
- Colaboradores
Recebem essa denominação aqueles que participam 

do trabalho de maneira direta ou indireta, para que as 
finalidades da organização religiosa sejam alcançadas, com 
a doação, eventual ou regular, de trabalho, recursos finan-
ceiros ou materiais, ainda que fisicamente jamais tenham 
comparecido à sede da instituição.

Há notícias de Centros Espíritas que recebem periodica-
mente a contribuição financeira de pessoas, espíritas ou não, 
que residem em outros Estados e até mesmo fora do País. Isso 
decorre da identificação desses colaboradores com os objetivos 
das instituições às quais se vinculam, ainda que à distância.

- Frequentadores
Considera-se frequentador o espírita ou simpatizante 

que, sem ser Associado Efetivo, comparece às reuniões 
públicas e, quando autorizado pela direção respectiva, às 
reuniões privativas da organização religiosa, atendidas as 
prescrições estatutárias e regimentais.

É fato comum que eventual colaborador passe a com-
parecer ao Centro Espírita com o qual contribua de alguma 
maneira, e se torne, por isso mesmo, também frequentador. 
O inverso também pode acontecer, vale dizer, o frequenta-
dor de alguma reunião da Casa – da palestra pública, por 
exemplo – pode passar a colaborar, na medida de suas 
possibilidades, com a Casa Espírita.

- Direitos e Deveres Comuns aos Colaboradores e 
Frequentadores

À guisa de sugestão, pode o estatuto da organização 
religiosa prever os seguintes direitos e deveres dos colabo-
radores e frequentadores:

a) participar das atividades da instituição, obedecidas 
as normas estatutárias e regimentais;

b) assistir livremente às reuniões públicas e, quando 
autorizado pela direção respectiva, às reuniões privativas; 

c) pagar pontualmente a contribuição pecuniária, quan-
do houver se comprometido a respeito;

d) manter cadastro atualizado na Secretaria da Insti-
tuição; e

e) exercer, com dedicação e boa vontade, cargos e 
encargos que tenha aceitado.
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Juventudes Espíritas 
Em fevereiro de 2010 ocorrerá a XIII Con-

fraternização das Juventudes Espíritas Rorai-
menses (CONJER). Em mais uma edição, a 
CONJER espera contar com a presença não 
apenas da juventude, foco da Confraterniza-
ção, mas também dos trabalhadores espíritas 
no evento promovido pelo Departamento 
de Infância e Juventude da Federação Espírita Roraimense. As inscrições poderão ser feitas somente até dia 13 de 
dezembro. Quem se interessar, basta acessar o site: www.fer-roraima.org

1º Congresso Espírita de Anápolis
“Os desafios de hoje para os Cristãos” será o tema 

trabalhado nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, durante 
o 1o Congresso Espírita de Anápolis (GO). Com início 
às 20h, o evento contará com a presença dos oradores 
Abílio Wolney, Jorge Cecílio e Marcos Paiva, no Audi-
tório do Fórum de Anápolis, que receberá o evento. 
“Internet – Benefícios e Consequências”, “Dependência 
Química” e “Família, Sociedade e Política” serão os 
subtemas abordados. O 1o Congresso foi organizado 
pelo Conselho Espírita Regional da 9ª Região e o com 
apoio da Federação Espírita do Estado de Goiás. Infor-
mações: www.feego.org.br 

Seminário e lançamento de livro pelos 60 anos do “Pacto Áureo”
No dia 24 de outubro, a Federação Espírita Catarinense 

promoveu o Seminário “Somos Espíritos Imortais. Base para 
a Divulgação Espírita – 60 Anos do “Pacto Áureo”, na sede 
do 14o Conselho Regional Espírita da FEC, em Florianópolis, 
desenvolvido por Antonio Cesar Perri de Carvalho, diretor 
da FEB.                                                                                              

Cesar Perri proferiu, ainda, palestra no Centro Espírita 
“Amor e Humildade do Apóstolo”, oportunidade em que 
foi relançado o livro “Sobrevivência e Comunicação dos 
Espíritos”, de autoria de Osvaldo Melo (fundador da Fede-
ração Espírita Catarinense ad hoc e secretário da Assembléia 
de Aprovação e Assinatura do Pacto Áureo), editado numa 
parceria FEC e FEB. Compareceram vários familiares do autor, desencarnado em 1970. Com a palestra, foi iniciada a 
comemoração dos 100 anos de fundação do Centro. Informações: www.fec.org.br  
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Semana Estadual em Defesa da Vida
O Comitê  Amazonense Brasil sem Aborto, juntamente com a Federação 

Espírita Amazonense, a Arquidiocese de Manaus e o Governo do Estado, come-
moraram a Semana de Prevenção Contra o Aborto, instituída pela Lei 3174/2007, 
com a participação da Drª Lenise Garcia (DF), presidente do Movimento Nacio-
nal de Cidadania pela Vida — Brasil Sem Aborto, nos dias 9 e 10 de outubro. 
Informações: www.feamazonas.org.br

