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Maranhão: CONESMA
Os jovens espíritas participaram, no período de 

21 a 24 de fevereiro, da 15a edição do Encontro 
das Mocidades Espíritas do Piauí, que aconteceu na 
Federação Espírita Piauiense. O tema desse ano foi: 
“E a Família, Onde Está?”. O evento propiciou mo-
mentos de evangelização, arte e confraternização. 
Informações: www.fepiaui.org.br

Mato Grosso: Encontro de Jovens no Interior

Amapá: Jovens estudam Família e Vida

Amazonas: Jovens estudam Imortalidade

A Federação Espírita do Estado de 
Mato Grosso promoveu, no período de 
21 a 24 de fevereiro, a 8ª Confraterni-
zação dos Jovens Espíritas do Estado, 
em Nobres. O evento ocorre a cada 
dois anos e, este ano, teve como tema 

“Pro Dia Nascer Mais Feliz”, abordando 
assuntos como violência, preconceito, 
devastação ambiental, conflitos familiares 
e urbanos, além de propor alternativas de 
paz a partir do amor ensinado por Jesus. 
Informações: feemt@feemt.org.br

No período de 21 a 24 de feve-
reiro, sob o patrocínio da Federação 
Espírita do Amapá, ocorreu o Encon-
tro Estadual de Jovens Espíritas para 
estudos de temas das Campanhas 

Em defesa da Vida e Viver em Fa-
mília, tendo como expositor o casal 
Cristina e Marco leite, da equipe da 
Secretaria-Geral do CFN. Informações: 
cfn@febnet.org.br

A XXVII Confraternização das Mo-
cidades Espíritas do Amazonas ocorreu 
no período de 21 a 25 de fevereiro de 
2009, na Escola Estadual José B. lindoso. 

Com o tema “Do outro lado da vida, a 
vida continua”, o evento teve a parti-
cipação do expositor Aluísio Almeida. 
Informações: www.feamazonas.org.br

A XII Confraternização das Juven-
tudes Espíritas de Roraima ocorreu no 
período de 21 a 24 de fevereiro na 
Escola Monteiro lobato, com o tema 
“Família: Um lugar feito para Mim”. 
Foi um evento promovido pela Fede-
ração Espírita Roraimense e contou 
com cerca de 50 jovens. Informações: 
www.fer-roraima.org

A 29ª edição da Confraternização 
Espírita do Maranhão, (CONESMA), re-
alizada pela Federação Espírita do Estado 
ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro. 
Com o tema “Mediunidade e vivência 
evangélica”, trabalhado pelo palestrante 

André Siqueira, o evento contou ainda 
com a realização, em paralelo, da Confra-
ternização Espírita para Jovens, (CONEJ) 
e da CONESMINHA, para o público 
infantil, nos dias 22 e 23. Informações 
pelo e-mail: femar@femar.org.br

Caravana da 
Fraternidade

Nos dias 27, 28 e 29 de mar-
ço, a Federação Espírita do Estado 
da Bahia desenvolve a Caravana 
Baiana da Fraternidade, um pro-
jeto voltado para a união e unifi-
cação das instituições espíritas e 
o fortalecimento do Movimento 
Espírita na Bahia. A Caravana é 
realizada pelas coordenadorias 
Regionais e Distritais que consti-
tuem a estrutura organizacional 
da Federação Espírita do Estado 
da Bahia, e compreende visita 
às instituições espíritas do Estado 
da Bahia a fim de fortalecer os 
vínculos de fraternidade e união 
entre estas e a FEEB. 

Espera-se, assim, formar uma 
rede de trabalhadores compro-
missados com o Movimento 
Espírita e com a difusão do 
Espiritismo. Além do caráter fra-
ternal e integrativo essas visitas 
constituem-se em momentos de 
divulgação da agenda anual de 
atividades, da entrega de mate-
rial de divulgação e de levantar 
informações que permitam o 
diagnóstico situacional de todas 
as casas espíritas. Os resultados 
da Caravana serão avaliados nos 
Encontro Macrorregionais. Infor-
mações: www.feeb.com.br

Seminário sobre 
Tarefeiro

“A Tarefa e o Tarefeiro” será 
o tema a ser debatido, pela 
Federação Espírita Roraimense, 
nos dias 14 e 15 de março. O 
evento contará com a presença 
de Marco leite, da equipe da 
Secretaria-Geral do CFN. Infor-
mações: www.fer-roraima.org

exercício de amor e crescimento”, 
“Transformando nós em laços: 
como qualificar as relações familia-
res”, “Constelação familiar”, “Em 
torno de uma ética familiar” e “Uma 
proposta de educação espírita”. O 
evento acontece no Expotrade, na 
Rodovia Deputado João leopoldo 
Jacomel, 10454, Município de Pi-
nhais. Informações: www.feparana.
com.br

A Federação Espírita do Pa-
raná promove a XI Conferência 
Estadual Espírita, nos dias 13, 14 
e 15 de março, com os confe-
rencistas: Divaldo Pereira Fran-
co, José Raul Teixeira, Alberto 
Almeida, Cosme Massi e Sandra 
Borba. Serão desenvolvidos temas 
como “Vida: desafios e soluções”, 
“Primeiras lições de moral da in-
fância”, “Relações pais e filhos: um 

Seminário e Confraternização

A USE Intermunicipal de Araça-
tuba (SP) realiza no dia 15 de março, 
no Centro Espírita Varas da Videira, o 
seminário “Centro Espírita: finalida-
des e atividades” desenvolvido por 
Antonio Cesar Perri de Carvalho e 
Célia Maria Rey de Carvalho, dentro 
do Projeto Interiorização do Movi-
mento Espírita, da Secretaria-Geral 
do CFN.

