
 

 
A) SITES  GRATUITOS PARA A OBTENÇÃO DE MATERIAL 

PARA O EVANGELIZADOR (CRIANÇA e JOVEM): 
 
01) Estudos e textos para o Evangelizador Espírita de crianças e jovens 
http://www.cvdee.org.br/ev_estudo.asp 
 
02) sugestões de atividades 
http://www.cvdee.org.br/ev_atividade.asp 
 
03) histórias 
http://www.cvdee.org.br/ev_historia.asp 
 
04) músicas cifradas e em MP3 
http://www.cvdee.org.br/ev_musica.asp 
 
05) Vasta indicação de bibliografia 
http://www.cvdee.org.br/ev_biblio.asp 
 
06) planos de aulas e textos para serem utilizados/adaptados: 
http://www.cvdee.org.br/ev_plano.asp 
 
07) Apostilas de músicas, planos de aulas e assuntos relacionados à 
Evangelização da Criança e do Jovem 
http://www.cvdee.org.br/download.asp?id=06 
http://www.cvdee.org.br/download.asp?id=01 
http://www.cvdee.org.br/download.asp?id=03 
 
08) Site Espírita  para as crianças entre 07 e 13 anos: 
http://www.cvdee.org.br/sitedagente/ 
 
09) www.edicoesgil.com.br 
 
10) http://www.techs.com.br/meimei/historias.htm 
 
11) http://geocities.yahoo.com.br/fprmsg1000/mensagem.htm 
 
12) http://planeta.terra.com.br/religiao/searainfantil/estoria.htm 
 
13) http://outro.lado.sites.uol.com.br/ 



 
14) http://www.momento.com.br/ 
 
15) http://grupoaugusto.sites.uol.com.br/evang/evang.html 
 
16) CD do Lar Fabiano de Cristo - http://www.lfc.org.br/site/ 
 
17) Material da FEB - para jovens - adaptar para o ciclo 
http://www.feblivraria.com.br/ 
 
18) www.evangelizacaoglobal.net 
 
19) http://www.espiritismogi.com.br/cursos/infantil2.htm 
 
20) http://www.evangelizeja.hpg.ig.com.br/index2.html 
 
21) http://www.mofra.org.br/biblio/musica/ 
 
22) http://www.cefamericana.com.br/evangelizacao.htm 
 
23) http://www.mcanet.com.br/graomostarda/mocidade.htm 
 
24) www.evangelizar.org.br 
 
25) Dinâmicas, jogos, etc: 
http://www.cvdee.org.br/ev_atividade.asp?id=010#atividades 
 
26) http://www.meaku.triang.net/home1.htm 
 
27 ) http://www.ipece.org/download/encontroseducacionais.pdf 
 
28) Músicas espíritas: 
http://www.uniaoeharmonia.hpg.ig.com.br/cds.html 
 
29) Site não espírita - para verificar projetos: 
http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/pdf/diarios.pdf 
 
30) http://paginas.terra.com.br/religiao/searainfantil/principal.htm 
 
31) http://www.searadomestre.com.br/evangelizacao/ 
 
32) Para aquisição de apostila: www.aliança.org.br 
 
33) Não espírita, mas com idéias para atividades: 
www.faber-castell.com.br (Arte em família - Oficina de Arte) 
 
34) Não espírita, mas com idéias para projetos: 
www.projetospedagogicosdinamicos.kit.net 
 
35) Não espírita, mas com sugestão de dinâmicas: 



http://www.paroquiadaressurreicao.com.br/pascom/dinamicas.html 
 
36) Não espírita, mas com músicas e peças de teatro que podem ser 
utilizadas: 
http://www.espiritualizando.net/inicio.php?opcao=musica 
http://www.espiritualizando.net/inicio.php?opcao=dramaturgia 
 
37) Na seção "Evangelização" e "Teatro", há algumas atividades e peças 
teatrais disponibilizadas: 
http://www.cesom.org.br/ 
 
38) Não espírita: http://www.mundodacrianca.com/ e 
http://www.laboratoriodedesenhos.com.br/aquarela.htm 
 
39) Não espírita: http://novaescola.abril.com.br/ 
 
40) Músicas espíritas: www.cancioneiro.com.br 
 
41) Livros espíritas para download: 
http://www.espiritismogi.com.br/livrosd.htm 
 
42) Mensagens disponíveis em arquivos de áudio nos sites: 
http://www.universoespirita.org.br/audio/index.php e 
http://www.espiritismogi.com.br/principal.htm . 
 
