
09. A CAMPANHA DE FRATERNIDADE AUTA DE SOUZA E A CONCAFRAS-PS 

“Prossegue, semeador, alçando monte acima,  

 A plantação da fé na gleba da esperança, 

 Ara, semeia, aduba, e intimorato, avança,  

Consagrando a servir no sonho que te arrima.” Auta de Souza (Auta de Souza, p.83). 

 

Jovem amigo, as nossas atividades da Casa Espírita são bênçãos de amor que Jesus nos oferece para servir. E é muito 

bom quando podemos compartilhar as dificuldades e trocar experiências para enriquecer nossas tarefas no bem. A 

CONCAFRAS é um encontro de luz que nos abastece a alma todos os anos e tudo começou com a iniciativa de Nympho 

Corrêa que foi fiel aos mentores espirituais e a Jesus e nos deixou um legado de Luz! 

 

“E, assim, a 3 de março de 1953, com a proteção dos Espíritos Maiores, o coração cheio de alegria, sem 

mesmo saber que estaria plantando ali uma grande árvore destinada a dar frutos de tanta beleza, a irradiar -se em 

múltiplas tarefas, futuro a fora, realizou-se a memorável primeira CAMPANHA DE FRATERNIDADE, na histórica cidade de 

São Paulo, no bairro de Pinheiros, em frente ao Cemitério do Araçá - justamente em frente ao cemitério, como que 

simbolizando a ligação entre a chamada “morte”, com a vida eterna de todos nós, a bradar; “Unamos nossos esforços 

para que quando o Senhor chegar encontre acabada a obra” - com doze caravaneiros [...].”  (Revista Auta de Souza, nº 

11, p. 31-32). 

 

Campanha de Fraternidade Auta de Souza 

 

“A Campanha de Fraternidade “Auta de Souza” destina-se a levar a sublimidade dos ensinos de Jesus, através 

da Doutrina Espírita, aos lares visitados, sob a forma de uma palavra de conforto e de bom ânimo, de um ensinamento 

ou de amorosa vibração, através de mensagens transmitidas pelos Espíritos responsáveis pela Evangelização do Brasil, e, 

bem assim, angariar donativos para as famílias carentes de ajuda em alimentos, roupas, agasalhos, etc.” (Bases e 

regulamento da Campanha de Fraternidade Auta de Souza, 2. ed., p. 19-20). 

 

Quais são os objetivos da Campanha? 

 

“[…] divulgação da Doutrina Espírita, nos lares (de porta em porta), através da difusão de mensagens de Espíritos 

reconhecidos evangelizadores […].”  

 

“[…] arrecadar donativos em alimentos, roupas, etc., a serem distribuídos às famílias carentes, assistidas […].”  

 

“[…] beneficiar o trabalho do caravaneiro como servidor, no exercício da humildade e tolerância […], 

proporcionando a muitos corações oportunidade de trabalho assim como fonte de cura aos enfermos da alma.”  

 

“[…] dar oportunidade a tantas criaturas desejosas de praticar a caridade, de fazê-la através dos caravaneiros 

da Campanha.”  

 

“[…]aproveitar, também, o grande potencial da criança, ensinado-a a ser o caravaneiro do futuro.” (Bases e 

regulamento da Campanha de Fraternidade Auta de Souza, 2. ed., p. 22). 

 

Metodologia de Trabalho 

A Campanha de Fraternidade Auta de Souza é uma tarefa que ocorre nos Centros Espíritas e Postos de 

Assistência, regularmente, aos domingos pela manhã, aproximadamente das 8 horas às 11 horas. A sua realização está 

divida em três etapas conforme orientação a seguir, extraídas das Bases e regulamento: 

 

1ª ETAPA  Reunião de preparação 



2ª ETAPA  Realização do trabalho na rua 

3ª ETAPA  Arrumação do material e avaliação 

 

"Para sua realização são necessários dois momentos: o momento da distribuição e momento da arrecadação. 

Cada um destes momentos é realizado em um domingo. Desta forma, em um domingo se faz a distribuição e no outro 

se faz a arrecadação.” (Disponível em http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/cfas.php. Acessado em 

05/01/2015 às 15h30min.). 

 

A Campanha Auta de Souza e a CONCAFRAS- PSE 

 

“A CONCAFRAS-PSE - Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social 

Espírita - é um encontro anual de trabalhadores espíritas. Foi criada com a finalidade de dinamizar as Campanhas de 

Fraternidade Auta de Souza, porém hoje, possui diversos objetivos. Acontecendo há 57 an os, ininterruptamente, a 

CONCAFRAS-PSE não tem sede definitiva. Trata-se de uma caravana de amor e fraternidade, constituindo-se de um 

movimento de caravaneiros, integrando o Movimento Espírita na Pátria do Evangelho, e não de um órgão. Sua 

presidência alterna-se anualmente, conforme a instituição espírita que a patrocine. 

Acontece sempre no período de Carnaval, contrapondo-se às trevas do momento mais triste do nosso país, conforme 

nos elucida o espírito Manoel Philomeno de Miranda em sua obra "Nas Frontei ras da Loucura", psicografada pelo 

médium Divaldo Pereira Franco. 

A CONCAFRAS-PSE tem deixado nas cidades por onde passou um rastro de luz, através da fundação e do 

aperfeiçoamento de centenas de Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e de trabalhos de as sistência e promoção 

social espírita, além da divulgação da Doutrina Espírita de porta em porta, através da realização da Campanha de 

Fraternidade Auta de Souza por todos os caravaneiros que comparecem ao conclave, o que atinge milhares de lares 

todos os anos.” (Disponível em http://www.concafras.com/concafras/index.php/conheca-concafras. Acessado em 

05/01/2015 às 17h.). 

