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a Reunião do Conselho Federativo
Nacional de novembro de 1999 foi
sugerida a criação de uma Comissão
Temporária para apresentar propostas
ao CFN, buscando aperfeiçoar o
trabalho de Unificação, com base no

Pacto Áureo. A Comissão foi formada pelos
representantes das seguintes Entidades: Federação
Espírita do Distrito Federal, Federação Espírita Paraibana,
Federação Espírita do Estado de Goiás, União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE-SP),
União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de
Janeiro (USEERJ), União Espírita Paraense, Cruzada dos
Militares Espíritas; e pelo Coordenador das Comissões
Regionais.

Após reuniões sucessivas durante o ano de 2000, a
Comissão elaborou um Plano de Ação com vários
projetos, visando à melhora do trabalho de Unificação.
Entre outros projetos, surgiu a proposta da realização de
uma Campanha voltada a oferecer caminhos de
construção da paz, para os homens em geral. O CFN
aprovou-a em 10 de novembro de 2002 e desde então
vem promovendo esta Campanha, sendo realizados
eventos e palestras sobre ela em ambientes dentro e fora
do Movimento Espírita. A página eletrônica da FEB tem
disponibilizado várias peças promocionais da Campanha.
A revista Reformador publicou artigos sobre os temas da
Campanha e divulgou seus cartazes. As Entidades
Federativas Estaduais atuaram como multiplicadoras em
seus territórios e várias realizaram grandes eventos
públicos.

SUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTO

A
Federação Espírita Brasileira
reativou as Campanhas Viver em
Família, Em Defesa da Vida e
Construamos a Paz Promovendo o Bem!,
com disponibilização de materiais

de apoio sobre as mesmas desde o lançamento

ocorrido na Reunião do Conselho Federativo
Nacional da FEB, no período de 11 a 13 de
novembro de 2005, em Brasília, assim como da
série de Suplementos especiais de Reformador
iniciada na edição do mês de novembro.

Os temas da Campanha Construamos a Paz
Promovendo o Bem! encontram a fundamentação
doutrinária principalmente em O Livro dos
Espíritos e O Evangelho segundo o Espiritismo.

Esclarecimentos

     Iniciais

Histórico
N
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Em função de proposta de reativação da Campanha
Viver em Família, em reunião do CFN da FEB realizada em
Brasília, no dia 21 de novembro de 2004, foi aprovado: a)
reativar conjuntamente as Campanhas Viver em Família e
Em Defesa da Vida no País; b) estimular o aprofundamento
dos temas sobre família e sobre a defesa da vida na visão
espírita; c) dar ênfase a opções de operacionalização das
Campanhas, estimulando-se o intercâmbio entre as
Federativas e Entidades Especializadas; d) criar uma página
eletrônica da FEB específica para as Campanhas Viver em
Família e Em Defesa da Vida.

Em 15 de fevereiro de 2005, o Conselho Diretor da
FEB aprovou Resolução que designou uma Comissão
de Diretores, a qual, com a colaboração de alguns
confrades, teve por objetivo a realização de tarefas de
preparação, organização e estruturação doutrinária e
administrativa, visando a implementação e a
operacionalização integradas das três Campanhas, que
sintetizam a prestação de serviço social à comunidade:
Viver em Família, Em Defesa da Vida e Construamos a Paz
Promovendo o Bem!

E

T

da Campanhada Campanhada Campanhada Campanhada Campanha
Objetivos

xplicar que a Campanha Construamos a Paz
Promovendo o Bem! encerra em seus princípios
atitudes e ações em favor do bem, que se
forem adequadamente apreendidos e
praticados levarão a Humanidade à
conquista da paz duradoura.

Fundamentação

Doutrinária
endo como base e roteiro os ensinos
espíritas, em particular as suas bases
morais que emanam do Evangelho,
eis alguns trechos que fundamen-
tam esta Campanha:

P. – «Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como
a entendia Jesus?

R. – Benevolência para com todos, indulgência para
as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.» (O Livro
dos Espíritos, questão 886.)

