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Autotransformação
A Casa Espírita André Luiz em 

Rondonópolis (MT) completou 50 
anos de atividades e para come-
morar promoveu, no dia 24 de 
abril, palestra aberta ao público 
com o tema  “Autotransforma-
ção”, e, nos dias 25 e 26 de abril, 
seminário intitulado “Como lidar 
com as emoções”. O facilitador 

No dia 31 de maio a Região Sul 
do Estado do Espírito Santo se reunirá 
na cidade de Cachoeiro (ES) para o 
Encontro de Trabalhadores Espíritas 
(ENTRAE). Participarão os seguintes 
Conselhos Regionais Espíritas: 4º, 5º e 
12º, quando serão trabalhadas as áreas 
estratégicas: infância e juventude, 
orientação mediúnica, atendimento 
espiritual, estudo sistematizados, e ou-
tras. O evento tem apoio da Federação 
Espírita do Estado do Espírito Santo. 
Informações  sobre inscrições no site 
www.feees.org.br

O iv Congresso Espírita do Estado 
de Mato Grosso será realizado nos 
dias 23, 24, 25 e 26 de julho tendo 
como tema central “Um Mundo em 
Transformação: A Era de Regeneração 
da Terra”. Promovido a cada 5 anos, 
o Congresso Espírita contará com 
conferencistas de todo o País, que 
abordarão assuntos relacionados 
com: Educação, Transformação 
moral, Filosofia e Pensamento, O 
Movimento Espírita, Regeneração na 
Terra, Bases para a Sobrevivência do 
Planeta e A Transformação Moral do 
Planeta e da Sociedade. 

   O Evento será iniciado com 
palestra do orador espírita José Raul 
Teixeira. A realização será no hotel 
Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. 
A programação é composta de 
minisseminários, palestras e painel com 
questionamento aos expositores. 

    No encerramento, a conferência 
trará o assunto “A Era do Amor”, com 
Divaldo Pereira Franco. Além dos 
expositores citados, participarão 
Alberto Almeida, Altivo Ferreira, 
Cosme Massi e Suely Caldas Schubert. 
O Congresso é uma realização 
da Federação Espírita do Estado 
de Mato Grosso (FEEMT). Outras 
informações, bem como inscrições 
podem ser acessadas no site www.
feemt.org.br

para estas atividades foi Lacordaire 
Abrahão Faiad, vice-presidente da 
Federação Espírita do Estado de 
Mato Grosso.

Nesses cinquenta anos, a Casa 
Espírita André Luiz, em suas atividades, 
proporciona aos  rondonopolitanos 
reflexões e trabalho, seja nas palestras 
públicas que ocorrem três vezes por 

semana, seja no programa local de 
rádio, seja pelo coral ou pelo grupo 
de teatro Festival de Arte Espírita de 
Rondonópolis, e nas visitas a hospi-
tais e abrigos, realizadas pelo grupo “ 
Plantão da Alegria”. A Casas Espíritas 
André Luiz funciona na Av. Ponce de 
Arruda, 1457  Centro. Contato: (66) 
3421 9015.

Comissões Regionais se reúnem
Dando prosseguimento às Reuniões 

das Comissões Regionais do CFN de 
2009, nos meses de maio e junho se 
reunirão as Comissões Centro e Norte, 
respectivamente em Brasília (DF) e 
Boa vista (RR). A primeira ocorrerá nos 
dias 15, 16 e 17 de maio com o tema 
“Plano de Trabalho: desenvolvimento e 

resultados junto aos centros espíritas”. Já 
a segunda, na Regional Norte, ocorrerá 
de 11 a 14 de junho, com exposição 
da temática “O Dirigente Espírita como 
multiplicador nos diversos níveis do 
Movimento Espírita – Ações Práticas”. 
Informações complementares pelo 
e-mail: cfn@febnet.org.br

Nas Reuniões das Comissões Regionais 
do CFN, já efetivadas no Nordeste e 
no Sul, e programadas para o Centro e 
Norte, está sendo lançada a “Campanha 
do Evangelho no Lar e no Coração”. O 
opúsculo desta Campanha já foi expedido 
pela FEB para os centros espíritas e 
para as Entidades Federativas Estaduais. 
informações: cfn@febnet.org.br

Lançada 
“Campanha do 
Evangelho no Lar e 
no Coração”

Curso para 
expositores da 
Doutrina Espírita

Realiza-se no dia 10 de maio, em Ser-
gipe, a terceira parte de Curso sobre o tema 
“Condições técnicas, psicológicas e espirituais 
do expositor”, iniciado em 8 de março. O 
Curso para expositores da Doutrina Espírita, 
promovido pela Federação Espírita do Estado 
de Sergipe, é composto por 4 módulos e 
contará nos meses de maio e junho com o de-
senvolvimento do 3º e 4º módulos. Já a quarta 
parte será realizada no dia 21 de junho com 
abordagem de sugestões práticas ao expositor, 
utilizando recursos audiovisuais. Durante todo 
o curso será adotada a apostila da FEB. 

