
Quem somos? 

Representamos a juventude do Centro Espírita Abibe Isfer, composta 

de jovens dos 13 aos 21 anos, segmentada em Juventude I, II e III, 

conforme a faixa etária. Os encontros de evangelização ocorrem aos 

sábados das 15h00 às 16h30 e domingos das 10h às 11h30. Os estudos são 

estruturados em roteiros com temas abrangendo os princípios da Doutrina 

Espírita, assim como a vivência dos mesmos, envolvendo assuntos que vão 

ao encontro das necessidades no período da adolescência e juventude. A 

união e a interação dos jovens durante o estudo é fundamental para criar e 

fortalecer laços. Isso vem sendo feito e tem-se obtido resultados positivos 

na construção de uma juventude mais cristã. 

Objetivo da página 

A juventude passa por uma nova fase de desenvolvimento intelecto-

moral e, a partir disso, é até natural a necessidade de mudança. Essa página 

tem como objetivo trazer informações sobre as ações que envolvem os 

jovens da Casa, conteúdos que são de interesse dos mesmos, assim como 

apresentar o caminhar dos trabalhos por eles desenvolvidos e deixar, 

aqueles que quiserem, por dentro da definição do jovem numa casa espírita.  

Mensagem de Bezerra de Menezes aos jovens 

“Filhos! Perseverai no bem! Não desistais do ideal do bem, nunca. 

Aos doze anos, Jesus esteve no ministério ante os Doutores da Lei. A 

juventude espírita, na atualidade, é algo de muita importância. A 

mensagem dos Espíritos imortais chegou à Terra através de médiuns 

jovens. O apóstolo Paulo, em se comunicando com seu jovem discípulo, 

escreveu-lhe uma carta: "Timóteo, meu filho, que Deus abençoe a tua 

juventude". Jesus chamou a João, o futuro Evangelista, quando este 

contava dezesseis anos. Os jovens de hoje estão preparados pelas 

informações para construir o mundo melhor da Humanidade. 

Amadurecidos no Bem, são a árvore frondosa que deve dar abrigo, lenho, 

flores e frutos em favor do porvir. Filhos da alma, avancem no rumo do 

destino que vos está traçado! Não revideis mal por mal, nem erro por erro. 

Se fordes chamados ao testemunho, exultai, cantando o hino da 

imortalidade. Nós, os Espíritos Espíritas, saudamos em vós todos a Era 

Nova, que já começou. Deixai que as criaturas percebam em vossa conduta 

o selo do Mestre Jesus, que é a cordura, que é a mansidão. Haja o que 

houver, amai. Somente no algodão do amor morrem os petardos do ódio. 

Confiai em Deus e entregai-vos. Suplicamos ao Amorável Mestre que vos 

abençoe e a todos vos guarde em dúlcida paz. O servidor humílimo e 

paternal, que vos abraça, Bezerra. Muita paz, meus filhos.” 

                      