«Com uma organização social criteriosa e previdente,
ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário.
Porém, suas próprias faltas são freqüentemente resultado
do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de
Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na
solidariedade e ele próprio também será melhor.» (O Livro
dos Espíritos, Nota de Kardec à questão 930.)

«Três períodos distintos apresenta o desenvolvimento
dessas idéias: primeiro, o da curiosidade, que a
singularidade dos fenômenos produzidos desperta;
segundo, o do raciocínio e da filosofia; terceiro, o da
aplicação e das conseqüências» (O Livro dos Espíritos,
Conclusão V.)

«O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei
de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza.»

(O Evangelho segundo o Espiritismo,
cap. XVII, item 3.)

«Reconhecê-los-eis pelos
princípios da verdadeira caridade
que eles ensinarão e praticarão.
Reconhecê-los-eis pelo número
de aflitos a que levem consolo;
reconhecê-los-eis pelo seu amor
ao próximo, pela sua abnegação,
pelo seu desinteresse pessoal;
reconhecê-los-eis, finalmente, pelo
triunfo de seus princípios, porque
Deus quer o triunfo de Sua lei; os
que seguem Sua lei, esses são os
escolhidos e Ele lhes dará a
vitória(...)»  (O Evangelho segundo o
Espiritismo, cap. XX, item 4.)
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da Campanhada Campanhada Campanhada Campanhada Campanha
Livro, opúsculo e

Cartaz
livro recém-editado pela FEB
Família, Vida e Paz traz os subsídios
necessários para a implementação
das Campanhas Viver em Família, Em
Defesa da Vida e Construamos a Paz
Promovendo o Bem!: Histórico das

Campanhas, Objetivos das Campanhas, Fundamentação
Doutrinária das Campanhas, Temário e Bibliografia das
Campanhas e Sugestões para o Desenvolvimento das
Campanhas. A FEB também está disponibilizando
opúsculo e cartaz.  

Secretaria Geral do CFN da FEB, Brasília;
Página eletrônica da FEB:

                         www.febnet.org.br

Informações:::::

SUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTOSUPLEMENTO

Temas
livro Família, Vida e Paz fornece os
seguintes temas, com subdivisões e
bibliografia:

Construção da Paz:

  1. Noções de bem e de mal
  2. As virtudes, os vícios e as paixões
  3. Ética e moral
  4. Guerras, crueldades, homicídios, duelos,

escravidões e pena de morte
  5. Orgulho, egoísmo e preconceito
  6. Noções espíritas de céu e inferno
  7. Provas e expiações
  8. Lei de causa e efeito
  9. Os tormentos voluntários e involuntários
10. A paz e a divisão segundo a mensagem cristã
11. A verdadeira desgraça
12. A conquista da paz individual e coletiva
13.  Justiça Divina e direitos naturais
14. Significado de Reino de Deus e como conquistá-lo
15. Os falsos profetas
16. Missão dos espíritas

Promoção do Bem:

  1. Jesus Cristo: Guia e Modelo da humanidade terrestre
  2. O mandamento maior
  3. O orgulho e a humildade
  4. Pureza, misericórdia e bondade
  5. Respeito, beneficência e caridade ao próximo
  6. Piedade, solidariedade, fraternidade e indulgência

humanas
  7. Afabilidade e gentileza de trato
  8. Simplicidade e pureza de coração
  9. Caracteres do homem de bem
10. Os bons espíritas
11. Conhecimento de si mesmo
12. O poder da prece
13. A geração nova
14. A lei de amor
15.        Destinação da humanidade

terrestre: um só rebanho,
um só pastor

Para adquirir gratuitamente o material completo da Campanha,
entre em contato com nossa central de atendimento.
diretoria@febnet.org.br   Tel.: (61) 3321-1767
relacionamento@febrasil.org.br  Tel.: (21) 2187-8268/8272
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