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Congressos e Eventos
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Espaço Jurídico

O XIII Congresso Espírita da      
Bahia será promovido pela Federação 
Espírita do Estado, nos dias 7, 8 e 9 
de novembro, nas dependências do 
Centro de Convenções da Bahia, em 
Salvador. O evento terá como tema 
central “Pelos Caminhos do Amor”. 

Uma das novidades previstas 
para este ano é o Fórum Baiano da 
Juventude, simultâneo ao Congresso, 
voltado especificamente para o 
público jovem. Haverá também 
espaço para abrigar estandes destina-
dos à exposição e comercialização de 
produtos compatíveis com os princí-
pios da Doutrina Espírita.  Informa-
ções: telefones (71) 3356-6820, 
8898-2826 e 3341-1102

Encontro sobre Mediunidade em São Paulo

Congresso Espírita do 
Estado do Tocantins

Projeto Macrorregional na Bahia

O Projeto Macrorregional 2008 
da Federação Espírita do Estado 
da Bahia tem o objetivo de reunir 
os trabalhadores dos Conselhos               
Distritais e Regionais em atividades 
de planejamento, formação e troca 
de experiências voltadas para a 
União e Organização do Movimento 
Espírita no Estado. Pretende promo-
ver reuniões setoriais com as coor-
denadorias da FEEB e trabalhadores  
das comissões dos conselhos que 
atuem como multiplicadores e faci-
litadores dos projetos e programas 
doutrinários de interesse regional. 

Cada Conselho Regional levará 
para a reunião dois ou mais repre-
sentantes de cada área federativa. 

Atualmente, vem se tornando comum, em vários 
pontos do País, a recomendação, e às vezes a exigência, 
dos órgãos estatais no sentido de que as organizações 
religiosas, para receberem recursos públicos que serão 
destinados às suas atividades de promoção e assistência 
social, devem criar outra instituição não-religiosa para 
o desempenho das atividades de assistência social ou 
reformar seu estatuto, retirando a qualificação de orga-
nização religiosa, vale dizer, alterando a natureza jurídica 
da instituição.

Esse comportamento de alguns agentes públicos, noti-
ciado pelas organizações religiosas espalhadas no Brasil, é 
inteiramente descabido e não encontra amparo em nosso 
ordenamento jurídico, como passaremos a demonstrar.

Inicialmente, é imprescindível buscar o fundamento de 
validade das organizações religiosas, podendo-se destacar 
do art. 5º da Constituição Federal os seguintes incisos que 
se referem à liberdade de crença e de associação: inciso 
VI (é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias); inciso XVII (é plena a liberdade de asso-
ciação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar); e 
inciso XVIII (a criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento).

O direito constitucional das Organizações Religiosas de serem 
reconhecidas como Instituições de Assistência Social

Congresso terá 
Fórum Baiano 
da Juventude

Eventos Regionais no Rio de Janeiro

A Equipe da Área de Unificação 
do 4º Conselho Espírita de Unificação 
do Conselho Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro (CEEERJ), promoveu, no 
dia 3 de agosto, o Seminário sobre 
Unificação e Colegiado, contando 
com a coordenação de Palmiro Costa 
e César Reis. O seminário aconteceu 
nas dependências do Centro Espírita 
Amor à Verdade.

Já o 5º Conselho Espírita de Unifi-
cação do CEERJ (Zona Sul) promoveu 
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Um sonho da Federação 
Espírita do Estado do 
Tocantins se torna realidade: 
o I Congresso Espírita do 
Estado, programado para os 
dias 6, 7 e 8 de setembro, 
em Palmas. Os expositores 
José Raul Teixeira e Alberto 
Almeida se revezarão 
entre os dois públicos do 
evento: juventude e adultos. 
Outras informações pelo 
telefone: (63) 8407-8908 ou 
ainda pelo e-mail:             
congressoespirita@feetins.org

Projeto e Eventos

No mês de setembro concentrará as 
atividades em Itaberaba (dias 6 e 7) 
e em Senhor do Bonfim (20 e 21). 
Informações: www.feeb.com.br 

