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Esta obra, ora publicada pela EVOC – Editora Virtual O Consolador, é de
autoria de Antônio Carlos Guimarães, autor dos e-books Gestão do
Conhecimento e Doutrina Espírita, publicado por esta editora em 2013, e

de Ferramentas eletrônicas para estudar e divulgar o Espiritismo e
Pesquisa bibliográfica espírita, lançados em 2018, também pela EVOC.
Planificação e elaboração palestras espíritas compõe a Coletânea
Aprendizado Espírita que tem por objetivo disponibilizar em novos
formatos os temas mais relevantes divulgados no site APRENDIZADO
ESPÍRITA NET - Textos e ferramentas para aprender, ensinar e divulgar o
Espiritismo, do mesmo autor.
Nessa coletânea, os textos divulgados no site ganharam unidade e
exposição didática, reunidos nas seguintes dimensões: APRENDER,
ENSINAR e DIVULGAR – a ordem lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.
Cada uma dessas dimensões contém 3 fascículos, perfazendo a Coletânea
um total de 9 fascículos, dos quais três estão sendo lançados pela EVOC:
►Fascículo n. 3 - Ferramentas eletrônicas para estudar e divulgar o
Espiritismo
► Fascículo n. 6 - Pesquisa bibliográfica espírita, e
► Fascículo n. 8 - Planificação e elaboração de palestras espíritas, sendo
que cada um deles corresponde, sequencialmente, às dimensões
APRENDER, ENSINAR e DIVULGAR, trilogia em que a Coletânea foi
estruturada.

O fascículo ora lançado – Planificação e elaboração palestras espíritas –
objetiva trazer alguns subsídios para a planificação, a elaboração e a
apresentação de uma palestra pública na Casa Espírita.
Fazendo uso de diagramas e mapas mentais, de passos didáticos e
linguagem simples e direta, o estudo discorre sobre as três etapas de uma
palestra: planificação, elaboração e apresentação. Um pequeno roteiro de
verificação da qualidade e da fidelidade doutrinária da palestra é também
apresentado. Ao final, são fornecidas diversas dicas úteis aos palestrantes,
tais como roteiros, planos e orientações para elaboração de palestras.
As instruções deste livreto são básicas, de interesse, portanto, dos que
estão começando nas lides doutrinárias da exposição, ou daqueles outros
que buscam ferramentas eletrônicas auxiliares na elaboração de palestras
espíritas.

