
“Eu vim para que tenham Vida, 
e Vida em abundância.”
Jesus (João 10:10.)



CAMPANHA FAMÍLIA, VIDA E PAZ



Cenário provocativo atual

• A BALEIA AZUL

• 13 REASONS WHY

O SUICÍDIO



A BALEIA AZUL
http://m.extra.globo.com/noticias/rio/o-baleia-azul-so-aumenta-sofrimento-diz-
sobrevivente-salva-pela-mae-21221606.html
Depoimento (escrito e vídeo) de jovem

http://m.extra.globo.com/noticias/rio/o-baleia-azul-so-aumenta-sofrimento-diz-sobrevivente-salva-pela-mae-21221606.html
http://m.extra.globo.com/noticias/rio/o-baleia-azul-so-aumenta-sofrimento-diz-sobrevivente-salva-pela-mae-21221606.html


https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04
/19/meu-filho-jogava-baleia-azul-e-se-machucou-era-um-pedido-
de-ajuda.htm
Contato via WhatsApp   

A BALEIA AZUL

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/19/meu-filho-jogava-baleia-azul-e-se-machucou-era-um-pedido-de-ajuda.htm
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/19/meu-filho-jogava-baleia-azul-e-se-machucou-era-um-pedido-de-ajuda.htm
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/19/meu-filho-jogava-baleia-azul-e-se-machucou-era-um-pedido-de-ajuda.htm


Depoimento: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10
155469155643268&id=511833267

)

A BALEIA AZUL

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155469155643268&id=511833267
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155469155643268&id=511833267


https://www.facebook.com/AndreTrigueiroJornalista/photos/a.4104683
29016909.98250.410456722351403/1437529692977429/?type=3

13 REASONS WHY

https://www.facebook.com/AndreTrigueiroJornalista/photos/a.410468329016909.98250.410456722351403/1437529692977429/?type=3
https://www.facebook.com/AndreTrigueiroJornalista/photos/a.410468329016909.98250.410456722351403/1437529692977429/?type=3
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https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/17/pagina-em-
resposta-a-jogo-suicida-propoe-50-desafios-de-valorizacao-da-vida.htm

A BALEIA ROSA…

https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/17/pagina-em-resposta-a-jogo-suicida-propoe-50-desafios-de-valorizacao-da-vida.htm
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/17/pagina-em-resposta-a-jogo-suicida-propoe-50-desafios-de-valorizacao-da-vida.htm


ALGUMAS PROPOSTAS DE AÇÃO PARA  
VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO 
SUICÍDIO

OBJETIVO
Organizar e desenvolver ações articuladas em prol da Valorização 
da Vida direcionadas, em especial, aos jovens, às crianças e às 
famílias, com foco na prevenção ao suicídio e na valorização da 
experiência reencarnatória.

Tais ações integram a Campanha “Família, Vida e Paz”, do 
Conselho Federativo Nacional da FEB, podendo abarcar projetos e 
atividades específicas voltadas aos diferentes públicos.

Área de Infância e Juventude



VALORIZAÇÃO DA VIDA E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

PÚBLICO
As ações preventivas ao suicídio voltam-se a todas as 
faixas etárias, espíritas e não espíritas, de todas as 
classes sociais, indistintamente. Sua efetividade 
demanda a integração das diferentes Áreas da 
instituição espírita para, de modo articulado, 
proporcionar o adequado acolhimento, consolo, 
esclarecimento e orientação aos que necessitam.



VALORIZAÇÃO DA VIDA E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

PÚBLICO (Cont.)

As propostas de ação, ora apresentadas pela Área de 
Infância e Juventude têm, como principal foco:
• crianças, jovens e as famílias;
• evangelizadores de infância, juventude e família da 

instituição espírita;
• espíritas e não espíritas.



PRINCÍPIOS DE ABORDAGEM E ÊNFASE

• Acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação;
• Valorização da Vida e da oportunidade reencarnatória;
• Consciência da imortalidade da alma;
• Reflexão e resgate do sentido da Vida e compreensão do 

contexto espiritual da Terra;
• Abordagem e vivência de atitudes positivas e proativas;
• Valorização do protagonismo juvenil e infantil;
• Fortalecimento e valorização dos vínculos familiares;
• Convite à edificação do mundo novo e construção da paz.

VALORIZAÇÃO DA VIDA E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



CRIANÇA

GERAL

JOVEM

FAMÍLIA

Ações

VALORIZAÇÃO DA VIDA E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO





VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas
G
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L 
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Disponibilização e estudo do documento de Orientação “Família,
Vida e Paz” (referenciais bibliográficos de consulta e apoio) (CFN-
FEB)

Unificação
Comunicação Social

Todas (estudo)

Disponibilização e estudo do opúsculo de prevenção ao Suicídio
(CFN-FEB)

Unificação
Comunicação Social

Todas (estudo)

Criação e disponibilização de cartazes, flyers e outras peças
visuais de divulgação sobre a temática da valorização da Vida

Comunicação Social
Infância e Juventude

Estudo do Espiritismo
Família

Acolhimento e Atendimento Espiritual na instituição (diálogo
fraterno, passe, irradiação, explanação do Evangelho)

