
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
Luiz Paulo Araujo Pedrosa

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

Atividades espíritas>

JULHO 2010 3JULHO 2010 2

Espaço Jurídico>

JUlHO 2010 4

Atividades espíritas>

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

ASSEMBLEIA GERAL – PARTE 2
Quantos e quais associados devem compor a Assembleia Geral?

Por Ricardo Silva 

ricardo.ric.silva@gmail.com

A composição da assembleia geral é tema relevantíssimo para a organização religiosa, com reflexos jurídicos, 
doutrinários e administrativos. Contudo, paradoxalmente, poucas instituições se propõem a examinar o tema, fato 
que costuma gerar situações não desejadas no intenso dia a dia dos centros espíritas, especialmente naqueles de 
médio e grande porte.

Como visto em artigo anterior deste encarte (Reformador de agosto de 2009), intitulado Associados, Colabora-
dores e Frequentadores da Organização Religiosa – Parte 2, normalmente os associados efetivos formam a base da 
assembleia geral. Todavia, alguns centros espíritas podem entender por bem conceder os direitos básicos de votar e 
ser votado a outros associados, como os fundadores, por exemplo, o que é perfeitamente possível, ante a liberdade 
de estruturação administrativa das organizações religiosas, na forma estabelecida no Código Civil de 2002. 

Nesse contexto surge pergunta imprescindível, que todas as instituições deveriam se fazer: qual o tamanho da 
assembleia geral conveniente à realidade da Casa Espírita? Ou, melhor dizendo, quantos e quais associados devem 
participar da assembleia-geral que decide, em última análise, todas as questões relativas à organização religiosa? 
A resposta a essa questão é muito subjetiva e dependerá da análise individual de cada instituição. Entretanto, pela 
realidade atual do Movimento Espírita, podemos observar dois pontos que auxiliarão em tal objetivo.

O primeiro refere-se ao tamanho do Centro Espírita. Ora, quanto maior a instituição — tanto em relação ao 
espaço físico quanto, principalmente, ao número de associados, colaboradores e frequentadores —, mais atividades 
existirão, com necessidade de planejamento elaborado de forma detalhada, gastos expressivos e naturalmente 
maiores recursos para a manutenção,  demandando intensa supervisão para a observância da unidade doutrinária 
interna etc. Por outro lado, no caso de instituição mais singela, com poucos participantes e de menor porte, a 
administração será mais simplificada. 

O segundo ponto diz respeito às finalidades das organizações religiosas espíritas. Embora usualmente tenham 
elas como objetivo precípuo e geral o estudo e a divulgação da Doutrina Espírita, as maneiras de se atingir tal 
propósito variam tanto quanto as características dos grupos de encarnados que se unem para formar a família 
espiritual congregada sob a égide de uma mesma instituição. 

Por isso, temos no Movimento Espírita centros de variados tamanhos e atributos. Alguns se destacam pela extensa 
gama de atividades e pelo expressivo número de trabalhadores, enquanto outros, às vezes com menor número de 
participantes, especializam-se em determinados setores ou áreas, como, por exemplo, na assistência e promoção 
social, o atendimento a idosos ou crianças; e na mediunidade, o tratamento físico-espiritual etc.

Cada grupo reflete, em verdade, o conjunto das individualidades que o formam. Terá, em função de suas 
escolhas, maior ou menor complexidade em sua administração, demandando, assim, um número específico de 
associados para compor a assembleia geral.

É fato que grande número de pessoas à frente de qualquer administração dificulta a obtenção de consenso, 
não sendo correto afirmar que quanto maior o número de associados efetivos mais facilmente a instituição atingirá 
suas finalidades. Em tais situações pode ocorrer o contrário. Neste momento é oportuno recordar Jesus, que contou 
com apenas doze apóstolos para renovar o Mundo . 

No próximo número continuaremos a abordagem deste tema.

