
CONHEÇA O ESPIRITISMO PARA JOVENS

Você sabe quais são as três revelações enviadas por DEUS?

Primeira revelação: MOISÉS
A primeira vez que tvemos contato com a lei de Deus foi através de Moisés, que recebeu os dez
mandamentos no monte Sinai. Foi a primeira revelação enviada pelo Pai para nos indicar o melhor
caminho. 
Podemos entender os mandamentos como dicas para acertarmos em nossos atos e evoluirmos mais
depressa rumo à perfeição relatva, isto é, perfeição até onde é possível porque só Deus é perfeito!

Que tal encaixar as palavras do quadro nos espaços corretos para revelar os dez mandamentos?

família        roube        deuses        próximo        mate        Deus        adultério        falso        companheira

1º Eu sou o Senhor, seu Deus. Você não terá outros _________________________.

2º Não use o nome de _________________________ em vão.

3º Santfique o dia do sábado.

4º Honre a sua _________________________.

5º Não _________________________. (Dica: valorize a vida)

6º Não cometa _________________________. (Dica: seja fiel)

7º Não _________________________. (Dica: não pegue para você o que é do próximo)

8º Não preste testemunho ________________________ contra o seu próximo. (Dica: não minta)

9º Não deseje a _________________________ ou companheiro do próximo.

10º Não cobice nada que seja do _________________________. (Dica: cobiçar é desejar sem limites)

Que tal associar as situações da vida cotdiana aos dez mandamentos? 
Coloque o número do mandamento referente a cada caso:
(       ) A vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado que precisa ser valorizada, seja a minha 
própria vida, a do próximo (qualquer outra pessoa) ou dos animais.

(       ) Deus é nosso Pai e Criador. Nem dinheiro, tecnologia, outra coisa ou pessoa é tão importante 
quanto Ele. 

(       ) Discordo de quem faz fofoca ou conta mentras sobre a vida dos outros.

(       ) Não curto usarem o nome de Deus para comércio religioso.

(       ) Por mais que às vezes eu tenha vontade de ter o que os outros têm, tento controlar meus 
sentmentos e lembrar que conseguimos as coisas conforme nosso esforço e merecimento. Deus nos 
ajuda a conseguir o que precisamos para nossa evolução nesta encarnação.

(       ) Por mais que eu queira algo, prefiro viver honestamente a pegar para mim o que é do próximo. 

(       ) Procuro o caminho estreito na escola e na vida para não vergonhar minha família. 

(       ) Quando eu tver idade para namorar, serei fiel à pessoa que amar e não vou traí-la nem mesmo 
com relações virtuais!

(       ) Se meu ou minha crush estver em um relacionamento, vou me conformar e esperar uma 
pessoa livre aparecer.

(       ) Sinto necessidade de ter momentos dedicados a Deus e ao meu crescimento espiritual. Não 
importa qual seja o dia da semana ou o local.



Segunda revelação: JESUS 
Quando a humanidade já estava mais preparada para novos aprendizados, Deus enviou Jesus à Terra
para nos ensinar além dos dez mandamentos. Jesus, nosso irmão, auxiliou Deus na criação da Terra,
da qual é governador espiritual. Ele é tão evoluído que o Pai o mandou para ser nosso modelo e guia.
Isso  quer  dizer  que,  quando  temos  dúvida  sobre a  attude  correta  ou o  caminho a  seguir,  é  só
pensarmos o que Jesus faria se estvesse em nosso lugar. 
Jesus  conseguiu  resumir  os  dez  mandamentos  em  apenas  poucas  palavras  que  você  precisa
desembaralhar para descobrir qual é o Seu ensinamento:
coisas      mesma ou mesmo       próximo    acima    a   as   e   o    Ame    como    você     todas    de    Deus

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Você conhece os ensinamentos de Jesus? 
Então  complete  as  frases  conforme  falas  de  Jesus  nos  evangelhos  (as  referências  do  Novo
Testamento estão no final das citações). As respostas estão embaralhadas e fora da ordem na caixa:
deest   deest   éf   ãgor   aadmors   aadmorst   adepr   aeiimprr   einor   einor   einor   ems   eest  aeenst

1. “Então,  aproximando-se  Pedro,  disse-lhe:  Senhor,  quantas  vezes  meu irmão pecará contra
mim e eu o  perdoarei?  Até  sete  vezes? Jesus  lhe  diz:  Não te  digo que até  sete,  mas até
__________________ vezes __________________.” (Mateus 18:21-22)

