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A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. (Emmanuel) 

Muitas vezes chegamos na 
Casa Espírita buscando 
amparo, um acolhimento 
para nossas dores e 
aflições, no entanto, 
precisamos estender esse 
atendimento para nossas 
famílias e em especial para 
nossas crianças e 
adolescentes. 
A Evangelização 
infantojuvenil da Casa 
Espírita tem como principal 
objetivo a formação do 
Homem de Bem, em 
conformidade com os 
preceitos de Jesus. Para 
tanto, é necessário que os 
pais ou responsáveis pela 
criança e/ou adolescente 
voltem seus esforços para 
promover o 1º contato e a 
integração dos mesmos com 
a Casa Espírita, através da 
Evangelização Infantil e da 
Mocidade Espírita. 
Com ações relacionadas às 
diferentes faixas etárias, e 
através de ações criativas 
que visam a aproximação da 
criança e do adolescente 
com o Evangelho de Jesus, 

 

Por que Evangelizar ? 
proporcionando assim o 
conhecimento doutrinário, o 
aprimoramento moral e a 
transformação social do 
espírito ainda nos primeiros 
anos de sua nova 
reencarnação. 
Graças ao trabalho 
preparatório que se vem 
realizando, há anos, junto à 
criança e ao adolescente, é 
que encontramos uma 
floração abençoada de 
trabalhadores, sempre 
atentos e predispostos ao 
estudo e ao aprimoramento 
constate, para envolver e 
despertar o interesse pelos 
ensinamentos de Jesus, 
preparando o espírito desde 
seus primeiros anos na Terra, 
tornando-os moralmente 
aprimorados, o que facultará 
ao Brasil tornar-se realmente 
“O Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho”, conforme a 
feliz ideação de Humberto 
de Campos. 
Sejamos então, nós pais, os 
primeiros evangelizadores 
auxiliando os pequenos em 
suas primeiras preces, mas 

que sejamos também os 
responsáveis em 
promover esse 
reencontro com Jesus, 
trazendo os pequenos e 
os adolescentes para os 
encontros de luz e paz 
na Casa Espírita, através 
da Evangelização 
Infantil  e da Mocidade 
Espírita. 
O Centro Espírita Paulo 
e Estêvão, comprometido 
com os Estudos 
Doutrinários, tem como 
objetivo a 
transformação do 
Homem através do 
Evangelho de Jesus, 
desenvolvendo as 
seguintes atividades: 
Evangelização Infantil: 
Segundas às 20h - CEPE 
Sábados às 9h – NAPE 
Sábados às 15h – CEPE 
Mocidade Espírita: 
Sábados às 17h - CEPE 
Texto: Eliane 

 
CEPE – Centro Espírita 
Paulo e Estêvão. 
 

N A P E  –  N ú c l e o 
Assistencial Paulo e 
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Domingo– Horário: 09h às 11h30 

Campanha Auta de Souza 

1o. e 2o. Domingo de cada mês 

 

 

 

Domingo– Horário: 14h às 17h 

Grupo Assistencial José de Freitas 

Último Domingo de cada mês 

 

Atividades Públicas 
2a. Feira -Horário: 20h às 21h15 

Evangelho e Passes / Evangelização Infantil 

3a. Feira -Horário: 14h às 17h 

Grupo Assistencial Luzia Cruz Moreira 

4a. Feira - Horário: 14h às 17h  

Grupo Assistencial Luzia Cruz Moreira 

4a. Feira – Horário:19h30 às 21h 

Atendimento Fraterno (entrevistas aos 
necessitados de atendimento espiritual) 

5a. Feira -Horário: 19h30 às 21h 

Grupo de Estudos André Luiz 

Sábado - Núcleo: 10h30 às 11h30 

Evangelho e Passes/Evangelização Infantil 

Sábado - Horário: 15h às 16h 

Evangelho e Passes/Evangelização Infantil 

Sábado – Horário: 16h às 17h30 

Grupo de Estudos André Luiz  

Sábado – Horário: 17h às 19h 

Mocidade Espírita Paulo e Estevão  

Sábado – Núcleo: 09h às 10h30 

Espaço Convivência  

PROGRAMAÇÃO DE TEMAS PARA AS 2as. FEIRAS E SÁBADOS - CONHECE-TE A TI MESMO 

Segunda Feira - 20h  —CEPE 

Data  Expositor  Tema
      

04 Fevereiro  Luiz Arrependimento 

 

