
 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL – FERGS 

ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
  

TREINAMENTO DE EVANGELIZADORES DE JUVENTUDE 
“Procura vir antes do inverno.” – Paulo (II Timóteo, 4:21) 

  

Porto Alegre, 18 e 19 de janeiro de 2020 
 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO 

 
 
DO EVENTO 

 
O Treinamento de Evangelizadores de Juventude visa sensibilizar, estimular e orientar           

evangelizadores/coordenadores, bem como potenciais evangelizadores/coordenadores, ao      
desenvolvimento de competências necessárias ao fortalecimento da evangelização de juventude em           
nosso Estado e à implementação do protagonismo juvenil de forma efetiva e sustentável. 

Será realizado em Gravataí – RS, no Sítio Muller, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020, tendo                   
início às 8h30 e encerramento previsto para às 13h de domingo. As atividades de acolhida e                
credenciamento iniciam a partir das 7h da manhã de sábado.  

Será desenvolvido com oficinas vivenciais, havendo a necessidade de que os           
evangelizadores permaneçam durante todo o tempo no local do evento em uma experiência             
imersiva, pois teremos atividades, inclusive, no sábado à noite.  

Os participantes que necessitarem se deslocar do interior do Estado e chegar na sexta-feira,              
terão o pernoite de sexta para sábado incluído no valor da inscrição. Apenas o jantar de sexta-feira                 
será por conta de cada participante. No local há uma lanchonete com preços acessíveis que               
funcionará mediante reserva prévia. 

A estrutura dos alojamentos compreende camas de solteiro no modelo beliches, banheiros e             
chuveiros, cozinha com fogão, pia e geladeira (uma em cada alojamento). Os participantes que              
quiserem trazer alimentos para consumo individual podem trazer e dispor desses espaços. 

O tema central será “Procura vir antes do inverno.” – Paulo (II Timóteo, 4:21), com               
desdobramentos, objetivos, divisões e metodologia descritos no Projeto Doutrinário do Treinamento. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Sensibilizar, estimular e orientar evangelizadores/coordenadores, bem como potenciais        
evangelizadores/coordenadores, ao desenvolvimento de competências necessárias ao       
fortalecimento da evangelização de juventude em nosso Estado e à implementação do protagonismo             
juvenil de forma efetiva e sustentável. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Sensibilizar o público alvo para a relevância espiritual e estratégica do           
evangelizador/coordenador de juventude na vida do jovem evangelizando. 

 



 
- Estimular o público alvo a conhecer profundamente a tarefa de evangelização de juventude e              

as características dos jovens da atualidade, disponibilizando-se ao trabalho. 
- Estimular e orientar o desenvolvimento de competências fundamentais à qualidade da           

evangelização de juventude e à implementação do protagonismo juvenil no Movimento           
Espírita Gaúcho. 

 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Um conjunto de ações vem sendo implementadas pelas áreas nacional e estadual de infância e               
juventude com o propósito de vitalizar a evangelização de juventude e o protagonismo juvenil. 
A observação constante de tais ações e da realidade do Movimento Espírita Gaúcho evidenciam a               
grande relevância do evangelizador/coordenador de juventude para o êxito do acolhimento e            
inserção dos jovens na tarefa espírita, merecendo reflexão e esforço constantes a aquisição de              
competências para que os evangelizadores/coordenadores bem desempenhem o seu trabalho. 
O número de evangelizadores/coordenadores de juventude mostra-se insuficiente para o          
atendimento e crescimento da evangelização e para o acompanhamento mais efetivo dos jovens nas              
atividades espíritas. Tal constatação advém dos desafios observados para a efetivação dos jovens             
como trabalhadores, das dificuldades de termos evangelizadores que acompanhem os jovens nas            
confraternizações e eventos regionais e estaduais, da contingência de centros espíritas que ainda             
não possuem evangelização de juventude, dentre outros indicadores. 
Demais disso, há grande oportunidade de ampliarmos a atuação dos jovens em nossa seara após a                
realização do ciclo de CONBRAJEs e da CEJURS (em âmbito estadual e regional) - ambas               
iniciativas conduzidas com êxito e qualidade pela AIJ-FERGS e que demandam continuidade e             
aprofundamento através de um treinamento intensivo e de uma imersão de atuais e potenciais              
evangelizadores/coordenadores de juventude. 
A mensagem de Emmanuel, na obra Vinha de Luz, bem reflete e inspira a necessidade e a                 
oportunidade em qualificarmos o nosso trabalho em favor do jovem e auxiliá-lo a aproximar-se de               
Jesus antes que os equívocos e as vicissitudes advindos do materialismo agigantem-se em seu              
coração: 

 
INVERNO 

“Procura vir antes do inverno.” – Paulo. (II TIMÓTEO, 4:21.) 
 

Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso 
para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. 

Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. 
É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e 

tempo. 
Mobilizemos nossa interpretação espiritual. 

Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino 
Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? quantas se lembram do Salvador somente 

em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o 
coração? 

Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas 
revoltas. 

Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à 
desorientação. 



É indispensável procurar o Amigo Celeste ou aqueles que já se ligaram, definitivamente, ao seu 
amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. 

A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem; mas a 
contenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. 

O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos e, sim, na 
pauta da temperança e da compreensão. 

O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, 
todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes dele. 

 
 
DAS INSCRIÇÕES 

  
As inscrições serão feitas individualmente através do Formulário de Inscrição devidamente           

preenchido pelo participante evangelizador/coordenador de juventude e potenciais evangelizadores         
interessados em participar do treinamento, diretamente no link        
https://www.fergs.org.br/treinamento-evangelizadores-juv  .  