2. “Mas como contnuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estver
____________ pecado atre sobre ela a _________________   _________________.” (João 8:7)

3. “Pois  em  verdade  vos  digo,  se  tvésseis  a  __________________  do  tamanho  de  um
__________________ de __________________, diríeis  a esta montanha:  ‘Transporta-te daí
para ali e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.’” (Mateus 17:20)

4. “Respondeu  Jesus:  o  meu  _______________  não  é  _______________  mundo.  Se  o  meu
____________ fosse ____________ mundo, os meus servidores teriam combatdo para que eu
não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu ___________ não é daqui.” (João 18:36)

5. “Na casa de meu Pai há muitas __________________.” (João 14:2)

Você entende os ensinos de Jesus? Associe as frases acima aos signifcados abaixo:
(      ) Se tenho fé no Pai, se sei que Ele sempre me ampara e ajuda conforme o melhor para minha 
evolução, consigo mover as “montanhas” de dificuldades que surgem no meu caminho.
(      ) Deus não criaria um universo imenso para colocar vida apenas na Terra.  Jesus nos contou que 
há vida em muitos lugares universo afora!
(      ) Não há limite para o perdão. Precisamos nos esforçar para perdoarmos sempre.
(      ) Jesus veio nos mostrar a importância da vida espiritual. Não somos seres materiais com 
experiências espirituais. Somos espíritos imortais em uma experiência material na Terra.
(      ) Todo mundo erra; então, não está certo julgar os outros. Antes, é necessário analisar nossos 
próprios erros para tentarmos melhorar e acertarmos da próxima vez!

AMIZADE PRA VIDA TODA
Que tal  ter  um melhor amigo sempre pronto para ouvir  e  consolar,  dar  forças  e sentdo para  a
oportunidade de vida na Terra? Então Jesus é o Cara! Não precisa de fórmulas ou orações decoradas,
basta conversar com Ele como você fala com um amigo, abrindo seu coração num bom papo e sentr
o amor dele envolvendo você!



Terceira revelação: DOUTRINA ESPÍRITA
Quer saber por que o espiritsmo é chamado de “consolador prometdo”? 
Então resolva o enigma abaixo e saiba o que o próprio Jesus disse e ficou registrado em João 14:16.
As consoantes estão dadas, descubra quais são as vogais:
__    __ __    r__g__r__ __    __ __    P__ __,   __    __l__    lh__s    d__r_ ´    __ __tr__  C__ns__l__d__r,
p__r__    q__ __    f__q__ __    c__m    v__c^s    p__r__    s__mpr__.

VOCÊ SABIA?
Quem nos trouxe a terceira revelação foram os espíritos desencarnados (isto é, os espíritos que não
têm corpo fsico, de carne, igual ao nosso, mas apenas o corpo espiritual chamado perispírito, que
não  conseguimos  enxergar.  Quando  o  espírito  desencarnado  ganha  novo  corpo  fsico  e  nasce
novamente, dizemos que reencarnou.) 
Esses espíritos desencarnados enviaram as mensagens por meio de médiuns, que são pessoas que
conseguem se comunicar com os desencarnados. Os médiuns escreviam o que os espíritos queriam
comunicar e ALLAN KARDEC analisava as mensagens para definir se eram verdadeiras ou não. Com
as mensagens que selecionou, Kardec escreveu livros e revistas para divulgar o espiritsmo na Terra.
A doutrina espírita é filosofia e ciência que desenvolve, completa e explica o que foi dito sob forma
alegórica ou figurada por Jesus e por isso não entendemos algumas falas do Mestre. O espiritsmo é
obra do Cristo, assim como a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra.

Vamos testar os conhecimentos sobre a doutrina espírita?
Complete o quadro conforme as descrições abaixo e verá aparecer o nome do quinto livro publicado 
para divulgar a doutrina espírita. Esse livro completa 150 anos de seu lançamento em 2018.
1. Nascer várias vezes, exercitar os sentmentos e ações, aprender a ser uma pessoa de bem.
2. Cada um é responsável pela melhoria dos seus pensamentos, sentmentos e attudes. Deus nos dá

liberdade para escolhermos comportamentos e caminhos. Essa liberdade é chamada ______. Mas
depois cada um responderá pelo bem ou mal que tver pratcado segundo a lei de causa e efeito.

