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   “Tem por finalidade a divulgação da Doutrina Espírita, nos lares (de porta em porta), através da difusão de
mensagens de Espíritos superiores e arrecadar donativos em alimentos, roupas, etc., a serem distribuídos às
famílias carentes, assistidas pelas Campanhas e pelo Instituto da Caridade dos Centros Espíritas,  a que
pertencer.
    Por outro lado, beneficia o trabalho do caravaneiro como servidor, no exercício da humildade e tolerância
Conforme nos diz Emmanuel: “Servir é a honra que nos compete”, proporcionando a muitos corações
oportunidade de trabalho assim como fonte de cura aos enfermos da alma.” 

(Bases e Regulamento da Campanha de Fraternidade Auta de Souza, 2. ed., p. 22).
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Campanha de Fraternidade Auta de Souza -CFAS

Campanha de Esclarecimento Chico Xavier  - CECX

  “[...] divulgar a Doutrina Espírita, porta a porta, adentrando aos lares por meio de empréstimos de livros
Espíritas à crianças, jovens e adultos. Temos nessa Campanha mais uma oportunidade para o jovem aprender a
ser útil à Doutrina Espírita, ao próximo e a si mesmo.” 

(O jovem e a caridade, p. 145). 

Campanha Jesus no Lar

 “É uma atividade de caravana de divulgação que realiza visitas domiciliares, distribuindo a mensagem
espírita, oferecendo o Culto do Evangelho no lar e identificando casos de infortúnios ocultos.” 

(Editora Auta de Souza, Centro Espírita – Escola da alma, p. 227).

Campanha Jesus e você

  “ É uma atividade de caravana de Divulgação da Doutrina Espírita realizada em locais públicos de grande fluxo
de pessoas, tais como: rodoviárias, avenidas, praças, etc., entregando mensagens impressas, afixando faixas e
cartazes, projetando vídeos, etc..” 
(Editora Auta de Souza, Centro Espírita – Escola da alma, p. 227).
   “Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza
inferior, e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da
Doutrina Espírita. 
    Luz ausente, treva presente.” 

 (André Luiz, Conduta espírita, 4.  ed., p. 132).
 
  Lembrando sempre dos ensinamentos do Cristo: 
  “Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, para serdes curados” 
                                                                                                                                                                                                      (Tiago, 5:16).

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

  “Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na
Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque os que a
houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia
o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a Terra da Promissão.” 

 (Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 2. ed., Cap. XV, Item 10, p. 204).


