
CONsElhO EDitORiAl:
Nestor João Masotti
Altivo Ferreira
Antonio Cesar Perri de Carvalho

JORNAlistA REspONsávEl:
Mayara Paz Costa 
(RP: 7220/DF)

pROJEtO gRáFiCO 
Luciano Carneiro Holanda
 
DiAgRAMAçãO
Herick Marques Ferreira

A FiM DE DivulgAR As NOtíCiAs DO MOviMENtO 
EspíRitA EsCREvA pARA A REDAçãO:

Avenida L-2 Norte, Quadra 603, Conjunto F (SGAN), Brasília 
(DF), CEP 70830-030
E-MAil: imprensa@febnet.org.br
hOME pAgE: www. febnet.org.br/brasilespirita
tEl.: (61) 3224-5575
FAX: (61) 3322-0523

BRAsil EspíRitA é uMA puBliCAçãO DO CONsElhO FEDERAtivO NACiONAl DA FEDERAçãO EspíRitA BRAsilEiRAExpEdiEntE

Movimento Espírita>

DEZEMBRO 2008 3DEZEMBRO 2008 2

Espaço Jurídico>

Homenagem aos 60 anos do Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil

A Lei 10.406/2002, que instituiu o atual Código 
Civil Brasileiro, não utilizou, em sua redação original, 
a expressão templos de qualquer culto, consagrada na 
Constituição Federal de 1988. Diante disso, as institui-
ções religiosas entenderam, à época, num raciocínio 
por exclusão, que se enquadravam na pessoa jurídica 
denominada associação, prevista no art. 44 daquele 
Código, considerando que as outras espécies de pessoa 
jurídica – as fundações e sociedades – não desempenha-
vam atividades condizentes com as finalidades dos entes 
religiosos: o estudo e a difusão de seus dogmas.

Todavia, os artigos do Código Civil de 2002 que 
tratavam das associações continham disposições co-
gentes (normas de aplicação obrigatória) que alterariam 
substancialmente a administração das casas religiosas, 
podendo-se citar como exemplo aquelas relativas à 
assembléia geral.

Diante das dificuldades naturais que surgiriam com 
o enquadramento dos templos de qualquer culto nos 
rígidos preceitos estabelecidos pela Lei 10.406/2002, 
houve forte movimentação por parte de determinados 
segmentos religiosos no Congresso Nacional, resultando 
tal feito na edição da Lei 10.825 de 2003, que trouxe 
grande inovação ao ordenamento jurídico brasileiro: o 
acréscimo de mais dois incisos no artigo 44 do Código 

USE-SP promoverá 
Congresso Estadual 
de Espiritismo
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Seminário FEB e CEERJ
A Federação Espírita do EstaFoi re-

alizado em 22 de novembro, na sede 
histórica da FEB, mais um Seminário 
FEB e CEERJ, em fraterna parceria. 
O tema “A Diretriz Adequação e 
Multiplicação dos Centros Espíritas” 
(Diretriz do Plano de Trabalho do Mo-
vimento Espírita Brasileiro), foi dividi-
do nos tópicos: Centros Espíritas de 
pequeno e grande porte; Necessidade 
de Expansão dos Centros Espíritas no 
Estado do Rio de Janeiro; O Trabalha-
dor e o Dirigente Espírita; Orientação 

Brasil Espírita dá continuidade à seção Espaço Jurídico, onde são abordadas as questões 
relacionadas com a legislação, fiscal e tributária, aplicada às Instituições Espíritas. 
Os contatos podem ser feitos pelo endereço eletrônico: cfn@febnet.org.br

Civil de 2002, para se incluir no rol de pessoas jurídicas 
as organizações religiosas e os partidos políticos.

Não se tem dúvida de que as organizações religiosas 
são os mesmos templos de qualquer culto citados na 
Constituição Federal de 1988 e que, por isso, usufruem 
das garantias consagradas na Carta Magna, principal-
mente daquelas constantes do art. 5º:

- 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 pro-
teção aos locais de culto e a suas liturgias; 

- inciso XVII: é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar; e

- inciso XVIII: a criação de asso-
ciações e, na forma da lei, a de coo-
perativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento.

É oportuno esclarecer que, em-
bora a Constituição Federal use o 
termo “associação” nos incisos acima 
mencionados, é entendimento pací-
fico, na doutrina e na jurisprudência, 
que tais comandos são perfeitamente 
aplicáveis aos templos de qualquer 
culto/organizações religiosas.

(Continuação no próximo número)

Os 60 anos do histórico “Con-
gresso de Mocidades Espíritas do Bra-
sil”, realizado no período de 16 a 23 
de julho de 1948, no Rio de Janeiro, 
foram comemorados pelo Conselho 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro 
(CEERJ) no mês de agosto (29 a 31). 
Realizado no Instituto Superior de 
Educação, o Congresso homenageou 
os pioneiros do Movimento de Ju-
ventude, como o professor Leopoldo 
Machado e o educador e jornalista 
Arthur Lins de Vasconcelos. 

Foi feita uma retrospectiva do 
Congresso de 1948, realizado no Te-
atro João Caetano, que contou com 
aproximadamente 500 participantes, 
época em que no Brasil havia cerca  
de 200 Mocidades atuantes. Um fil-
me de sete minutos, cedido por Pau-
lo de Tarso Machado, sobrinho neto 
de Leopoldo Machado, foi exibido, 

mostrando momentos especiais do 
Congresso de 1948.

“Juventude Espírita, transforma 
agora o teu amanhã” foi o tema do 
Congresso que contou com a parti-
cipação de jovens de 15 a 25 anos, 
de vários municípios do Estado, de 
evangelizadores, de dirigentes de 
Casas Espíritas e  de Elaine Lettieri, 
dirigente da Associación Espírita 
Francisco de Asis de La Sierra, em 
Madri (Espanha) representando 
oficialmente a Federação Espírita 
Espanhola.