11 Fevereiro  Edgar O Mal e o Remédio 

 

18 Fevereiro Lucina Perda de Pessoas 
Amadas-Sofrimento ante a morte  

 

25 Fevereiro Geraldo
 Autodescobrimento—Conhecimento de si 
mesmo 

Sábado - 09h — NÚCLEO 

Data  Expositor  Tema 

 
02 Fevereiro Geraldo Caracteres da 
perfeição 

 

09 Fevereiro Natan O Argueiro e a trave 
no olho 

 

16 Fevereiro Paula Zamp       O Amor 

 

23 Fevereiro     Luciana O Egoísmo 

Sábado - 15h — CEPE 

Data Expositor  Tema 

 
02 Fevereiro     Sérgio Caracteres da 
Perfeição 

 

09 Fevereiro      Alexandre O Argueiro e a 
Trave no olho 

 

16 Fevereiro       Paula Zamp O Amor 

 

23 Fevereiro       Lucimar O Egoísmo  

 

MIX BAZAR—BAZAR 1 e 2 
Mantemos dois bazares que 
servem de arrecadação de 
recursos para mantermos as 
obras assistenciais e cursos 
disponibilizados no Núcleo, pois 
não somos mantidos e nem 
recebemos nenhum recurso 
financeiro de órgãos 
governamentais. 

BAZAR 1 

Rua Antão de Moura, 442-Prq 
Bitaru–São Vicente 

Tel.: 3468-3120 

BAZAR 2 

Rua Tiradentes, 52—Parque 
Bitaru—São Vicente 

Tel.: 3467-8771 

Doações no banco  
ou via internet 

Banco Bradesco 

Agência: 6547 –1  

Conta Corrente: 006590-0 

CNPJ: 71.129.852/0001-21 



Evangelização Infantojuvenil-Reunião Extraordinária 10jan19 
Em 10.01.19 aconteceu no CEPE uma 
r e u n i ã o  e x t r a o r d i n á r i a  d a 
Evangelização, com o objetivo de 
integrar os diversos trabalhadores e 
criar mecanismos de melhorar o 
atendimento à criança e ao adolescente 
que chega à Casa Espírita. Estavam 
presentes os atuais tarefeiros da 
Evangelização, CEPE e NAPE, o 
coordenador da Mocidade Espírita e 
membros da Diretoria, contamos 
também com a presença de antigos 
colaboradores, que contribuíram em 
outros tempos com a tarefa de 
evangelizar. 
 O momento foi de grande 
alegria, com a contribuição de novas 
ideias e troca de informações que 
aliadas às experiências adquiridas pelos 

participantes ao longo do 
exercício da Evangelização, foram 
e s s e n c i a i s  p a r a  n o v o s 
direcionamentos, com o intuito de 
melhorar a integração da Casa 
com o público infantojuvenil. 
 O ambiente de muita paz 
e luz, e a colaboração efetiva dos 
dois planos envolvidos, nos 
permitiu a ideação da criação do 
Departamento da Infância e 
Juventude, onde serão discutidos 
assuntos pertinentes à criança e 
ao adolescente, além de promover 
eventos como Palestras com 
temas focados na educação e 
orientação deste público, melhor 
divulgação do que é realizado nas 
salas de aula, Evangelização e 

Mocidade, afim de que os 
pais também compreendam e 
se envolvam na evangelização 
de seus filhos, num 
intercâmbio Centro-Casa, 
promover também cursos 
para novos evangelizadores 
e cursos de capacitação para 
os evangelizadores atuais, e 
muito mais... 
 Estamos dando os 
primeiros passos, ainda em 
formação com as primeiras 
ideias, portanto, toda 
sugestão é bem-vinda. 
 Que Jesus nos 
ampare nesse novo projeto. 
 PARTICIPE !!!!!!!! 
Texto: Eliane 
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Não descarte esse informativo , ao fazer a leitura , entregue a um amigo, um familiar  ou um vizinho. A Instituição e a natureza agradecem ! 

Centro Espírita Paulo e Estevão—Rua Visconde de Tamandaré, 442—Centro—São Vicente— Tel.: 3467-5303 

Nosso site: www.pauloestevao.com.br -  Elaboração: Geraldo; José Carlos; Celso Silva - Revisão: Diretoria 

O Evangelho Mudando Vidas—Conhece-te a ti mesmo 
PLANEJAMENTO 2019 