3. Encontros na casa espírita para crianças e jovens conversarem sobre o evangelho de Jesus, o 
espiritsmo e como estes ensinamentos nos ajudam a viver melhor.

4. Somos __________ criados por Deus e sempre vamos existr. Ninguém morre! O que morre é o 
corpo fsico, mas o Espírito é imortal!

5. Quando nosso corpo fsico morre, contnuamos vivos e voltamos a ser Espíritos __________.
6. Nosso irmão, modelo mais perfeito e guia que Deus enviou à Terra para nos ensinar lições de 

amor e paz. É o governador espiritual da Terra.
7. Usamos nosso livre arbítrio para fazermos coisas boas ou ruins, mas sempre respondemos pelas 

consequências dessas escolhas, obedecendo a lei de __________.
8. Nosso Pai amoroso, justo e bom, criador de tudo que existe no universo.
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Quer conhecer mais sobre a Doutrina Espírita?
   Leia e estude os cinco livros codificados por Allan Kardec!



DE ONDE VENHO?   PARA ONDE VOU?   QUAL O SENTIDO DA VIDA?
Você tem dúvidas sobre seu lugar no mundo? Por que sofremos? Por que algumas pessoas são
sadias e outras sofrem doenças graves? Algum dia a Terra será um lugar melhor para vivermos?
Conseguiremos acabar com preconceitos e discriminações? Por que uns são ricos e outros passam
fome? As respostas para as perguntas acima estão na terceira revelação, que ajuda a entender
melhor o Evangelho de Jesus e a vida na Terra ou na erraticidade – que é a nossa situação entre
uma encarnação e outra, isto é, entre cada vez que nascemos, vivemos e “morremos”, ou melhor,
desencarnamos. Quem morre é o corpo!

Venha aprender mais nos encontros de Evangelização, Juventude ou Mocidade!

Mensagem para familiares e jovens
383. Qual é, para o Espírito, a utlidade de passar pela infância?
— Encarnando-se com o fm de se aperfeiçoar, o Espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões
que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados
da sua educação.
385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente
ao sair da adolescência? É que o Espírito se modifca?
— É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era.
(...)  Desde que, porém, os flhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas
durante quinze ou vinte anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez.
(...) Os Espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade
infantl os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa
fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos
pais, missão sagrada de que terão de dar contas. (O Livro dos Espíritos)

Onde encontrar Evangelização Espírita em Osasco 

Associação Centro Espírita 
Seara de Jesus – Osasco

Rua Allan Kardec, 173 – Bela Vista
www.searadejesusosasco.org.br – Tel. 3688-2440

Centro Espírita Casa do 
Caminho

R. Albino dos Santos, 172 – Centro – www.centrocasadocaminho.com.br
e-mail: contato@centrocasadocaminho.com.br

Centro Espírita Fé em Deus 
(C.E.F.D.)

Rua Princesa Isabel, 251 – Vila Isabel
www.facebook.com/feemdeusdeosasco/

Centro Espírita Irmã Maria Rua José Augusto de Oliveira, 13 – Presidente Altno
Tel. 3683-0850

Centro Espírita Lar Jesus Entre 
as Crianças

Rua João Kaufman,387 – Rochdale
www.larjesuscriancas.org.br / Tel. 3687-8261

Grupo Assistencial Espírita 
Ismael

Jardim D'Abril – e-mail: contato@moradaismael.org
endereço no site: www.moradaismael.org

Grupo Espírita Irmã Marisa Rua 15 de Novembro, 309 – Jardim Cipava / Tel. 3592-5579
www.grupoespiritairmamarisa.org / www.facebook.com/geim.irmamarisa

Insttuto Espírita Obreiros do 
Bem

Rua Eclísio Viviani, 25 – Bela Vista
www.obreirosdobem.org.br

Núcleo Assistencial Espírita 
Paz, Amor e Fraternidade

Rua Luiz Antonio Arruda, 100 – Vila Yara 
Tel. 99936-3934 (recado)

Pronto Socorro Espiritual ¨Pais 
e Filhos¨

Rua Raul Torres, 20, Vila Campesina – Osasco
paisefilhos.org/blog – e-mail: contato@paisefilhos.org

AS RESPOSTAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DA INFÂNCIA DO SITE DA USE OSASCO:
www.useosasco.org.br      Os folhetos de atividades de feiras anteriores estão no site para download.
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