Apresentado por jovens, com 
temas (Diálogos Temáticos) escolhi-
dos também por estes, durante a 
realização da 29a Confraternização 
de Mocidades Espíritas do Estado 
do Rio de Janeiro (COMEERJ), o 
evento teve a participação do vice-

Centro Espírita: Organização religiosa, Associação ou Organização 
Não-Governamental – ONG? (1ª Parte)

presidente da Federação Espírita Bra-
sileira Altivo Ferreira, apresentando 
o tema “ Primórdios do Movimento 
de Mocidades Espíritas do Brasil”, na 
palestra de abertura, e do jornalista 
André Trigueiro, com o tema “Edu-
cação Ambiental e Espiritismo”, na 
palestra de encerramento. Houve 
o significativo comparecimento da 
congressista de 1948, a professora e 
escritora espírita Therezinha Radetic. 
O Clube de Arte gravou o evento que 
será disponibilizado posteriormente 
em DVD (www.clubedearte.org.br).

Em clima de alegria e emo-
ção os três dias transcorreram, 
com muita música, corais e gru-
pos  de teat ro,  abr indo novas 
perspectivas de trabalho e união 
na seara do bem. Informações: 
www.educacaoespirita.net/congresso

“A vivência no amor, pelos 
caminhos da educação” será o 
tema do 14o Congresso Estadual 
de Espiritismo, que acontecerá 
de 19 a 21 de junho de 2009, no 
Centro de Convenções de Serra 
Negra (SP), com promoção da 
União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo. A definição 
do tema foi inspirada em O Livro 
dos Espíritos, questões 913 e 914, 
com destaque para o enunciado 
da última questão: “À medida que 
os homens se esclarecem sobre 
as coisas espirituais, dão menos 
valor às materiais, em seguida, é 
necessário reformar as instituições 
humanas que o entretêm e excitam. 
isto depende da educação”.  

O tema será desenvolvido por 
meio de quatro seminários, duas 
conferências e um painel sinteti-
zando colocações dos facilitadores 
da parte doutrinária do Congresso. 
O evento promovido pela USE-SP, 
contará com a participação de 
Alberto Almeida, Divaldo Pereira 
Franco, Raul Teixeira e Sandra 
Borba e acontecerá no Centro de 
Convenções de Serra Negra. As ins-
crições já estão abertas e podem ser 
feitas até 30 de abril. Informações: 
www.use-sp.com.br

Mês de Allan Kardec

ao Centro Espírita como ferramenta da 
adequação e multiplicação; Ações dos 
Centros Espíritas nos Ambientes Inter-
no e Externo; Demandas Geográficas 
e Populacionais. 

Atuaram no Seminário, Cesar 
Soares dos Reis, presidente do Ins-

tituto de Cultura Espírita do Brasil 
e membro da Comissão Diretora 
do CEERJ, Roberto Fuina Versiani e 
Edimilson Nogueira, assessores da 
Secretaria do CFN/FEB. O evento foi 
transmitido on line pela TVCEI com 
gravação de DVD. 

Ações no Espírito Santo 

Duas atividades movimentaram a 
Federação Espírita do Espírito Santo 
no mês de outubro. O XI Encontro de 
Trabalhadores da Assistência Social 
Espírita (Entradas) ocorreu dia 18, na 
sede da Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo, com a discussão do 
tema “Responsabilidade do Espírita na 
Transformação Social”. No dia 25, foi 
promovida a IX MOSTRARTE, Mostra 
de Arte Espírita do Espírito Santo. 

Ao longo do evento houve rodízio 
de oficinas e apresentações simul-
tâneas. O Grupo Ânima apresentou 
a peça “Um Reino quase perfeito”, 
enquanto o Grupo do Fé mostrou a 
coreografia “Hino Alvorada Nova”.  
O evento ocorreu no Centro Espírita 
Fé, Esperança e Caridade Santa Cruz, 
ao longo da tarde. Estiveram presentes 
jovens a partir dos 12 anos de idade. 
Informações: (27) 3226-6032.

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, 
a Federação Espírita do Mato Grosso 
realizou cursos de capacitação em 
comemoração ao Mês de Kardec. Os 
cursos foram iniciados com uma pales-
tra de abertura no dia 24, por Walter 
Oliveira Alves, na sede da FEEMT. 

Os trabalhadores dos Centros Es-
píritas puderam escolher entre cinco 
áreas de atuação: “Organização e 
Funcionamento da Reunião Medi-
única”, com coordenação de Marta 
Antunes, diretora da FEB;  “Prática 

Pedagógica na Evangelização”, com 
Walter Oliveira Alves; “O Controle 
Social Sob a ótica da Doutrina Espí-
rita na Consolidação da Diretriz 7 do 
Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro”, com Edivaldo Ro-
berto; “Fórum sobre a Comunicação 
Social no Centro Espírita: Divulgação, 
Exposição e Eventos” e “Finanças no 
Centro Espírita”, respectivamente com 
as Coordenadorias de Comunicação 
Social e de Unificação da FEEMT.
Informações: www.feemt.org.br

A Federação Espírita Piauiense pro-
moveu evento em sua sede, em Teresina, 
nos dias 22 e 23 de novembro, sobre os 
temas “Gestão Federativa” e “Obrigações 

legais aplicáveis a toda Casa Espírita”, de-
senvolvidos, respectivamente, por Anto-
nio Cesar Perri de Carvalho e Ricardo Sil-
va, ambos da Secretaria-Geral do CFN.

Gestão e Obrigações Legais