No dia 29 de março será 
realizada a já tradicional Confra-
ternização Espírita da Alta No-
roeste, (CONEAN), um encontro 

dos  espíritas no âmbito da USE 
Regional de Araçatuba que abran-
ge as instituições de Araçatuba, 
Auriflama, Birigui, Guararapes 
e Penápolis. Neste ano será em 
Buritama, que integra a USE Inter-
municipal de Birigui, nas depen-
dências do Centro Educacional 
“Benedita Fernandes”, que estará 
comemorando vinte anos de ati-
vidades, sendo expositores luiz 
Carlos Barros Costa e Jamiro dos 
Santos Filho. Informações: http://
www.guiata.com.br/use

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

Piauí: E a família, onde está?

Em nosso País, segundo o Código 
Civil vigente – lei 10.406, de 2002 –, 
a existência das pessoas jurídicas de 
direito privado, nas quais se inclui 
a organização religiosa, tem início 
com o registro do seu ato consti-
tutivo – comumente denominado 
estatuto – no cartório competente. 
É o que se depreende do art. 45 
do mencionado Código: Começa a 
existência legal das pessoas jurídicas 
de direito privado com a inscrição do 
ato constitutivo no respectivo regis-
tro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder 
Executivo, averbando-se no registro 
todas as alterações por que passar o 
ato constitutivo.

Da leitura do art. 46 do Código 
Civil conclui-se que o estatuto deve 
dispor obrigatoriamente sobre os 
seguintes temas, de fundamental im-
portância para o bom funcionamento 
da Instituição Espírita:
a) a denominação, os fins, a sede, o 

tempo de duração e o fundo social, 
quando houver;

Estatuto – Ato 
Cons titutivo

da Organização 
Religiosa

b) o nome e a individualização dos 
fundadores ou instituidores e dos 
diretores;

c) o modo por que se administra e 
representa, ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente a 
organização religiosa;

d) se o estatuto pode ser reformado 
quanto à administração do Centro 
Espírita e de que modo;

e) se os associados respondem ou não 
subsidiariamente pelas obrigações 
sociais; e

f) as condições de extinção da pessoa 
jurídica e o destino do seu patrimô-
nio, nesse caso.

A redação do estatuto é questão 
de fundamental importância, pois este 
ato constitutivo representa a certidão 
de nascimento da pessoa jurídica, sendo 
recomendável que na sua elaboração se 
adote a ordem exposta nas alíneas acima, 
constante dos incisos do art. 46 do CC. 

As frases e construções de palavras 
do estatuto merecem clareza, em lin-
guagem direta que não cause dúvida e 

que, acima de tudo, não colida com as 
disposições constitucionais e legais de 
nosso ordenamento jurídico.

Além disso, não se pode esquecer 
que o registro do estatuto no cartório 
competente é despesa geralmente ele-
vada para as casas espíritas, razão pela 
qual o mencionado documento deve 
primar pela síntese, sugerindo-se que 
dele conste apenas a previsão da estru-
tura administrativa básica (presidência, 
vice-presidência, tesouraria, secretaria 
e conselho fiscal) e referência genérica 
aos departamentos, áreas e serviços 
doutrinários, que serão detalhados no 
regimento interno da instituição.

Toda alteração do estatuto deve 
ser aprovada em assembleia geral, 
ocasionando novo registro em cartório, 
gerando mais custos para a instituição, o 
que induz ao raciocínio de que qualquer 
mudança neste ato constitutivo merece 
ser precedida de sério e aprofundado 
estudo, adequado à realidade de cada 
organização religiosa, a fim de que o esta-
tuto seja elaborado de forma a manter-se 
perene o maior tempo possível.

os  objetivos do Congresso – dar foco nas 
obras de Chico Xavier; destacar a influên-
cia da obra psicográfica de Chico Xavier 
no Movimento Espírita Brasileiro e no 
Mundo; destacar as obras de Emmanuel 
e de André luiz; destacar o exemplo de 
vida de Chico Xavier; respeitar o direito à 
privacidade pessoal e espiritual de Chico 
Xavier; e também um rol de temas para 
o programa do Congresso. 

Como atividade pré-congresso, 
no dia 15 de abril de 2010 haverá 
Reunião das Comissões Regionais 
do Conselho Federativo Nacional da 
FEB e Reunião Especial do Conselho 
Federativo Nacional. Em abril de 
2009, a FEB disponibilizará materiais 
de divulgação do 3o Congresso Es-
pírita Brasileiro. Informações: cfn@
febnet.org.br




