
Evangelizando com Jesus -  O 
compromisso do evangelizador na 

era da transição planetária.

Vanda Reis 



O que é evangelização?

“Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta 
magnitude, cujo resultado ainda não se pode, realmente, aquilatar. 
“Evangelização espírita é Sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as 
constelações das estrelas dos Céus, que são os Bem-aventurados do 
Senhor empenhados em Seu nome, pela transformação urgente da Terra, 
em mundo de regeneração e paz.” 

                                                                                   Amélia Rodrigues       



Quem é o evangelizador?

Considerando-se que o coração infanto-juvenil é abençoado solo onde 
se deve albergar a sementeira de vida eterna, a evangelização espírita 
apresenta-se como verdadeiro campo de semeadura e o evangelizador 
como responsável semeador.[…] educar uma criança e um jovem à luz 
do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro… Vianna de 
Carvalho



Perfil do evangelizador ideal



Reconhecimento da necessidade de auto 
evangelização

“Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, 
conhecida e lida por todos os homens.”  II Coríntios 3:2



Consciência da importância da 
evangelização

“Anunciar o evangelho não é glória para mim; é uma 
obrigação a que se me impõe.” I coríntios 9:16



Conscientização do compromisso 
assumido

“Prossigo para o alvo.”  Filipenses 3:14



Perseverança

“Somos abatidos, mas não destruídos.” II Coríntios 4:9

“Pondo de lado todo impedimento... Corramos com 
perseverança a carreira que nos foi proposta.” Hebreus 12:1



Coerência  entre vivenciar e ensinar

“Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura.”  
II Coríntios 5:17



Amorosidade e espírito de equipe

“Nada devemos uns aos outros senão o amor recíproco ” 
Romanos 13:8



Fidelidade ao evangelho

“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, 
como aos que te ouvem.” I Timóteo 4:16



Confiança no trabalho

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, 
sempre abundantes na obra do senhor, sabendo que o vosso 
trabalho não é em vão.” I Coríntios 15:58 



(

Capacidade de enfrentar dificuldades

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado a 
perfeição; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me 
das coisas que atrás ficam,  avanço para as que se 
encontram diante de mim.” Filipenses 3:13



Alegria do trabalho

“Regozijai – vos sempre.”  I Tessalonicenses 5:18



Evangelização espírita na era da 
transição planetária



1.  Objetivos definidos

“...Tende fé em Deus.”  (Marcos, 11:22) 

 Jesus estabelece como objetivo 
chamar a atenção para a 
importância da Fé. 



2- Conteúdo

 
Jesus transformou o conteúdo, 
em uma imagem, adequando-a às 
experiências que os homens 
possuíam naquela época. 

“... Se tiveres fé como um grão de 
mostarda, direis a este monte: 
passa daqui para acolá – e há de 
passar; e nada vos será 
impossível.”  Jesus (Mateus, 17:20) 



3- Recursos 

“Olhai para os lírios do campo, como eles 

crescem...”  (Mateus, 6:28) 

“Olhai para as aves do céu...”  (Mateus, 6:26) 

Situações do cotidiano, mostrando os 
campos floridos e as aves do céu que 
recebem do criador o indispensável à 
própria sobrevivência. 



4- Avaliação

“...Onde está a vossa fé?” (Lucas, 8:25) 

Avalia se houve assimilação da sua 
mensagem, fazendo uma pergunta que 
será respondida por cada um 
intimamente. 