Mais informações pelo telefone 
(79)3302-7745

Exposição Doutrinária
O Seminário “Estratégias do 

Modelo e Guia na Exposição Dou-
trinária”, com a vice-presidente  da 
Federação Espírita do Paraná (FEP), 
Maria helena Marcon, está confirma-
do para os dias 17 e 18 de junho, na 
Sede histórica da FEP, em Curitiba 
(PR). Serão abordados os assuntos: 
“O ensino oral: as reálias, as pará-
bolas”, “O acolhimento: o ambiente, 
o conforto, a disposição para ouvir”, 

Congresso Médico-Espírita
Em atividade conjunta da Associa-

ção Médico-Espírita do Rio Grande do 
Sul com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), e com o apoio 
da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS) e do hospital Espírita de 
Porto Alegre, a capital gaúcha vai receber 
a vii edição do MEDNESP, o congresso 
nacional da Associação Médico-Espírita 
do Brasil, que acontecerá de 11 a 13 de 
junho, no Salão de Atos da UFRGS.

Com o tema central “Consciência, 
Espiritualidade e Saúde: Desafios na 
Prática Profissional”, o evento deste ano 
discutirá os seguintes assuntos: “Neuro-
ciência e Física Quântica”, “O Método 
de Kardec para investigar as Experiências 
Mediúnicas”, “Saúde nas Emoções Básicas:  

Presidente da FEB em Minas Gerais
“A FEB e a Difusão do Espiritismo 

no Brasil e no Exterior” foi o tema 
apresentado pelo presidente da 
Federação Espírita Brasileira, Nestor 
João Masotti, no dia 17 de abril, no 
Auditório da União Espírita Mineira, 
em Belo horizonte (MG). No dia 

seguinte, o presidente da FEB falou 
sobre os objetivos do “Projeto Cen-
tenário de Chico Xavier”, do CFN 
da FEB, na abertura do Encontro 
de Amigos de Chico Xavier, em Pe-
dro Leopoldo. Mais informações: 
www.uemmg.org.br

“A autoridade: a moral, o saber, o 
fomento da verdade”. 

São aguardados, como públi-
co, palestrantes, coordenadores de 
 reuniões públicas, participantes de 
Grupos de Estudo da Doutrina Espírita 
com potencial para exposição doutri-
nária e coordenadores de Juventudes. 
A FEP funciona na Alameda Cabral, 
300. Informações adicionais no site: 
www.feparana.com.br

Tristeza, Medo, Agressividade e Alegria”, 
“Abordagem Médico-Espírita das Doenças 
Cardiovasculares”, “velhice: Um Projeto 
de vida Bem-Sucedido à Luz da Doutrina 
Espírita”, “Técnicas do Passe”, “Neuro-
fisiologia da Felicidade”, “Fisiopatologia 
Transdimensional da hipertensão Arterial 
e Síndrome Metabólica”, “Transtorno Bipo-
lar”, “Modelo de Atendimento a Pacientes 
Oncológicos:  Prática Médico-Espírita”, 
entre vários outros.

Já estão confirmados os seguintes 
oradores: André Luiz Peixinho, Alberto 
Almeida,  Carlos Maciel, Décio iandoli 
Júnior, Francisco Cajazeiras, irvênia di 
Santis Prada, Marlene Nobre, Sérgio 
Felipe de Oliveira. Informações: www.
fergs.org.br 

Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e 
tributária, aplicadas às instituições espíritas. Os contatos podem ser feitos pelo endereço 
eletrônico: cfn@febnet.org.br

Regimento interno – Parte ii
A estruturação do regimento inter-

no necessita guardar sintonia com o es-
tatuto que, como visto anteriormente, 
prevê de forma genérica os princípios, 
conceitos, atividades e atribuições 
existentes na instituição.

Segundo o art. 46 do Código Civil, 
determinados temas relacionados à área 
administrativa da Casa Espírita devem 
constar obrigatoriamente do seu esta-
tuto, mas é no regimento interno que 
serão detalhadas as suas atividades.

