
 

CARTA CONVITE  

“Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes às vossas discórdias, 
a fim de que daí não viesse dano para a obra!” 

Espírito de Verdade 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XX – item 5) 

 
“Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”.  

Jesus - João, 13:35 
 

Querido amigo coordenador, 

É com grande alegria que o DAJ CAPACITA promoverá o primeiro “Café com partilha” das               

Juventudes espíritas da regional Noroeste! 

Nosso objetivo principal é viabilizar a troca de ideias e experiências entre as juventudes em um                

ambiente fraterno e descontraído, possibilitando o estreitamento dos laços entre as mocidades e o              

compartilhamento de ações e atividades proveitosas e benéficas.  

Para tanto, gostaríamos de convidá-lo amigo coordenador, a trazer em forma de apresentação em              

powerpoint², atividades e/ou projetos desenvolvidos em sua juventude que trouxeram bons resultados na             

formação de trabalhadores, integração do grupo e estruturação da sua mocidade. 

Para participar, basta escolher uma tarefa realizada pela juventude que você considera positiva e              

de boa repercussão. Listamos alguns temas abaixo para nortear a sua escolha . Enviaremos as orientações               1

para apresentação através do contato de sua preferência. 

Será disponibilizado no final do evento, um espaço destinado a sua juventude para exposição do                

projeto e a possibilidade de divulgação de outras atividades da mocidade. O intuito é promover uma feira                 

de troca de ideias, portanto fique à vontade para trazer materiais, recurso de mídias, cartazes ou                

fotografias para ilustrar seus projetos. 

Nosso “Café” acontecerá no dia 04/03 (domingo), das 14hrs às 18hrs, no Grupo de Fraternidade               

espírita Irmão Vítor (R. Monte Líbano, 34 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG). Nos colocamos à                 

disposição para esclarecimentos e contamos com a sua participação! 

Fraternalmente, 

Equipe DAJ - Capacita/NO Fevereiro 2018. 

1 Integração; Dinâmicas; Recepção; Estudos; Momentos externos; Interação com a diretoria; Interação com             
outras atividades da casa ; Interação com outros estudos da casa ; Assiduidade; Comissões e etc. 
² Sugestão de Roteiro de Apresentação 

.Identificação: Nome da Mocidade, número de integrantes, horário das reuniões, Casa  Espírita  

. Nome do Atividade/ Projeto 

. Objetivo:  (Motivo pelo qual o atividade/projeto foi elaborada) 

. Público alvo: Aplicado em ciclos diferentes ou em toda mocidade 

. Como é feito (Metodologia) 

. Resultados 
 
 

 


