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Acordo Internacional de Ação para a Juventude Espírita   

Adoptado em Washington, D.C., Estados Unidos, a 7 de julho de 2018 

 

Nós, jovens Espíritas de todo o mundo, nos reunimos em Washington, DC, Estados Unidos, em 7-8 

de julho de 2018, no Primeiro Fim de Semana Internacional da Juventude Espírita, para expressar 

nosso compromisso de viver em uma sociedade global pacífica e harmoniosa. Hoje, com mais 

jovens do que nunca, é uma necessidade demográfica nos incluir no trabalho para alcançar os 

Planos Divinos na Terra de Jesus.   

Com este Acordo, apresentamos uma visão comum e um caminho a seguir que nos ajudará a 

difundir o amor, a fraternidade e a construção de uma paz universal.  

Este acordo foi desenvolvido pela juventude Espírita e é o resultado de uma consulta com jovens de 

diferentes países. Em relação a isso, nós:  

Nos baseamos nos ensinamentos dos livros Espíritas e reconhecemos seu caráter de 

Consolador Prometido por Jesus Cristo; 

Reconhecemos que nós, jovens Espíritas, estamos empenhados em dar forma à paz 

universal em nossas comunidades, como contribuintes positivos para a paz, o amor e a fraternidade; 

Solicitamos a todas as organizações Espíritas de todo o mundo a se unirem a nós, garantindo 

a aplicação dos seguintes pontos de ação nos próximos dez anos (até 2028):  

 

1. IGUALDADE DE GÊNERO  

 Lembramos que o espírito não tem gênero; portanto, devemos nos ver em primeiro lugar 

como espírito, porque todos nós já fomos mulheres e homens ao longo de nossas 

múltiplas encarnações.  

 Pedimos aos nossos pais que incentivem seus filhos a serem tudo o que eles querem ser, 

independentemente de seu gênero, a fim de mudar o existente e limitante paradigma dos 

papéis sociais de gênero. 

 Os centros Espíritas devem ser continuamente sensíveis ao gênero em todas as suas 

ações e esforçar-se para garantir a inclusão dos jovens.  

 Os jovens Espíritas devem ser modelos de comportamento em seus centros, escolas e 

comunidades.  

 Os jovens Espíritas devem participar como voluntários para ensinar crianças em seus 

centros e planejar temas e discussões centradas na igualdade de gênero.  

 As meninas e mulheres Espíritas devem se apreciar e apoiar umas às outras.  
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2. POLÍTICA  

 Instamos a juventude Espírita a continuar sendo um exemplo em suas comunidades.  

 Lembramos que pensamento é energia e oração é poder. Portanto, ore pela iluminação 

das mentes das pessoas que elegemos para o governo.  

 Analisemos a moralidade dos candidatos à luz dos valores Espíritas.  

 Encorajamos os jovens Espíritas para se fazerem ouvir e a participarem em reuniões 

públicas, por exemplo em reuniões na comunidade, expressando valores espíritas e 

influenciando a tomada de decisões. 

 

3. SUICÍDIO 

 Não julguemos os que tentaram o suicídio, mas procure entender sua dor e ofereça sua 

ajuda. Estenda a mão a outros jovens e mostre que você é um apoio continuamente 

disponível e confiável, mesmo que seja apenas para orar juntos. 

 Solicitemos aos centros Espíritas que realizem eventos periódicos de conscientização do 

suicídio, como uma semana de conscientização, a fim de equipar os jovens com as 

habilidades necessárias para ajudar a prevenir o suicídio. 

 Solicitemos aos centros Espíritas que promovam a inclusão da juventude e de uma 

comunidade de jovens, organizando eventos regulares para jovens, como  noites de 

cinema. 

 Criemos um espaço na mídia social para jovens Espíritas que seja seguro e confiável para 

que os jovens se conectem e encontrem o apoio emocional de que necessitam e de 

acordo com a doutrina Espírita. 

 

Em destaque acima estão alguns dos principais requisitos para a criação de um quadro que apoie a 

participação dos jovens para alcançar os Planos Divinos na Terra de Jesus. Para este fim, todas as 

organizações Espíritas devem tomar medidas para apoiar os jovens Espíritas como atores na 

construção da paz universal através da implementação dos pontos de ação deste Acordo. 

Como jovens participantes do Primeiro Fim de Semana Internacional da Juventude Espírita, nós nos 

comprometemos a trabalhar em conjunto com todas as partes interessadas, a fim de construir a paz 

e a harmonia em todo o mundo. Estamos comprometidos em monitorar a implementação destes 

pontos de ação. 

 


