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     Projeto Transformação Moral 

SEMANA DA EVANGELIZAÇÃO 
 

“Há uma grande diferença entre doutrinar e evangelizar. Para a primeira basta o 
conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo; para evangelizar é 
necessário a Luz do Amor no nosso íntimo. É preciso vibrar e sentir como Cristo”. 

                                                                                                                          Chico Xavier 

 

AMIGOS 

     Sabemos que Evangelho significa Boa Nova, Boa Notícia, Boa 
Mensagem... No dicionário online evangelizar é ensinar, pregar. 
     O Evangelho Segundo o Espiritismo traz consolo em suas 
mensagens, pois é o repositório da mais pura expressão da Lei de 
Amor que rege a vida; é o roteiro que Jesus nos ensinou, 
exemplificou e que nos serve de diretriz e referência para o esforço 
de aprimoramento espiritual e moral. 
     Ele é o maior exemplo de retidão, propagação da boa nova e 
amor que devemos seguir. 
     Evangelizar é conduzir nossa vida pautada nos ensinamentos 
do Cristo.  
     Esta conduta dispensa grandes discursos, pois viver o que se 
prega tem muito mais eficácia. 
     Conscientes dessa dádiva sejamos evangelizadores por onde 
andarmos levando a boa nova ao nosso semelhante, através dos 
nossos atos. 
     Evangelizar vai muito além do que nos diz o dicionário, 
evangelizar é amar. 
 
   
      
Texto do Evangelho para a semana: cap. VI – item 7 – Instruções dos Espíritos   

 
 



EVANGELIZAR  

 

      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, 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, peçamos 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.  
 
Pelo Espírito: Bezerra de Menezes 

Mensagem psicografada pela médium Maria   Cecília   Paiva, na   
Federação   Espírita Pernambucana, em   reunião pública do dia 18 de julho 
de 1979. 

  