43) TvWeb do Conselho Espírita Internacional: http://www.tvcei.com 
 
44) Tv Online da Fundação Espírita André Luiz: 
http://www.tvmundomaior.com.br 
 
45) Desenhos para imprimir e colorir: 
http://www.feesp.com.br/juventude/pag_desenhos.htm 
 
46) Dicas para jovens: http://www.portaljovem.com 
 
47) Portal das Mocidades Espíritas:  
http://www.mocidadesespiritas.com.br/ 
 
48) http://www.feparana.com.br/download 
 
49) http://evangelizacao.rafael.adm.br/ (mais voltado ao 3o ciclo - 11 e 12 
anos, mas com idéias boas para serem adaptadas aos demais ciclos) 
 
50) Não espírita, mas com dinâmicas que podem ser adaptadas: 
http://www.mundojovem.pucrs.br/subsidios-dinamicas.php 
 
51) Tv e rádio espíritas 24 horas no ar: http://www.redevisao.net 
 
52) Teatro - (para adaptar) 
http://ube-164.pop.com.br/repositorio/26654/meusite/ 



 
53) Teatro 
http://www.cesom.org.br/pe%E7as.htm 
 
54) Teatro - (para adaptar) 
http://www.montesiao.pro.br/teatro/menuteatro.htm 
 
55) Evangelização Infantil - Tuca Sartori (Tia Lu) 
http://www.tialu.blogger.com.br/index.html 
 
56) Evangelizar - por Vera Stefanello 
http://www.freewebs.com/vrstefanello/index.htm 
 
57) Evangelização Espírita 
http://evangelizacaoespirita.zip.net/arch2006-12-17_2006-12-23.html 
 
58) CSSC - Christian Spiritist Study Center - Evangelização Infantil 
http://www.kardec.com/Evangelizacao/aulas_evangelizacao.asp 
 
59) Educadores para a Paz 
http://www.educapaz.org.br/index.php?Itemid=60&option=com_content 
 
60) http://www.geocities.com/frei_paulus/parabolas 
 
61) http://www.freewebs.com/bolonha/contosdecoreamor.htm 
 
62)   http://www.ceeak.ch/portugues/evangelizacao/espaco-evangelizador.htm 
 
63) http://www.gan.com.br/index.jsp (musicas) 
 
64) http://www.cefak.org.br/ 
 
65) http://cantoencanto.blogspot.com/ (musicas infantis diversas não 
espíritas) 
 
66) www.pedagogiaespirita.org 
 
67) http://groups.google.com.br/group/evangelizar-com-jesus?&hl=pt-BR; 
 
68) http://groups.google.com.br/group/pais-espiritas-e-jesus?lnk=li&hl=pt-BR; 
 
69) http://www.evangelizar-
reginabaldovino.weblogger.terra.com.br/index.htm;  
   
70) Sites com material voltado para o tema familia:  
http://www.meuwebsite.com.br/1familia/  
http://www.meuwebsite.com.br/2familia/  
http://www.meuwebsite.com.br/3familia/  
 
   



71) Vasto material Espírita para embasamento do Evangelizador:  
http://www.meuwebsite.com.br/espiritismo/  
   
 
B)Listas via e-mail para o evangelizador: 
 
1) Sala Evangelize infantil (maternal ao 3° ciclo) - estudos dirigidos - 
www.cvdee.org.br 
 
2) Sala Evangelize Jovem (juventude e mocidade) - estudos dirigidos - 
www.cvdee.org.br 
 
 
3) Filosofia Espírita para Crianças - estudo dirigido: 
http://www.edicoesgil.com.br/educador/filosofia/filosofia_principal.
html e 
http://www.edicoesgil.com.br/ 
 
4) Ev_2001 - troca de material e experiência livres. Link para 
acesso do grupo: 
http://br.groups.yahoo.com/group/ev_infantil/ 
O acesso para as mensagens e outros materiais constantes nos 
arquivos é restrito aos associados, que fazem sua associação através 
de pedido ou convite. 
O pedido pode ser feito através de e-mail para o seguinte endereço: 
ev_infantil-subscribe@yahoogrupos.com.br 
 
5) Ev_jovem - livre -  para o evangelizador/educador de jovens 
Página do grupo: http://groups.yahoo.com/group/ev_jovens 
Para se inscrever : ev_jovens-subscribe@yahoogroups.com   
  

	  