Nosso intento nesta brevíssima 
abordagem é fornecer, a título de 
sugestão, alguns subsídios para a 
elaboração desse importante docu-
mento, facilitador da boa execução 
dos inúmeros serviços que uma insti-
tuição organizada pode oferecer a seus 
integrantes e à comunidade.

Abaixo relacionamos alguns tópi-
cos, a partir da sistematização organi-
zacional oferecida no opúsculo Orien-
tação ao Centro Espírita, cujo texto foi 
aprovado pelo Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasi-
leira, em novembro de 2006.

1. Presidência, vice-presidência, 
secretaria, tesouraria e demais ativi-
dades administrativas – como as atri-
buições do presidente, vice-presidente, 
secretário e tesoureiro estão elencadas 
no estatuto, outros assuntos inerentes a 
esses cargos podem ser tratados de for-
ma mais pormenorizada no regimento 
interno, como, por exemplo:

a) Presidência e vice-presidência: 
previsão de assessores e/ou consultores 
para auxílio a estes órgãos; quando 
houver mais de um vice-presidente, 
pode-se, por exemplo, vincular a 
atuação de cada um a determinadas 
áreas da instituição;

b) Secretaria: descrição das rotinas, 
como a elaboração, envio e arquiva-
mento de correspondências; controle 
dos dados estatísticos da instituição 
por meio de relatórios; atualização do 
quadro de associados; elaboração de 
modelos de editais para assembleia ge-
ral ordinária e extraordinária; registro 
das reuniões administrativas da Casa 
por ata ou ficha de ata etc;

c) Tesouraria: descrição das ativida-
des, como o detalhamento dos métodos 
utilizados no controle da movimentação 
patrimonial e financeira; acompanha-
mento das despesas relativas aos vários 
setores da instituição; elaboração do 
planejamento financeiro – orçamento; 
elaboração de planos para arrecadação 
financeira (eventos, contribuições de 
associados, doações);

d) Patrimônio: descrição das ativi-
dades executadas, como a forma de 
registro dos bens móveis e imóveis;

e) Eleição: critérios e forma de 
escolha dos dirigentes; organização 
da assembleia geral específica para tal 
finalidade.

2. Palestras Públicas: modelo do 
programa de palestras (mensal, semes-
tral, anual); roteiro da organização da 
palestra (horários de preparo, início e 
término, duração da palestra, aplica-
ção de passe etc.); previsão dos coor-
denadores das atividades (responsáveis 
pela escala de palestrantes, pela mesa 
do dia, pela recepção, pelo passe).

3. Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita: plano de organização e 
funcionamento do ESDE (coordenação 
administrativa e pedagógica, cursos 
oferecidos e seus respectivos programas, 
formas de avaliação periódica etc.); ca-
dastro dos participantes; normas. 

4. Atendimento Espiritual: plano 
de organização das atividades de Re-
cepção, Atendimento Fraterno pelo 
Diálogo, Explanação do Evangelho à 
Luz da Doutrina Espírita, Atendimento 
pelo Passe, irradiação, Evangelho no 
Lar, implantação do Evangelho no Lar 
(estrutura de funcionamento, coorde-
nação, dia e horário de funcionamen-
to, regras etc.).

5. Estudo e Educação da Mediuni-
dade e Reunião Mediúnica: plano de 
organização da estrutura administrativa 
(coordenadores, monitores, pessoal de 
apoio), e o programa de estudo; nor-
mas gerais de funcionamento das salas 
de estudo e da reunião mediúnica.

6. Evangelização Espírita da Infân-
cia e da Juventude: plano de organi-
zação da estrutura administrativa (co-
ordenadores, evangelizadores, pessoal 
de apoio) e os programas de estudo; 
normas gerais de funcionamento das 
salas de estudo; modelos de formulá-
rios diversos (ex.: ficha de matrícula, 
autorização a ser assinada pelos pais ou 
responsáveis legais do menor).

7. Serviço de Assistência e Pro-
moção Social Espírita: plano de or-
ganização da estrutura administrativa 
(coordenação, pessoal de apoio) e das 
atividades a serem realizadas; critérios 
de atendimento utilizados no trabalho.

É certo que o regimento interno 
consolidará os vários planos de organi-
zação das atividades da Casa Espírita, e 
sua complexidade será proporcional ao 
tamanho da instituição. Representará, 
sempre, uma “fotografia da instituição”, 
cuja atualidade dependerá da perfeita 
correlação entre o que está escrito e o 
que é efetivamente realizado.
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