24 CEETE
º

Curso de Evangelizadores Espíritas e
Técnicas de Evangelização
Programa anual 2018
Ir e ensinar
“Portanto, ide e ensinai...” – Jesus.
(Mateus, 28:19)

Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos – ide e ensinai– é justo não
olvidar que Jesus veio e ensinou.
Veio da Altura Celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam
atolados na sombra terrestre.
Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis... poderia ter
falado brilhantemente esclarecendo como fazer...
Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e
viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição.
Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na Manjedoura, honrou o
trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de
todos, amparando a cada um, conforme as suas necessidades.
Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre.
Não porque possuísse uma cátedra de ouro...
Não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo...
Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível...
Não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações
para os ouvintes...
Mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando,
converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos.
Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira
de buscá-Lo.
Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta
falar, aconselhar e informar.
“Ide e ensinai”, na palavra do Cristo, quer dizer “ide e exemplificai para que os
outros aprendam como é preciso fazer”.
Capítulo 116 do livro Fonte Viva,
Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Emmanuel

RECEETE 2018– dia 29 de julho - com todas as frentes de trabalho- 8 horas
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1ª Aula-17/2-Apresentação do grupo e do programa
Levantamento de expectativas.
Dinâmicas de socialização.
Palestrantes: Equipe do CEETE
2ª Aula-24/2 -Curso de capacitação de expositores da Área de Ensino. Visão geral da codificação espírita
Os cinco livros da codificação: Evangelho segundo o Espiritismo.
Palestrantes: Nelson, Marcelo, Rosana, Plínio.
3ª Aula- 03/3-Curso de capacitação de expositores da Área de Ensino
Livro dos médiuns: a ciência espírita em seu desenvolvimento.
O céu e o inferno: justiça divina.
Palestrantes: Nelson, Marcelo, Rosana, Plínio.
4ª Aula-10/3-Curso de capacitação de expositores da Área de Ensino
A gênese e revista espirita-12 volumes
Palestrantes: Nelson, Marcelo, Rosana, Plínio.
5ª Aula-17/3 -Jogos cooperativos.
Importância e o papel dos jogos cooperativos.
O que posso provocar com essas atividades em auxílio ao espírito.
Palestrante: Paulo.
6ª Aula-24/3 -Outras dinâmicas.Teatro de sombras – importância como recurso didático.
Organização, elaboração, confecção do teatro de sombras.
Palestrante: Paulo.
7ª Aula-07/4- A evangelização de espíritos e a pedagogia espírita - Psiquismo e a ressonância espiritual na rede
física (1ª parte)
De Sócrates à Pestalozzi
A prática da educação moral
A didática de Kardec
A pedagogia de Jesus
A pedagogia espírita e a pedagogia espírita no Brasil
Conceito espírita de educação
Palestrante: Darcy.
8ª Aula-14/4- A evangelização de espíritos e a pedagogia espírita - Psiquismo e a ressonância espiritual na rede
física (2ª parte).
O que é educar? A postura do evangelizador de espíritos.
Hippolyte Léon Denizard Rivail: textos pedagógicos.
Educação e espiritualidade.
O que é educação de espíritos?
Eurípedes Barsanulfo, Anália Franco, Irma Castro.
Palestrante: Darcy.
9ª Aula-21/4- Didática: plano e planejamento.
Psicologia: Desenvolvimento biopsicossocial
A criança de 0 a 10 anos.
A criança de 11 a 14 anos.
A criança e a relação com o adulto, família, hábitos, medos, imaginação infantil, a descoberta da
realidade externa e a maturidade infantil.
Palestrante: Deusa.

10ª Aula-28/04- Literatura Infantil-outro olhar-conhecendo um pouco mais a literatura infantil espirita
Palestrante Dani Carvalho
11ª Aula-5/5 Didática: Planos de aula.
Resistência a mudanças.
Gincana do livro.
Palestrantes: Equipe do CEETE
12ª Aula-12/5- A arte de contar histórias.
Conceito, importância e seus objetivos.
Elementos essenciais da história infantil
Técnica: criando uma história.
As diferentes formas de apresentar uma história.
Diferentes gêneros de histórias.
Palestrante: Fernanda
13ª Aula-19/5- A história infantil e a doutrina espírita.
Recursos auxiliares da literatura: narração com efeitos, interativa e com estímulos visuais.
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Meditação como recurso didático.
Palestrante: Fernanda

