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A Mostra Espírita 2009, promovida 
pela Federação Espírita Pernambucana, 
acontecerá no período de 25 a 27 de 
setembro, no Teatro Guararapes do 
Centro de Convenções de Pernambuco, 
em Olinda. A palestra de abertura, com 
o tema: “Espiritismo – uma nova era para 
a Humanidade”, será proferida por Di-
valdo Pereira Franco. Nos dias seguintes 
ocorrerão palestras com Francisco Caja-
zeiras e João Pinto Rabelo. Informações: 
www.federacaoespiritape.org

Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Semana Espírita de Vitória da Conquista
Já estão abertas as inscrições para a 

56ª edição da Semana Espírita de Vitória 
da Conquista (BA). Trazendo como tema 
central “A família como instrumento de 
evolução”, palestrantes como Divaldo 
Pereira Franco, José Raul Teixeira, Cosme 
Massi, Simão Pedro, Sandra Borba Pereira 
e Marcel Mariano estarão presentes no 
evento que acontecerá de 6 a 13 de se-
tembro. Ocorrerão palestras e seminários, 
além de momentos de arte. Serão aborda-

dos os seguintes assuntos “A família numa 
sociedade em mudança”, “Autoconheci-
mento: uma viagem interior em busca da 
plenitude”, “Relacionamento entre pais 
e filhos”, “A família numa sociedade em 
transição do caos para o equilíbrio”, “A 
respeito da formação familiar”, “Adoles-
cência e vida”, “Minha família, o mundo 
e eu" e “Desafios da vida em família”. 
Informações: www.uevc.com.br ou pelo 
telefone (77) 3424-6323.

Jornada Médico-Espírita em Rondônia

A Associação Médico-Espírita de 
Rondônia e a Federação Espírita de 
Rondônia promoverão 2a Jornada 
Médico-Espírita do Estado, com a 
participação do palestrante Francisco 
de Assis Carvalho Cajazeiras. O evento 

IV Congresso 
de Saúde e 
Espiritualidade

Ocorrerá na Faculdade de Medici-
na da Universidade Federal de Minas 
Gerais, de 28 a 30 de agosto, o IV 
Congresso de Saúde e Espiritualidade 
do Estado, promovido pela Associação 
Médico-Espírita de Minas Gerais. Neste 
ano, tendo como tema central “Saúde, 
Paz e consciência  – construindo o 
cidadão do séc. XXI”, pretende-se 
abordar a experiência humana sob a 
perspectiva da imortalidade, com ên-
fase na aliança entre ciência e espiritu-
alidade no entendimento do processo 
saúde–doença, o entendimento da 
sáude sob a ótica espírita, a conexão 
criatura–Criador, buscando dissecar 
os mecanismos que nos afastam e 
religam ao Pai nos caminhos da vida. 
Informações: www.amemg.com.br  ou 
pelo telefone (31) 3332-5293.

Biblioteca espírita virtual
A Biblioteca Espírita Virtual de Obras 

Raras da Federação Espírita do Paraná 
(FEP) disponibiliza ao público obras 
espíritas raras, digitalizadas em idioma 
original, principalmente de livros do 
século XIX e do início do século XX. As 

Capacitação 
na Área de 
Atendimento 
Espiritual

O auditório da Federação Espírita 
do Estado de Sergipe sedia, nos dias 1o 
e 2 de agosto, o Curso de Capacitação 
na Área do Atendimento Espiritual, 
com a facilitação de Maria Euny Her-
rera Masotti e Virgínia Roriz, ambas 
da Área do Atendimento Espiritual das 
Comissões Regionais do CFN. Infor-
mações: fees@infonet.com.br 

Encontro de Dirigentes
Nos dias 25 e 26 de julho ocorreu 

o Encontro de Dirigentes Espíritas do 
Amazonas e de Roraima, na sede da 
Federação Espírita Amazonense, em 
Manaus, com atuação da equipe da 
Secretaria-Geral do CFN. Informa-
ções: www.feamazonas.org.br

será no dia 5 de setembro, no Audi-
tório Dr. Hamilton Raulino Gondim, 
Conselho Regional de Medicina (CR-
MRO), em Porto Velho, com o tema 
“Cura pelo Perdão”. Informações: 
ame.rondonia@gmail.com

publicações podem ser baixadas na ínte-
gra, facilitando o estudo, pois ao usuário 
é permitido manter a cópia digitalizada 
da obra em seu computador pessoal e 
consultar a qualquer momento. Infor-
mações: www.bibliotecaespirita.comCongresso Espírita da Juventude