Seminários sobre o “Orientação aos 
Órgãos de Unificação” em várias Regiões

Fortaleza se-
diou nos dias 22 e 
23 de maio, o pri-
meiro Seminário 
para Preparação 
de Multiplica-
dores para Im-
plementação do 
Orientação aos 

Órgãos de Unifi-
cação, conforme programação aprovada na Reunião 
Conjunta das Comissões Regionais do CFN da FEB, 
em Brasília. Compareceram dirigentes das Entidades 
Federativas Estaduais dos Estados do Ceará, Maranhão 
e do Piauí, de dirigentes de instituições do Estado do 
Ceará, totalizando 65 participantes. O evento ocorreu 
no Hotel Maredomus. A organização local foi respon-
sabilidade da anfitriã Federação Espírita do Estado do 
Ceará, contando com o apoio da secretária da Co-
missão Regional Nordeste Olga Maia. O programa foi 
cumprido com atuação da equipe da Secretaria-Geral 
do CFN (Célia Maria Rey de Carvalho, José Luiz Dias 
e Antonio Cesar Perri de Carvalho) e da secretária da 
Comissão Regional Nordeste (Olga Maia): Apresenta-
ção do Orientação aos Órgãos de Unificação e seus 
objetivos; Fundamentos para o Trabalho de Unificação 
com base na mensagem “Unificação” – Dinâmica de 
grupo; Síntese Cronológica das Ações de União e de 
Unificação; Gestão Federativa – Estudo em grupo; 
Gestão Federativa Apresentação e comentários dos 
grupos; Estratégias de ação para multiplicação do 
Orientação aos Órgãos de Unificação – Discussão entre 
os participantes; e perguntas em geral. Houve palestra 
pública, no Centro Espírita João, o Evangelista, sobre o 
tema “Chico Xavier e o Ideal de União”, por  Antonio 
Cesar Perri de Carvalho.

Nos dias 4, 5 e 6 de junho, Manaus sediou o Se-
minário para a microrregião Amazonas e Roraima. 
Houve cum-
pr imento da 
programação já 
citada, sendo 
que a palestra 
pública foi rea-
lizada na sede 
da Federação 
Espírita Ama-
zonense. Hou-
ve atuação do 
Secretário da Comissão Regional Norte Manuel 
Felipe Menezes da Silva Júnior e da equipe da 
Secretaria-Geral do CFN (Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, Marco Leite e Roberto Versiani).

No dia 5 de junho, ocorreu em São Paulo, uma 
reunião preparatória para a realização do citado 
Seminário, para a microrregião Rio de Janeiro e 
São Paulo, contando com a presença de dirigen-
tes da USE-SP, CEERJ, do secretário da Comissão 
Regional Sul Francisco Ferraz Batista e de Célia 
Maria Rey de Carvalho e Marco Rosa, da equi-
pe da Secretaria-Geral do CFN. Informações: 
www.febnet.org.br/site/movimento_brasil.php;  
cfn@febnet.org.br

Lançamento de Chico Xavier em DVD e 
Blu-Ray

A obra cinematográfica que já foi vista por cerca 
de 3 milhões de pessoas chegará agora em DVD e 
Blu-Ray. Chico xavier – o filme, com lançamento 
a partir de 28 de julho. Com seleção de cenas, 
making of, comentários do diretor e da equipe 
que o compôs, conta ainda com extras e narra-
ção da sinopse. Para mais informações, acesse: 
www.chicoxavierofilme.com.br

Prossegue a Defesa da Vida
A Comissão de Seguridade Social 

e Família da Câmara dos Deputados 
aprovou o Estatuto do Nascituro (Pro-
jeto de Lei 478/2007) de autoria dos 
deputados federais Luiz Bassuma(BA) 
e Miguel Martini(MG). Entre outras 
determinações, o Art. 4º do Proje-
to reconhece todos os direitos do 
nascituro, ao afirmar que “é dever 
da família, da sociedade e do Estado 
assegurar ao nascituro, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

ao desenvolvimento, à alimentação, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
família, além de colocá-lo a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opres-
são”.  O Projeto de Lei segue agora para 
a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle devido ao Art. 13 que prevê: 
”O nascituro concebido em decorrência 
de estupro terá assegurado os seguintes 
direitos: I – direito à assistência pré-natal, 
com acompanhamento psicológico da 
mãe; II – direito de ser encaminhado 
à adoção, caso a mãe assim o deseje”. 
Se aprovado nesta Comissão, o Projeto 
seguirá para a Comissão de Constituição 

e Justiça para análise da constitucionalidade. 
A FEB integra o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Bra-

sil Sem Aborto e disponibiliza aos interessados os opúsculos sobre as 
Campanhas Em defesa da Vida, Viver em Família e Construamos a paz 
promovendo o Bem! (Vide “Campanhas Permanentes”, no Portal da FEB: 
http://www.febnet.org.br/site/movimento_brasil.php). Informações: cfn@
febnet.org.br. 