Atendimento Espiritual

Estímulo à realização do Evangelho no Lar
Atendimento Espiritual
Todas (estímulo/divulg)



Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas
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Estímulo à participação nas atividades, palestras e estudos
oferecidos pela instituição

Infância e Juventude

Estudo do Espiritismo

Comunicação Social
Atendimento aos espíritos desencarnados e vibração em grupos
mediúnicos

Mediunidade

Formação dos colaboradores da Área e, se possível, da
instituição, para lidarem com a temática do suicídio, exercitarem
a sensibilidade relacional na identificação de possíveis sinais e
promoverem a valorização da Vida

Todas

Abordagem da temática da valorização da vida nas atividades de
estudo e de assistência e promoção social junto às famílias,
jovens e crianças

Infância e Juventude

Estudo do Espiritismo

Assist e Prom Social
Postagens de materiais e artigos de valorização da Vida nas redes
sociais, sites e publicações impressas (coluna permanente)

Comunicação Social

VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas
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a) Gravação de vídeos sobre temáticas de valorização da Vida
para jovens e famílias

Infância e Juventude

Comunicação Social

Família

Realização de seminários e ciclos de palestras sobre a
temática de valorização da Vida (setembro amarelo e
outras datas), conduzido por expositores espíritas (para
jovens, adultos e famílias)

Infância e Juventude

Comunicação Social

Estudo do Espiritismo

Família

Encaminhamento às redes de apoio profissionais e ao CVV
Atendimento Espiritual

Assist e Prom Social
Diálogo inter-religioso sobre a temática da prevenção do
suicídio

Unificação e Áreas afins

VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas
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Disponibilização do slogan e logomarca “Fé na Vida”
(Federativas Estaduais)

Infância e Juventude

Comunicação Social
Espaço virtual permanente com o domínio “Fé na Vida”,
vinculado ao portal da FEB, ao site do DIJ-FEB e ao “Sou
Jovem Espírita Brasil”, com postagens periódicas sobre o
tema, acervo e espaços de interação (em construção).

Comunicação Social

Infância e Juventude

Demais Áreas

VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO



VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas
JO

V
EM

Abordagem do tema, com foco na valorização da Vida, nas
atividades de Evangelização Espírita (6 espaços de ação)

Infância e Juventude

Realização de seminários, encontros, rodas de conversa ou
arena jovem com expositores espíritas sobre a temática
(setembro amarelo e outros momentos)

Infância e Juventude

Produção de flyers com linguagem específica para os jovens,
com a logo “Fé na Vida” (viralização pelas redes sociais –
facebook e whatsapp).

Infância e Juventude

Comunicação Social

Produção de vídeos e virais com breves falas de expositores
espíritas aos jovens sobre a valorização da Vida

Infância e Juventude

Comunicação Social
Produção de vídeos e virais com breves falas “de jovens para
jovens” sobre a valorização da Vida

Infância e Juventude

Comunicação Social



VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas

JO
V

EM

Produção do vlogs e vídeos com abordagem de temas
referentes à valorização da Vida e a algumas causas (diretas ou
indiretas) atribuídas ao suicídio (depressão, relacionamento
familiar, escolha profissional, envolvimento afetivo, dentre
outros)

Infância e Juventude

Comunicação Social

Mostra cultural sobre o tema “Valorização da Vida”
(protagonismo juvenil e arte), com culminância no Congresso
Brasileiro de Evangelizadores Espíritas (AIJ) - 2018: composição
musical, teatral, literária etc sobre a temática da Vida.

Infância e Juventude

Produção literária e artística ao público jovem: divulgação
doutrinária e enfoque na temática da valorização da vida

Infância e Juventude



VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas

JO
V

EM

Produção de aplicativos (apps) e atividades interativas voltadas
à temática da valorização da vida Infância e Juventude

Canal de compartilhamento de experiências entre os
evangelizadores sobre a abordagem da temática

Infância e Juventude



VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Foco Propostas de Ação Áreas envolvidas

FA
M

ÍL
IA

Abordagem da temática nos estudos voltados à família
(reunião de temas familiares, grupos de pais etc)

Família

Infância e Juventude
Folder orientador aos pais e familiares, com orientações
sobre formas de fortalecer os vínculos familiares,
valorizar a vida e prevenir o suicídio

Família

Infância e Juventude

Espaço virtual (Fé na vida) com mensagens de apoio
direcionadas à família e canal de contato/comunicação

Família



VALORIZAÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Foco Ação Áreas envolvidas

CR
IA

N
ÇA

Abordagem da valorização da Vida nas atividades de
Evangelização Espírita (6 espaços de ação)

Infância e Juventude

Produção literária e artística ao público infantil:
divulgação doutrinária e enfoque na temática da
valorização da vida

Infância e Juventude

Produção de aplicativos (apps) e atividades interativas
voltadas à temática da valorização da vida Infância e Juventude

Canal de compartilhamento de experiências entre os
evangelizadores sobre a abordagem da temática

Infância e Juventude





“Eu vim para que tenham Vida, 
e Vida em abundância.”
Jesus (João 10:10.)

MUITA PAZ!
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