Acontecerá, nos dias 23, 24 e 25 de 
outubro, o Congresso Espírita da Juven-
tude, promovido pela Federação Espírita 
do Estado de Sergipe, juntamente com as 
instituições espíritas associadas. Com o 
tema central “O jovem e o mundo – su-
perando desafios”, o evento reunirá cerca 
de 500 jovens em uma reflexão sobre os 
desafios da juventude. Dentre os assuntos 
que serão abordados, destacam-se: rela-
cionamentos em família, identidade do 
jovem, sexualidade, drogas, o jovem e o 
futuro da Humanidade, dentre outros. Es-
tão confirmados os seguintes palestrantes: 
Sandra Maria Borba Pereira e André Luiz 
Peixinho. Informações: www.fees.org.br

Como visto anteriormente, pode 
o estatuto prever diferentes categorias 
de associados por critérios definidos na 
assembleia geral, a fim de outorgar-lhes 
direitos específicos, desde o mais básico, 
como o acesso às atividades públicas e 
privativas da Casa, até o mais relevante, 
que é a possibilidade de votar e ser 
votado para cargos diretivos.

Neste ponto, pode-se aplicar, por 
analogia, a previsão do art. 55 do 
Código Civil de 2002: Os associados 
devem ter iguais direitos, mas o esta-
tuto poderá instituir categorias com 
vantagens especiais.

Cabe ressaltar que não há proibi-
ção legal quanto ao sócio pertencer a 
diferentes categorias de associados na 
mesma instituição ou ainda participar, 
como associado, de duas ou mais ins-
tituições religiosas diferentes.

A partir da experiência comum, 
discorreremos a seguir sobre as cate-
gorias mais conhecidas de associados: 
fundadores, efetivos, honorários (ou 
beneméritos) e contribuintes (ou co-
laboradores).

1. Associado Fundador
O nascimento de uma Instituição 

Espírita é acontecimento marcante, fruto 
de sérios antecedentes que se traduzem, 
no plano físico, em processo histórico 
que inclui várias reuniões, debates e 
diversas providências administrativas e 
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legais. Portanto, é natural que o partici-
pante deste contexto receba a qualifica-
ção de associado fundador.

É comum, ainda, atribuir-se tal 
condição àquele que ingressar em 
período posterior, embora próximo ao 
surgimento da Casa Espírita. Melhor 
dizendo, os associados que compare-
ceram à assembleia geral de criação da 
instituição podem autorizar a admissão 
de associados na categoria fundadores 
daqueles que ingressarem na Casa 
durante os dois meses seguintes, por 
exemplo.

2. Associado Efetivo
O associado efetivo é considerado 

aquele possuidor de maior vínculo 
com a instituição, participante assí-
duo e pontual das atividades, sejam 
doutrinárias, mediúnicas, assistenciais 
ou administrativas, que as assume no 
limite de suas possibilidades a fim de 
cumpri-las adequadamente.

Geralmente esta titularidade é 
oferecida ao maior de 18 anos que 
frequente a instituição há pelo menos 
um ano, que seja reconhecidamente 
espírita e comprometido com os obje-
tivos da Casa previstos no estatuto.

Esta é a categoria mais comum 
dentre os associados, possuidora de 
maior leque de direitos e deveres 
na organização, especialmente em 
relação a votar a ser votado para 
cargos diretivos. Por esse motivo, os 
associados efetivos constituem a base 
da assembleia geral, órgão maior da 
instituição.

3. Associado Honorário (ou 
Benemérito)

Esta condição de associado é confe-
rida àquela pessoa que tenha prestado 
relevante contribuição, de forma direta 
ou indireta, para o cumprimento das 
finalidades essenciais da instituição.

Geralmente, o agraciado com 
esta titularidade não possui o direito 
basilar de votar e ser votado para cargo 
diretivo, até porque pode ser pessoa 
que não frequente de forma regular a 
organização religiosa, mas se destaca 
por sua notória atuação em prol dos 
ideais da Doutrina Espírita.

4. Associado Contribuinte 
(ou Colaborador)

Alguns há que, mesmo não desejan-
do participar das assembleias gerais ou 
assumir cargos de direção na organiza-
ção religiosa, contribuem efetivamente 
para a consecução dos objetivos previs-
tos no estatuto da Casa Espírita.

Esses voluntários doam seu tem-
po e dedicação nas várias atividades 
da instituição, contribuindo ainda, 
quando possível, financeiramente, 
no limite de suas possibilidades. Têm 
consciência de que o Centro Espírita 
ao qual estão vinculados por laços 
espirituais necessita do concurso 
espontâneo de todos para cumprir 
suas finalidades relevantes.

Assim, tais pessoas compõem a 
categoria do associado contribuinte 
ou colaborador, figura essencial na 
existência da organização religiosa.

Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com