140 anos de A Gênese
A “Mostra Espírita 2008”, organizada 
pela Federação Espírita Pernambucana, 
acontecerá nos dias 27 e 28 de 
setembro, das 8h30 às 18h30, no 
Centro de Convenções de Pernambuco. 
O tema será “A Gênese sob a ótica 
espírita”, em comemoração aos 140 
anos da obra A Gênese. Informações:                                                   
fep@federacaoespiritape.org

Marcha pela vida –
Brasil sem aborto

No dia 10 de setembro, a partir 
das 15h, está programada a Marcha 
Nacional da Cidadania pela Vida 
–  Brasil Sem Aborto, defronte à Es-
planada dos Ministérios, em Brasília. 
Será um marco importante entre as 
mobilizações para se evitar a aprova-
ção da proposta de legalização do 
aborto, que tramita na Câmara dos 
Deputados. 

A FEB participa da direção do 
Movimento Nacional da Cidadania – 
Brasil Sem Aborto e tem editado livros, 
opúsculos e folhetos dentro das Cam-
panhas “Em Defesa da Vida”, “Viver 
em Família” e “Construamos a Paz, 
Promovendo o Bem!”. Informações: 
cfn@febnet.org.br

o XXIII Ciclo de Palestras no período 
entre os dias 11 e 31 de agosto, em ho-
menagem aos 140 anos da publicação 
de A Gênese, tendo como tema central 
“Deus, os milagres e as predições: 
como compreendê-los?”. Divaldo 
Pereira Franco iniciou o evento com 
palestra no Clube Hebraica.

“Brasil Espírita” inicia a seção Espaço Jurídico, onde serão abordadas as questões 
relacionadas com a legislação, fiscal e tributária, aplicadas às Instituições Espíritas. 
Os contatos poderão ser feitos pelo endereço eletrônico: cfn@febnet.org.br

Além desses dispositivos, convém ressaltar o inciso I 
do art. 19 da Carta Maior (art. 19. É vedado à União, aos 
Estados, ao distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer 
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus represen-
tantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público). Ante 
o exposto, conclui-se que as organizações religiosas ou 
templos de qualquer culto têm na Constituição Federal 
seu fundamento de validade, não havendo necessidade 
de lei federal para autorizar-lhes a existência.

Contudo, o Congresso Nacional achou por bem editar 
a Lei 10.825/2003 para alterar o Código Civil de 2002 
e incluir no inciso IV do art. 44 deste diploma legal as 
organizações religiosas como pessoa jurídica de Direito 
Privado, assegurando, ainda, em seu § 1º, que “são livres 
a criação, a organização, a estruturação interna e o fun-
cionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao 
poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos 
atos constitutivos necessários ao seu funcionamento.”

Depreende-se, portanto, que as organizações reli-
giosas têm ampla liberdade de criação e funcionamento, 
não existindo na Constituição Federal ou nas leis federais 
restrição quanto ao desempenho de atividades de assis-
tência e promoção social por essas instituições.

Cursos sobre Gestão de Centros

A União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo realizou, no 
dia 17 de agosto, o Encontro Estadual 
de Mediunidade e Atividade na Casa      
Espírita. “Animismo, Mediunidade e 
Prática de Desobsessão” foi o tema 

central do encontro, que contou com 
as participações dos expositores Aylton 
Paiva, Júlia Nezu, Neide Schneider 
e Paulo Ribeiro. O evento ocorreu 
na sede da USE, na capital paulista.      
Informações: use@use-sp.com.br

O programa do Curso de Gestão 
para Dirigentes de Centros Espíritas, 
implantado em vários Estados desde 
o ano de 2003, encontra-se em anda-
mento com o apoio da Secretaria-Geral 

do CFN, na sede da FEB, na Federação 
Espírita do Estado de Mato Grosso do 
Sul, em Campo Grande, e junto à USE 
Intermunicipal de Ribeirão Preto (SP). 
Informações: cfn@febnet.org.br

(Esta matéria terá prosseguimento nos números futuros)


