
ATIVIDADES E RECURSOS ESTRATÉGICOS EVANGELIZADORES DA FAMÍILIA 
  

• Integração e Comunicação entre CE e Famílias 
o Criação e-ou potencialização de grupos de whatsapp com as famílias; 
o Envio de vídeos por whatsapp ou publicação no instagram com 

mensagens, textos, vídeos;  
o Envio de vídeos, clipes musicais e letras musicais de valorização da vida 

e de fortalecimento dos laços familiares; 
o Envio de mensagens doutrinárias semanais às famílias, com intuito de 

fortalecimento e apoio;  
o “Apadrinhamento” entre as famílias para contato e apoio mútuo; 
o Criação do correio virtual entre os “padrinhos” e “apadrinhados”; 
o Produção de cards sobre o tema da semana; 
 

• Realização de Estudos 
o Realização de estudos online com as famílias em salas de hangout ou 

plataformas similares com duração de 45 min a 1h30.  
o Envio prévio de planejamentos temáticos, subsídios (vídeos, textos) que 

serão estudados na semana seguinte, estimulando o estudo antecipado;  
o Criação de Quizz de livros e temas familiares;  
o Livro da Semana/Dicas de Leitura (compartilhamento de livros);  
o Estudo conjunto de livros “Constelação Familiar”, “Família, Vida e Paz”, 

“O Livro dos Espíritos”, “Conflitos Existenciais” etc. 
Obs: Para a distribuição de atividades e tarefas de estudo sugerimos a 
utilização da ferramenta “Sala de Aula” do Google. 
 

• Atividades e Encontros Virtuais 
o Cinedebate (assistem individualmente e, em seguida, encontram-se 

virtualmente para debate), com postagem de fotos e interação;  
o Lives com as famílias com a mediação de expositores, abordagem de 

temas; perguntas aos convidados para expor o tema;  
o Compartilhamento de links com entrevistas e lives já realizadas;  
o Divulgação de links e eventos promovidos pela Federativa (ao público 

em geral);  
o Encontros Regionais de Famílias, com gincanas e outras atividades 

interativas com uso de ferramentas virtuais;  
 

• Evangelho no Lar e Irradiações 
o Incentivo à realização do Evangelho no lar, oferecendo subsídios e dicas 

às famílias; 
o Envio de atividades lúdicas e doutrinárias às famílias, para 

desenvolverem no momento do Evangelho no Lar;  
o Gincana “O Evangelho na prática”, convidando a ações no próprio 

ambiente doméstico/familiar (desafios semanais);  
o Solicitação às famílias para envio de registros (fotos, vídeos, textos, 

áudios) de contemplação do desafio do “Evangelho na Prática”;  
o Instituição do Evangelho online (diário ou semanal) entre as famílias, 

“Momento Gratidão”;  



o Evangelho online semanal entre as famílias;   
o Reunião virtual semanal de irradiações pelos acometidos pela covid-19, 

pelos desencarnantes, pelos lares, pelo mundo, etc.; 
 

• Ações Assistenciais 
o Para famílias em situação de vulnerabilidade, envio das atividades, 

livros impressos, juntamente com cesta básica, máscara e outros itens 
de apoio.  

 

• Recursos Tecnológicos sugeridos 
o WhatsApp para troca de mensagens, áudio e vídeos; 
o Google Meeting, Hangout, Zoom ou outro similar para reuniões virtuais; 
o Google Sala de Aula para organização de conteúdo para estudos e 

atividades relacionadas aos estudos; 
o Plataforma Jambourd para Gincanas e atividades Lúdicas; 
o Plataformas Word Wall, Kahoot, Mentimiter, Stopots, Palavra Cruzada,  

etc para jogos e dinâmicas interativas; 
 
 
 
ALGUNS LINKS COM TEMAS FAMILIARES 

 
https://www.feemt.org.br/noticias/conheca-o-projeto-

palestras/https://www.youtube.com/watch?v=nB9xI16-INw&t=723s - Divaldo Franco - 

Convivência em Família em tempos de pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=vIwzI-5-AeU - Divaldo Franco fala sobre convivência em 

família em tempos de pandemia COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=DbuYMFiP2II - Divaldo Franco - pais e filhos 

https://www.youtube.com/watch?v=sMKTY67cdxU - OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DE NOSSOS 

FILHOS - DIVALDO FRANCO 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Qn5YwWeNLM – Alberto Almeida  - O Amor Pede 

Passagem - Amor entre pais e filhos 

https://www.youtube.com/watch?v=q5UAcolIfos – Alberto Almeida - O Amor Pede Passagem - 

O amor e o evangelho no lar 

https://www.youtube.com/watch?v=H-5uBVbpBHg -Live | Rossandro Klinjey - "Sem medo de 

ser família na pandemia" 

 https://www.youtube.com/watch?v=mmikARRZmt8 - Rossandro Klinjey - Tu e Tua Casa 

https://www.youtube.com/watch?v=1-WblWQ-Nxs - Rossandro Klinjey - Família, nosso 

principal projeto na vida 

https://www.youtube.com/watch?v=GfrcgEvW19A&t=1813s - Rossandro Klinjey - Pacificando 

o Lar, gerenciando os afetos.  

https://www.dij.febnet.org.br/  FEB atividades para a Família, infância e Juventude. 
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Livros: 
Família – Espíritos Diversos, psicografado por Francisco C. Xavier; 

Vida e Sexo – Emmanuel, psicografado por Francisco C. Xavier; 

Luz no Lar - Espíritos Diversos, psicografado por Francisco C. Xavier; 

Vivências do Amor em Família - Divaldo P. Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes; 

Laços de Família – Autores diversos, psicografado por Divaldo P. Franco ; 

SOS Família – Joanna de Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco; 

Constelação Familiar - Joanna de  Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco; 

Adolescência e Vida - Joanna de Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco; 

O Despertar do Espírito - Joanna de Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco; 

Amor, Imbatível Amor - Joanna de  Ângelis, psicografado por Divaldo P. Franco; 

Veredas Familiar – Tereza de Brito, psicografado por Raul Teixeira; 

Um Desafio Chamado Família – Camilo, psicografado por Raul Teixeira; 

Nossos Filhos são espíritos – Hermínio Miranda; 

A Vida em Família - Rodolfo Calligaris; 

A Arte do Reencontro – Alberto Almeida; 

Pais e Filhos: Fortalecendo Vínculos – Alberto Almeida; 

O Amor pede Passagem – Alberto Almeida; 

Família: frente verso -   Jerri Almeida; Marques Silvano; 

Nas mãos amigas dos pais - Lucia Moysés 

Educar os filhos - Compromisso Inadiável - Lucia Moysés 

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Alan Kardek 

O Melhor é Viver em Família - FEB 1ª edição –10/2017; 

Opúsculo Família, Vida e Paz – FEB 

https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/11/O-Evangelho-no-Lar-e-no-Coracao-

Livreto.pdf 

https://www.dij.febnet.org.br/familia/movimento-em-familia/evangelho-no-lar/ 

 

DICAS DE PLATAFORMAS E RECURSOS VIRTUAIS INTERATIVOS (VIDE ORIENTAÇÃO À 

INFÂNCIA E JUVENTUDE, pg....). 
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