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Este material tem o propósito exclusivo de fornecer
apontamentos, comentários e conclusões sobre o
tema abaixo, apresentado em aula, no Curso de
Capacitação de Expositores de Evangelho, turmas de
quinta-feira, em 2019.

O Expositor e sua tarefa – 2a aula

Sabemos que a palavra é um instrumento poderoso que tanto pode
destruir / agredir , quanto construir / apaziguar. Os expositores de
Evangelho são convidados a falar de forma a conduzir os assistidos à
reflexão, para que, gradativamente, aconteça a sua transformação
interior.
A exposição do Evangelho é uma parte muito importante de que
qualquer assistência espiritual. É ela que permite ao assistido refletir
sobre o que tem feito, sobre as suas atitudes e, muitas vezes, uma
palavra faz encontrar respostas que que ele buscando há um bom
tempo ou perceber que pode melhorar em determinados aspectos e ter
uma vida mais tranquila.
Ao expormos o Evangelho de Jesus, independente de onde estivermos
e para quem o estivermos expondo, vamos ter cuidado e atenção, para
não agredir, censurar, condenar, cobrar ou ferir o nosso próximo. Jesus
não fez isso. Jesus é simplicidade e amor. O assistido vem em busca
de consolo, muitas vezes, até de um milagre. A grande maioria das
pessoas chega à Casa Espírita apresentando tristeza, pessimismo,
revolta, medo, dúvida, desânimo. É importante que o expositor
transmita através de suas palavras alegria, otimismo, amor, esperança,
fé, coragem e confiança.
Um aspecto muito importante que deve fazer parte da tarefa do
expositor é a prática da humildade. O expositor orgulhoso carrega o
melindre. Não entende quando alguém tenta mostrar-lhe que algo não
foi muito bem na sua apresentação. A humildade faz com que
agradeça o auxílio recebido e reflita a respeito. Vamos lembrar que as
pessoas nos corrigem porque querem nos ver progredir, melhorar o
que estamos fazendo. Que bom quando elas estão ao nosso lado e
nos chamam a atenção para algo que não havíamos percebido.
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Objetivos da exposição evangélica na Casa Espírita:
 Renovar pensamentos;
 Modificar sentimentos: com amor, esperança, coragem,
compreensão;
 Despertar a consciência: pela fé em Deus que existe em cada
um de nós;
 Consolar (não ditar normas), transmitir coragem e ânimo;
 Sugerir caminhos (sempre dentro dos ensinamentos de Jesus);
 Higienizar e preparar as mentes e os corações para receber o
passe.
É fundamental para o Expositor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amor
Fé
Conhecimento
Ser estudioso
Assiduidade
Pontualidade
Disciplina
Simpatia
Firmeza
Sensibilidade
Clareza
Objetividade
Calma
Bom senso
Humildade
Cuidado com o vestuário
Boa dicção
Cuidado com a Língua Portuguesa

Existem alguns fatores externos que podem influir na sensibilidade das
pessoas, inclusive do expositor, se ele não estiver bem preparado para
o trabalho que vai realizar.
Exemplos desses fatores:
 Luz
 Som
 Quantidade de pessoas
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Tema da exposição
Temperatura da sala
Movimentação de pessoas

Outro aspecto de extrema importância é o zelo pela pureza doutrinária.
A pureza doutrinária deve ajudar a manter puros os ensinamentos de
Jesus, ajudando a esclarecer sob a luz do amor, a correta interpretação
dos seus ensinamentos, para que Jesus seja entendido e interpretado
com toda a profundidade dos seus ensinamentos de amor.

“Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.”
Paulo, Colossenses 3:14
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Desenvolvendo o Orador Espírita – Alkíndar de Oliveira
Horizontes da Mente – Miramez (Sintonia em Grupo)
Horizontes da Fala – Miramez
Super dicas para falar bem - Reinaldo Polito
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