 

Depoimento de Nympho Corrêa– fundador da Campanha de Fraternidade Auta de Souza e da CONCAFRAS-

PSE 

 

“Uns três ou quatro meses após a criação da primeira campanha no Departamento de Assistência da 

Federação, com magníficos resultados não só na divulgação, como na arrecadação de gêneros alimentícios, roupas 

usadas, agasalhos, etc. Alguns irmãos, mais interessados, frequentadores de outros Centros Espíritas, nos procuraram 

com o fim de criarmos a campanha em seus Centros, o que realmente aconteceu. Assim foi que, após uns seis meses, já 

haviam várias campanhas funcionando, em vários bairros de São Paulo. 

Com o crescimento das campanhas começaram a surgir dúvidas e pequenos problemas que eu sentia  dificuldade em 

sanar sozinho [...]. 

No decorrer dos meses começaram a surgir pedidos para a criação de novas campanhas, só que em cidades 

diferentes como Jundiaí, Santos, Franca, Ribeirão Preto, etc.[...] Foi quando, depois de vários estudos e algumas 

reuniões com os diretores das campanhas, resolveu-se que, para melhor aproveitamento de todos, fosse organizada 

uma reunião anual com melhores estudos e mais tempo de preparação [...]. 

E a primeira, que recebeu o nome de Concentração das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza, foi 

realizada na cidade de Ribeirão Preto, no ano de 1957, tendo sido escolhido para o encontro, os  dias do carnaval. 

Daí pra frente, vem se realizando, sem interrupção, o que hoje se chama Confraternização das Campanhas de 

Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita, com as mesmas intenções do início, porém co m o acréscimo de 

novos estudos. 

Esse Conclave mereceu tamanha assistência do Plano Espiritual e Material que , no terceiro dia em seu 

conselho, já ficou resolvido o seu prosseguimento, tendo sido escolhida a cidade de Araçatuba - SP para sediar o 

segundo Conclave e assim por diante, até hoje." (Disponível em 

http://www.concafras.com/concafras/index.php/conheca-concafras. Acessado em 05/01/2015 às 17h45min). 

http://www.ocentroespirita.com/centroespirita/cfas.php
http://www.concafras.com/concafras/index.php/conheca-concafras
http://www.concafras.com/concafras/index.php/conheca-concafras


CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
INSTITUTO DO JOVEM 

 
Plano de Aula 

 
ESCOLA ESPÍRITA BOM SAMARITANO JOVEM 
Curso: O Bom Samaritano Jovem e o Centro Espírita 
Aula: 09- A Campanha de Fraternidade Auta de Souza e a CONCAFRAS-PSE 
 
Instrutores: _________________________________________________________________ Data:__________________________ Duração: 45’ 
 
Objetivos:  
- Identificar no esforço de Nympho Corrêa o exemplo de obediência às diretrizes do Mundo Espiritual Superior; 
- Compreender o funcionamento e os objetivos da CFAS; 
- Conhecer a história da fundação da CFAS e da CONCAFRAS-PSE. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 
- Funcionamento e 
objetivos da 
Campanha de 
Fraternidade Auta 
de Souza 
 
- CONCAFRAS-PSE 
 
- Nympho Corrêa, a 
CFAS e a 
CONCAFRAS-PSE 
 
 

 
3’ 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 

 
Alegria Cristã e Prece 
 
Introdução: 
- O instrutor previamente, afixará em baixo das carteiras, os materiais que são 
utilizados na prática da Campanha de Fraternidade Auta de Souza e após a prece, 
pedirá que os jovens os procurem e os encontrem. Ao final, colocará todos os 
materiais em cima da mesa e falará sobre o tema da aula de hoje: a CFAS e a 
CONCAFRAS-PSE 
 
Desenvolvimento: 
- O Instrutor afixará na parede, as fotos de Nympho Corrêa e Auta de Souza e dirá 
que a tarefa da CFAS deu início a uma história de luz que tem iluminado o Brasil e o 
Mundo! 

 
 
 
 
Materiais da CFAS: 
- Sacola, Pasta, Carta 
pedido, Mensagem, 
Bases e regulamento, 
Evangelho, Saquinho 
 
 
Imagens de Nympho 
Corrêa e Auta de 
Souza 
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2’ 
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5’ 
 
 
 

8’ 
 

 

 
- Apresentará a Biografia de Nympho Corrêa disponível no link: 
http://www.tvmundialdeespiritismo.com/programa.jsf?canal=13 
E logo após apresentará o vídeo com a história da Campanha feito na Concafras 
disponível no link: http://www.tvmundialdeespiritismo.com/programa.jsf?id=11102 
 
- Então o Instrutor imprimirá fichas com os objetivos da CFAS, recortá-las ao meio  e 
misturá-las colocando-as no centro sala e deixar que os jovens leiam e unam as 
metades corretas. 
 
- Lerá com os jovens o depoimento de Nympho Corrêa sobre a criação da 
CONCAFRAS-PSE. 
 
Conclusão: 
- Pedirá que cada jovem que desejar, falar da sua experiência pessoal com a CFAS e 
com a CONCAFRAS-PSE e ao final, o Instrutor fala a sua. 
 

 
Computador e data-
show 
 
 
 
Fichas 
 
 
 
Apostila do Bom 
Samaritano Jovem 

 

 

http://www.tvmundialdeespiritismo.com/programa.jsf?canal=13
http://www.tvmundialdeespiritismo.com/programa.jsf?id=11102