Serão efetivadas mediante a confirmação do pagamento da taxa de inscrição no valor de              
R$100,00 (cem reais), que compreende a taxa de hospedagem no local do evento em alojamentos               
feminino e masculino, alimentação do sábado (café da manhã, lanches, almoço, jantar, ceia) e              
domingo (café da manhã, lanche e almoço), bem como a utilização da estrutura do Sítio Miller de                 
Lazer (piscinas, camping, banheiros e chuveiros, auditórios e refeitório).  

O prazo das inscrições será de 12 de dezembro a 10 de janeiro de 2020, não sendo                 
admitida inscrição fora do prazo ou na recepção do evento. 

Serão oferecidas 250 vagas (duzentas e cinquenta) para os Evangelizadores/Coordenadores          
de Juventude e potenciais evangelizadores interessados. 

Somam-se às vagas apresentadas, os facilitadores do Treinamento e trabalhadores          
voluntários que desenvolverão as atividades, os membros Equipe da AIJ e da Diretoria Executiva da               
FERGS. 

 
  

DOS PARTICIPANTES: Evangelizadores/Coordenadores de Juventude Espírita e potenciais        
evangelizadores de juventude. 
  
Sugere-se a observação das seguintes orientações: 

a) Apresentar perfil condizente aos objetivos do evento, demonstrando interesse pelos estudos            
doutrinários, iniciativa e colaboração nas atividades espíritas, compromisso com a tarefa,           
protagonismo e liderança. Entende-se por liderança, no presente instrumento, a          
competência para influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando atingir         
objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. (James              
C. Hunter in O Líder Espírita. ED. FERGS). 

b) Idade a partir de 16 anos completos até a data do evento, devidamente autorizado seu                
deslocamento e participação pelos pais/responsáveis se menor de idade; 

c) Se for evangelizando, estar assíduo no setor de Juventude e atuante na Instituição Espírita que                
frequenta; 

d) Trazer os objetos de uso pessoal: lençóis de solteiro, manta e travesseiro, toalha de banho e                 
rosto, roupas de banho, materiais de higiene pessoal, filtro solar e repelente contra insetos,              
medicação de uso pessoal com receituário médico, etc. 

https://www.fergs.org.br/treinamento-evangelizadores-juv


e) Solicitamos que cada participante traga o seu copo ou caneca para o consumo de água e café.                  
Assim, evitaremos o desperdício e contribuiremos para a sustentabilidade do evento.  

 
Observação: Os evangelizadores/coordenadores ou responsáveis pelos jovens participantes        
deverão acompanhá-los no evento, providenciando a documentação para as inscrições e           
deslocamentos, auxiliando-os em suas eventuais necessidades e orientando-os quanto à conduta           
espírita. 
  
AVALIAÇÃO  
A avaliação será feita através do preenchimento de formulário online específico divulgado no dia do               
treinamento pela Direção AIJ FERGS. A tabulação dos formulários preenchidos pelos participantes            
será remetida à Diretoria Executiva, sendo os resultados compartilhados na Reunião do Conselho             
Federativo Estadual e na Reunião de Diretores de AIJ no mês de março/2020. 
  
 
CRONOGRAMA GERAL DO TREINAMENTO: 
 

18/01 – SÁBADO 
EIXO: CONHECIMENTO 

Período Atividade 

7h  Acolhida, café da manhã, credenciamento e chegada nos alojamentos. 

8h30 Abertura oficial – Música 
Prece, Evangelho, fala do Presidente e Vices. 

9h Título 1 - A paternidade e a maternidade espiritual do Evangelizador ( para vencer 
o sentimento de desamparo que  o jovem manifesta atualmente em face do 
abandono afetivo.) 

10h30 Lanche 

11h Título 1 - A paternidade e a maternidade espiritual do Evangelizador ( para vencer 
o sentimento de desamparo que  o jovem manifesta atualmente em face do 
abandono afetivo.) 

13h Intervalo para o almoço 

14h Música 

14h30 Título 1 - A paternidade e a maternidade espiritual do Evangelizador ( para vencer 
o sentimento de desamparo que  o jovem manifesta atualmente em face do 
abandono afetivo.) 

16h30 Intervalo e lanche 

17h Título 1 - A paternidade e a maternidade espiritual do Evangelizador ( para vencer 
o sentimento de desamparo que  o jovem manifesta atualmente em face do 
abandono afetivo.) 

18h30 Intervalo para Jantar e banho 



EIXO: CONDUTA/VIVÊNCIA 

20h30 Título 3 : A  autoestima do jovem. “Ninguém despreze a tua mocidade”. 

22h30 Evangelho Coletivo 

19/01 – DOMINGO  
EIXO: CONDUTA/VIVÊNCIA 

Período Atividade 

7h  Alvorada musical e café da manhã. 

8h30 Prece e Evangelho. 

8h45 Título 4. A gentilidade – Os jovens que não estão no centro – como cativar? 

10h Intervalo e lanche 

10h30 Título 4. A gentilidade – Os jovens que não estão no centro – como cativar? 

12h Encerramento 

12h45 Mensagem e Prece final. 

13h Almoço 

14h30 Espaço de convivência. 
 
 

✓ Qualquer dúvida sobre essas Orientações, sobre o evento ou os procedimentos de            
inscrição podem ser encaminhadas para aij@fergs.org.br ou secretaria.aij@fergs.org.br 

 
 

Porto Alegre, dezembro de 2019. 
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