai e mãe, junto dos
filhos que se fizeram enigmas; à vista
disso, é natural que muitas vezes o teu
procedimento diante deles assuma aspecto de exceção. Auxilia-os sempre e,
mesmo nos dias em que a saraivada de
críticas humanas te assedie a cabeça,
aconchega-os mais brandamente ao regaço de teu espírito. Sem que o verbo
humano consiga expressar as sensações
de teu amor ou de tua dor, ante o filho
diferente, sabes, no íntimo da alma, que
significa o mais alto encontro marcado
entre a tua esperança e a bondade de
Deus.
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