Semana Espírita Chico Xavier
O Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, promoverá a 

7ª Semana Espírita Chico Xavier, do dia 2 até 11 de julho, na sua sede. 
Atendendo ao tema central “Chico Xavier – Paradigma da Missão dos 
Espíritas”, serão expositores: Antonio Cesar Perri de Carvalho, Simão Pe-
dro, Haroldo Dutra, Célia Diniz, Ana Rosa e Maria Euny Herrera Masotti. 
Haverá também a “Feira do Livro” na Praça Chico Xavier, e Mostra sobre 
os 100 anos de Chico Xavier no Palácio das Artes de Belo Horizonte (de 
9 a 25 de julho). Esta Mostra reúne telas sobre a vida de Chico Xavier, 
providenciadas por Oceano Vieira Melo, curador do recém-inaugurado 
Memorial do Luiz Gonzaga. Informações: (31) 9954-9454.

NO FOLDER “EM DEFESA DA VIDA” 
DISTRIBUÍDO PELA FEB E DISPONÍVEL 
NO PORTAL DA FEB (www.FEBNET.
ORG.BR/SITE/MOVIMENTO_BRASIL.
PHP), DESTACA-SE OPINIÃO DE CHICO 
XAVIER SOBRE O ABORTO: “[...] HÁ 
NAÇõES DE VANGUARDA qUE ESTÃO 
LEGALIzANDO O ABORTO, E ESTE é 
UM PROBLEMA MUITO GRAVE DIANTE 
DA VIDA ESPIRITUAL, PORqUE NóS 
NÃO PODEMOS DESCONHECER qUE A 
CRIANÇA-EMBRIÃO é UM SER VIVO” 
(PINGA-FOGO).

1Art. 44, § 1o , do Código Civil de 2002: São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações 
religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.

Encontro Estadual do ESDE 
A União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo programou para 
os dias 17 e 18 de julho de 2010, o 
primeiro Encontro Estadual de Moni-
tores e Coordenadores do ESDE. O 
evento ocorrerá no Centro de Cultura 
Eduardo Carvalho Monteiro, em São 
Paulo, e contará com a atuação de Sô-
nia Arruda, coordenadora do ESDE nas 
Comissões Regionais do CFN da FEB. 
Informações: use@use-sp.com.br

Quadro geral dos Seminários 
sobre “Orientação aos Órgãos 
de Unificação” nas regiões:
Nordeste:
Maio – CE, MA, PI – Fortaleza, Realizado;
Agosto – BA, SE, AL - Maceió;
Setembro – RN, PB, PE – João Pessoa;
Outubro – BA, SE, AL – Maceió;
Norte:
Junho – AM, RR – Manaus, Realizado;
Agosto – AC, RO – Porto Velho ;
Setembro – PA, AP – Belém; 
Centro:
Julho – MG,ES – Pedro Leopoldo;
Julho – MT, MS – Campo Grande;
Setembro – GO, DF, TO – Palmas;
Sul:
Agosto – SP, RJ – Rio de Janeiro;
Outubro – RS, SC, PR – Curitiba;

Família é tema de Semana 
Espírita Fluminense

O Conselho Espírita de Unificação 
Noroeste e o Conselho Espírita do Esta-
do do Rio de Janeiro realizarão nos dias 
18 a 24 de julho, na cidade de Itaperu-
na, a 52ª Semana Espírita do Noroeste 
Fluminense, tendo como tema central 
“A Família como Alicerce da Rege-
neração”. Inscrições e informações: 
www.ceunoroeste.org.br


