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Serviço de Evangelização da Família – SEF 
Setor de Juventude 

 

PROJETO  

 “#tamuJunto” 
  

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto pretende fomentar a integração das mocidades espíritas do 6º CEU (casas adesas e não 
adesas) a partir da organização periódica de encontros – seja na casa espírita ou em ambientes 
alternativos.  

Está sendo desenvolvido dentro da iniciativa do projeto “Voltando para Casa”, como um dos 
eixos para o fortalecimento e estruturação das instituições espíritas de nossa região. 

2. OBJETIVOS 

O objetivo central é a integração dos jovens para criação de laços e vínculos de amizade e 
fraternidade, através da realização de atividades recreativas/lúdicas e doutrinárias. 

Para a concretização do objetivo geral, foram definidos alguns objetivos intermediários: 

 Sensibilização e entrosamento dos jovens e dos evangelizadores/coordenadores de 
mocidades, e demais grupos ligados à juventude na casa espírita; 

 Promoção de meios de engajamento em atividades na sociedade que promovam a 
sensibilização das juventudes com os problemas que as rodeiam, dentro e fora das suas 
instituições espíritas. 

 Preparação dos grupos de juventude para atendimento e inclusão dos diferentes perfis de 
jovens, considerando quaisquer condições sociais e econômicas, de etnia, e orientação sexual; 

 Fortalecimento do compromisso do jovem com sua casa espírita. 

3. JUSTIFICATIVA 

O contexto em que surge o projeto está ligado a um conjunto de reinvindicações realizadas pelos 
jovens na ocasião do Congresso de Juventude Espírita de 2012. 

No evento foi levantada a necessidade de maior integração entre os grupos de mocidades, no 
sentido de o jovem espírita identificar outros jovens espíritas com valores, ideias e princípios 
semelhantes; estabelecer novos vínculos pautados nessa identificação; fortalecerem suas convicções; 
e partilharem fraternalmente os conhecimentos e orientações da Doutrina.  

Estas ideias foram ao encontro de um quadro generalizado já percebido no Movimento Espírita 
há algum tempo: a evasão do jovem da mocidade e da casa espírita, principalmente na transição da 
evangelização/infância para a juventude. 
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Alguns exemplos deste quadro podem ser atribuídos, dentre outros, a atrativos externos, 

dificuldades escolares e educacionais, baixo engajamento e comprometimento, isolamento, solidão, 
individualização da geração – associados à tecnologia, entre outros. 

4. ETAPAS DO PROJETO 

Para alcançar os objetivos pretendidos, o projeto pretende ser realizado nas seguintes etapas: 

1ª etapa: Sensibilização a partir de pequenos encontros baseados em Estudos Integrados 

Tendo em vista os diferentes perfis identificados nas visitas, a equipe considera mais oportuno 
iniciar o projeto com a sensibilização dos jovens e dos coordenadores/evangelizadores. Logo, nesse 
primeiro momento, consideramos mais adequado realizar estudos integrados.  

Seriam encontros de pequena duração compostos por (i) 1h30 de Estudo de Mocidade e (ii) 1h, 
após o estudo, com um lanche / Música / Conversas etc. 

 Separação em dois ciclos (no mínimo) – até 14 e de 15 em diante, p.e. 

 Planejamento do estudo seria igualmente integrado – com definição de 4 pessoas chaves por 
reunião 

 Este dia será aberto para todos os jovens do município interessados, incluindo aqueles cujas 
casas espíritas não possuem mocidade. 

2ª etapa: Encontros externos / passeios, visitas, eventos 

Após 3 meses de realização dos encontros da 1ª etapa, acreditamos que os jovens já estarão mais 
integrados, sensibilizados, e os eventos de maior porte poderão ser mais proveitosos, incluindo: 

 Passeios ecológicos (parques, picnics, cachoeira etc) 

 Visitas a instituições 

 Lual 

 Teatro 

 Cinema 

 Outras atividades lúdicas. 

5. METODOLOGIA 

 Realização de visitas às casas espíritas para identificar/investigar a situação dos grupos de 
juventude em cada casa, e o interesse em participar do projeto. Agendamento junto aos 
coordenadores das mocidades ou das instituições (quando a casa espírita não tiver grupo de 
juventude formal). As casas visitadas: 

o André Luiz 
o Caminho de Suruí 
o Missionários da Luz 
o GECAL 
o SEAL 
o SEAE 
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 Estabelecimento de uma plataforma virtual para integrar as atividades, marcar reuniões e 
encontros. Ficou definido que: 

o As informações e materiais serão compartilhadas via Google Drive, para os 
coordenadores; 

o Para aqueles que não possuem acesso frequente à internet, haverá utilização paralela 
do contato telefônico. 

 Estabelecimento de uma estrutura de avaliação/acompanhamento dos resultados – pesquisa 
com os jovens (estão gostando? Há sugestões de melhoria? Etc) 

o Questionários 
o Fóruns 
o Etc 

6. ATRIBUIÇÕES 

 Coordenador da Área de Educação: Verificar junto aos coordenadores o andamento das 
atividades, e avaliar em conjunto com os mesmos os resultados atingidos.  

 Coordenadores (Equipe de Juventude do 6º CEU): Coordenar o andamento do projeto 
quanto a prazos, agendamento e programação de eventos, comunicação com os 
evangelizadores e jovens, se colocando como pontos focais da organização geral das 
atividades do projeto. 

 Evangelizadores:Organizar os grupos de jovens sob sua responsabilidade, elaborar estudos 
e orientações doutrinárias relacionadas às atividades do projeto, trocar informações entre si 
sobre as experiênciasdesenvolvidas com os jovens, munir de informação relevante os 
coordenadores sobre os resultados percebidos nos seus grupos de mocidade ao longo do 
projeto. 

 Jovens:Participar da programação do projeto, a partir da presença nos eventos agendados e 
da realização de sugestões e críticas que visem a melhoria e adequação das atividades aos 
objetivos. 

7. CRONOGRAMA 

 1ª etapa: 1 Estudo Integrado por mês 

O primeiro evento ficou definido para o dia 28 de março, às 18h, no Centro Espírita Luz e 
Caridade, em Magé. 

As demais datas dos meses seguintes, serão definidas a partir do resultado percebido no 
primeiro Estudo. 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Dentre os resultados esperados, o projeto pretende em primeira instância atender o desejo do 
jovem por uma maior integração das mocidades de sua região, com estabelecimento de vínculos de 
fraternidade e amizade entre os mesmos. Em decorrência das ações planejadas, outros efeitos 
esperados são: 
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 Jovens mais motivados/engajados/interessados nas atividades do movimento espírita e 
da sua casa espírita; 

 Aumento do interesse de novos jovens pelos grupos de juventude; 

 Evangelizadores mais interessados em se capacitar e se preparar para os novos desafios 
da evangelização de juventude. 

 

* 

Magé/Rio de Janeiro 

(Última revisão realizada em 1º/02/2015.) 

Equipe SEF-JUV/AREE/6ºCEU 
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