
1. Wat is jeugdevangelisatie? 

De spiritistische jeugdevangelisatie verspreidt de spiritistische kennis 

en de evangelische moraal die Jezus heeft verkondigd onder kinderen en 

jongeren. Deze kennis en moraal zijn aangewezen door de Hogere 

Geesten die gewerkt hebben aan de Codificatie, die als voorbeeld dient 

voor de vervolmaking van heel de mensheid.  

Het gaat niet alleen om  kennisoverdracht, maar vooral om de morele 

vorming; en omdat de morele vorming haar inspiratie ontleent aan het 

Evangelie, scheen het beter om deze taak spiritistische evangelisatie te 

noemen. Het is een uitdrukking van datgene wat er gerealiseerd wordt in 

onze jeugdgroepen.  

2. Doelen: 

a) De integratie van de leerling bevorderen: met zichzelf, met zijn 

naaste en met God; 

b) Aan de leerling studie verschaffen: van de natuurwet die het heelal 

regeert; van de natuur, oorsprong en bestemming van de Geesten, 

evenals zijn betrekkingen met de lichamelijke wereld;  

c) De leerling de gelegenheid bieden om zichzelf te zien als: integraal 

wezen, kritisch, participatief, erfgenaam van zichzelf, burger van 

het universum, drager van transformatie in zijn omgeving, op weg 

naar alle volmaaktheid van wat ontvankelijk is. 

3.  Spiritisme en Opvoeding 

Het spiritisme, als bij uitstek rationele leer, beschikt over krachtige 

middelen om de opvoeding te verrijken met een filosofie die het 

immediatisme overwint, die alle grenzen overstijgt, die de verste horizon 

ontsluiert, die gehoor schenkt aan de nobelste interesses, en die een 

ideaal bezit dat in staat is een impuls te geven aan echte vooruitgang.  

Vanuit spiritistisch oogpunt gezien begint opvoeding niet bij de 

geboorte , noch eindigt zij met de dood. Zij gaat aan de geboorte vooraf 

en volgt zij op de dood van het fysieke lichaam. 

“Het is eerder door de opvoeding dan door het onderwijs dat de 

mensheid zal veranderen.” 

Allan Kardec 

4. Het belang van de Evangelisatie 

De belangrijkste reden dat een Geest terugkomt in een lichaam 

van een kind is om opnieuw opgevoed te worden. De positieve indrukken 

die hij krijgt tijdens de kinderjaren kunnen bepalend zijn in de huidige 

existentie, en zelfs in de toekomstige levens. Precies vanwege de staat 

van half–bewustzijn van een Geest in het lichaam van een kind worden 

zijn barrières van psychische verdediging geneutraliseerd: hij is zacht, 

beter ontvankelijk, inschikkelijker, opener voor alle soorten invloeden… 

Daarom is de spiritistische evangelisatie zo belangrijk, want 

evangeliseren is de mens voorbereiden om alle momenten en 

tegenslagen van het leven aan te pakken binnen de stellingen van het 

Evangelie. Het is de enige manier om in de Geest van het kind vanaf het 

begin van het leven het begrip van goede daden te ontwikkelen, moraal 

en kennis te verwerven. Zo kan hij de fysieke ouderdom bereiken, zich 

bewust van zijn spirituele verworvenheden, met zelfkennis en als 

medewerker van de Opperste Goddelijkheid. 



5. Het Spiritistische Centrum en Evangelisatie 

Jeugdevangelisatie is de beste manier voor het spiritistische 

centrum om de hoogste doelen te bereiken: iedereen veranderen in 

goedwillige mensen, gezien het feit dat de jeugdevangelisatie een van de 

eerste activiteiten is als basis voor de morele opbouw van de Nieuwe 

Wereld. 

Het spiritistische centrum dat zich bewust is van zijn missie moet 

zich niet alleen totaal inzetten voor de invoering van de spiritistische 

jeugdevangelisatie maar ook voor zijn volledig functioneren, rekening 

houdend met zijn belang in termen van morele vorming van de nieuwe 

generaties, en de voorbereiding van de toekomstige medewerkers van 

het centrum en de spiritistische beweging.  

6. Het onderwijs  programma 

De spiritistische leer en de evangelische moraal zijn de elementen 
waarmee in de lessen gewerkt wordt. Deze kennis wordt aan de hand van 
praktische levensomstandigheden aan de leerlingen gepresenteerd, want 
de gebruikte methodiek beoogt dat de leerling zelf nadenkt en conclusies 
trekt over de bestudeerde thema’s. Alleen zo kan het echte leerproces 
plaatsvinden. 

Het leerplan dat gebruikt wordt voor de evangelisatielessen 

ontleent zijn inhoud aan het spiritistische leer, en vormt een cursus over 

het spiritisme die zich verder ontwikkelt tijdens de hele 

evangelisatieperiode. 
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Wat is spiritistische 

jeugdevangelisatie? 
 

 

“Geëvangeliseerd kind - Volwassene die opstaat richting 

de toekomstige gelukzaligheid.” 

Bezerra de Menezes 