Um Diálogo Possível
O 10o Conselho Regional Espírita de Belo Horizonte, por meio dos De-

partamentos de Infância, Família e Juventude, juntamente com a Aliança 
Municipal Espírita de Belo Horizonte e da União Espírita Mineira, promove-
ram no dia 22 de novembro, o V Encontro - Família, Infância e Juventude: 
Um Diálogo Possível. O objetivo foi “conscientizar, presidentes de centros, 
presidentes de AMEs, coordenadores de juventude e de infância, para a 
necessidade de trabalhar de forma integrada os três departamentos para a 
formação do homem de bem”. A Sede da União Espírita Mineira recepcionou 
o evento.  Mais informações: www.uemmg.org.br 

Festival de Cultura Espírita
A Federação Espírita do Estado da Bahia 

realiza, nos dias 12 e 13 de dezembro, em sua 
sede central, o I Festival de Cultura Espírita da 
Bahia. O evento contará com a participação de 
escritores, autores, artistas das diversas áreas, 
além de debates, rodas de leitura, de cine de-
bates, oficinas e outras atividades culturais.

O objetivo do evento é estabelecer um canal 
de diálogo sobre as novas manifestações artísticas 
e culturais em face das novas tecnologias e lingua-
gens incorporadas às manifestações espiritualistas 
nos tempos modernos. Espera-se, assim, atualizar 
as formas de difusão dos ideais doutrinários espíri-
tas. Para outras informações, basta acessar o site 
da própria Federação baiana: www.feeb.com.br

Ajudem os pequeninos
Iniciada pela Federação Espírita do Rio Grande 

do Sul a Campanha de Evangelização Espírita – 
“Ajudem os pequeninos” vem ganhando adesão 
de outras Federativas. A última instituição a tomar 
parte no projeto foi o Conselho Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro. Após reunião que contou com 
a participação da presidente da FERGS, Gladys Pe-
dersen de Oliveira, o CEERJ aderiu à Campanha.

Para saber mais sobre a iniciativa, os in-
teressados podem fazer contato diretamente 
com a FERGS – telefone (51) 3224-1493 e 
página www.fergs.com.br – ou com o CEERJ 
– telefone (21) 2224-1244 e página www.
ceerj.org.br

Encontro Intensivo do Movimento 
Espírita

Estão abertas as inscrições para o 
XXXII Encontro Intensivo do Movimento 
Espírita Paraense, promovido pela União 
Espírita do Estado, que será realizado 
no período de 13 a 16 de fevereiro de 
2010. O EIMEP, em sua 32ª edição, traz 
novidades para 2010 como a inclusão da 
faixa etária a partir de 11 anos e a opção 
de escolha em qualquer dos temas que 
envolverão Espiritismo e arte, educação, 
meio ambiente e justiça social. 

Mais informações você encontra no 
site www.paraespirita.com.br

Concentração na Reunião 
Mediúnica

O Departamento de Atendimento Espiritu-
al da Federação Espírita Amazonense realizou, 
no dia 8 de novembro, em sua sede central, 
o Seminário sobre Concentração na Reunião 
Mediúnica, visando oferecer, aos trabalhado-
res de Reunião Mediúnica, subsídios para uma 
prática mediúnica com mais qualidade. Esse 
seminário foi destinado aos trabalhadores da 
área de atendimento espiritual das casas espíri-
tas. Informações: www.feamazonas.org.br

Inexiste previsão no Código Civil de 2002 das figuras 
dos colaboradores e frequentadores, quer em relação às 
organizações religiosas, quer em relação às demais pessoas 
de direito privado reguladas por esse diploma legal.

O fato, contudo, não veda a possibilidade de as Casas 
Espíritas preverem em sua composição, entre seus inte-
grantes, além dos associados, as figuras do colaborador e 
do frequentador, a fim de regulamentar a atuação destes 
na instituição, e delimitar seus direitos e deveres.

Imperioso destacar que a identificação do nível de com-
prometimento das pessoas que participam da organização 
religiosa é extremamente necessária para o acolhimento, 
encaminhamento e acompanhamento dos companheiros de 
ideal. Com isso, desorganização e conflitos são evitados, uma 
vez que claramente delineados o campo de atuação possível 
para cada pessoa, segundo a profundidade de sua integração 
com a Casa Espírita e até mesmo com a Doutrina Espírita.

Dessa forma, assim que um novo membro adentra 
a Instituição Espírita, à medida que conhece o grupo e 
deseja a ele se unir, surge, de forma natural, oportunidade 
de atuação mais ampla. Algumas vezes é necessário pro-
mover a alteração de sua condição, com base em normas 
pré-estabelecidas no estatuto e detalhadas no regimento 
interno, quando demonstrar tal pessoa comprometimento 
cada vez maior com as finalidades da Casa Espírita.

A partir da análise de vários estatutos que passaram 
por nossas mãos no decorrer dos anos, identificamos a 
existência de uma gradação em relação aos integrantes da 
Casa Espírita. Abaixo, sintetizamos de forma esquemática 
essa percepção. Adotamos a nomenclatura comumente 
utilizada pelas instituições:

Sobre os associados já se falou nos artigos anteriores. 
Por essa razão, passamos a discorrer sobre os colaboradores 
e frequentadores.

Colaboradores e frequentadores