Dia 20/05- Encontrinho
14ª Aula-26/5- Estágio 1 de observação nas salas de aula da EEI da Seara.
15ª Aula-9/6-- A evangelização de espíritos .
Educação e espiritualidade.
Palestrante: Darcy.
Questões polêmicas- dúvidas dos alunos.
16ª Aula-16/6-A construção do afeto e a pedagogia da ternura (1ª parte).
Analfabetismo afetivo infantil.
Não matarás (uma releitura).
A afetividade infantil.
Como a criança aprende.
Palestrante: Guilherme.
17ª Aula-23/6-A construção do afeto e a pedagogia da ternura (2ª parte).
O amor sem limites.
Zonas funcionais do psiquismo e a biotipologia psicológica no mecanismo evolutivo.
A auto realização do adolescente através do amor.
Palestrante: Guilherme.
18ª Aula-30/6- Didática-PREPARO DA GINCANA DO LIVRO.
29/7-domingo-RECEETE 2018 - 8 horas
19ª Aula-04/8-A nova Dinâmica Familiar.
Retratos da atualidade.
Deserção de liderança.
Um novo perfil psicográfico infanto-juvenil.
Pais: quem são os meus?
Pais: quais são os tipos?
Novas formas de conexão.
Adolescência: onde está o meu filho?
Processo de Comunicação.
O processo de mudança.
Palestrante: Sylvio.
20ª Aula-11/8 -Metodologia da educação de espíritos: os benefícios da arte.
A arte como recurso didático. A criança e a relação com o mundo.
Palestrante: Patricia.

21ª Aula-18/8- Adolescência e o problema das drogas.
Drogas e sexualidade
Disfunções psíquicas.
Como evitar?
Como deixar?
Obsessão.
Auxílio profissional e as terapêuticas espíritas.
Palestrante: Maher.

22ªAula-25/8- Augusto Cesar Neto- e o trabalho na espiritualidade. Como facilitar a vida das crianças com
necessidades especiais.
Palestrante: Dani Carvalho
23ª Aula 1/9 O Adolescente e a sexualidade.
O papel da religião na individuação do ser.
A adolescência e a eclipse consciencial.
Crise de identidade.
As fugas psicológicas.
A didática para os adolescentes.
O adolescente, o amor, a paixão,
O namoro e os transtornos sexuais.
A transexualidade e seus preconceitos.
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Equilibrando as funções psi-sexuais.
Palestrante: Maher.

24ª Aula- 8/9 Metodologia da educação de espíritos: os benefícios da arte.
Trabalhando com sucata e outros materiais artísticos.
Palestrante: Patricia.

25ª Aula-15/9- Didática-PREPARO DA GINCANA DO LIVRO.
Psicologia: A adolescência.
Religião, transição, conflitos e sexualidade.
Palestrante: Deusa.
26ª Aula-22/9- Didática – manejo de classe.
Organização do estágio: o que observar?
Como montar uma gincana do livro.
Palestrantes: Equipe do CEETE
27ª Aula-29/9

Visita ao lar dos velhinhos Ondina Lobo.

28ª Aula-06/10

Estágio 2 de observação nas salas de aula da EEI da Seara.

29ª Aula-13/10

Estágio 3 de observação nas salas de aula da EEI da Seara.

30ª Aula-20/10

Oratória- a arte do ouvir, falar e comunicar . Palestrante: Beto

31ª Aula-27/10- Gincana com as crianças da EEI. Até 9 anos.
32ª Aula-3/11- Música: aquecimento vocal e corporal.
Os vários ritmos de música.
Aplicação adequada para cada objetivo proposto.
Palestrante: Júlio
33ª Aula-10/11- Gincana com as crianças da EEI. Alunos maiores.
34ª Aula-17/11- Avaliação do CEETE. Avaliação da Gincana
Os vários trabalhos da casa: EEI da Seara, Lar Meimei, Paraisópolis, Espraiadas, Zona Norte.
35ª Aula-24/11 Encerramento da EEI.
36ª Aula-01/12 Formatura do CEETE.
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Entre a Terra e o Céu – André Luiz – cap. XX –
Conflitos da alma
Vida e Sexo – Emmanuel

Moralidade Infantil – Telma Vinha

A pedagogia Espírita – Herculano Pires

Vivendo, amando e aprendendo – Leo Buscaglia.

Nos domínios da mediunidade – André Luiz

Inteligência emocional e a arte de educar filhos –
John Gottman

Libertação – André Luiz

Os prazeres da alma – Hammed

Testemunhos de Chico Xavier – Suely Caldas
Schubert

Estamos prontos – Hammed

Missionários da Luz – André Luiz

Renovando atitudes – Hammed

História do Espiritismo – Arthur Conan Doyle

Adolescência e vida – Divaldo Franco e Joana de
Angelis

Pedagogia Espírita – Origens e Parentescos – Dora
Incontri
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Contar histórias, uma arte sem idade – Betty Coelho
– Ed. Ática
A literatura infantil, visão histórica e crítica – Bárbara
Vasconcelos de Carvalho –. Global Ed.
Curso de preparação para evangelizador infantojuvenil – Ed. Aliança
Técnicas de contar histórias – Vânia Dohme –
Informal Ed.
Técnicas de contar histórias para os pais contarem
aos filhos – Vânia Dohme – Informal Ed.
Conte outra história – Lúcia Moyses – EME Ed.
Cinderela, Irmãos Grimm - Descobrindo os contos de
fada – Vera Teixeira Aguiar – Ed. Kuarup
A Bela Adormecida no bosque, Charles Perrault, A
origem e o significado dos contos de fada – Ana
Maria C. de Melo e Dalva Rigon Leonhardt – Ed.
Kuarup
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