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Seminários pelo Brasil

Seminário sobre Assistência
e Promoção Social
A Federação Espírita
do Rio Grande do Norte
promoveu nos dias 5
e 6 de setembro o VI
Seminário Estadual do
SAPSE/RN, tendo como
tema central: “O SAPSE e
as Questões Sociais sob a
Ótica Espírita”.
Atuaram como debatedores,
representando a FEB, Maria de Lourdes Oliveira, Daniela Fonseca, José
Carlos da Silva Silveira e Clodoaldo
Leite.
A proposta de visibilidade da Rede
SAPSE (Rede de Serviços de Assistência
e Promoção Social Espírita) tem como
tônica o desenvolvimento do Projeto

de Unificação do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Nessa
perspectiva está sendo trabalhada a
articulação, qualificação, formação e
união das atividades desenvolvidas na
área de Assistência e Promoção Social
pelas casas espíritas do estado.
Esse esforço conjunto proporcionará a união nas atividades de
Assistência e de Promoção por meio
da proposta fraterna e solidária do
trabalho em rede, sensibilizando os
trabalhadores de cada casa, em suas
diversas áreas de atuação, articulando
as casas de cada bairro, promovendo
ações conjuntas entre bairros em
cada Município, bem como projetando essa proposta para desenvolvimento contínuo entre Municípios
no nosso Estado. Informações: pelo
e-mail: redesapsern@yahoo.com.br

“Plano de Trabalho”

Com apoio da Federação Espírita
do Estado da Bahia, ocorreu, no dia
31 de agosto, o Seminário “Terapia
pelos passes”, na sede do centro
espírita “O Caminho”, em Itanhém
(BA). O evento é uma realização
do Projeto Manoel Philomeno de
Miranda – FEEB – por meio dos
multiplicadores de cada região
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do Estado. Como público-alvo estiveram os participantes de reuniões
mediúnicas, passistas, grupos de
estudo da mediunidade e do Passe,
presidentes de casas espíritas. Informações: Rua Medeiros Neto, 44
– Centro. Itanhém, Bahia. Telefones:
73-3295 2657/2197/8824 5496 ou
e-mail: cecaminho@yahoo.com.br

Plano de Trabalho
em Revista
A revista Reencarnação, órgão
da Federação Espírita do Rio Grande
do Sul, que lança edições temáticas,
no número relativo ao 1º semestre
de 2008, dedicou-se ao tema “Plano de Metas, Gestão e Liderança
no Centro Espírita”, apresentando
como encarte o “Plano de Trabalho
para o Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012)”. Como articulistas
encontram-se colaboradores da
FERGS e da Secretaria-Geral do CFN.
Informações: decom@fergs.org.br

Sesquicentenário da
Revista Espírita em
Alagoas e no Paraná

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

Em continuidade às comemorações em torno dos 150
anos da Revista Espírita e da
Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, prosseguem alguns
eventos.
A Federação Espírita do
Estado de Alagoas promoveu
um Seminário sobre os Sesquicentenários da Revista Espírita e
de fundação do primeiro Centro
Espírita do Mundo, durante o
dia 16 de agosto, em Maceió.
Foram expositores Evandro
Noleto Bezerra e Antonio Cesar
Perri de Carvalho.
A Federação Espírita do
Paraná realiza no dia 26 de
outubro, em Curitiba, o 4º
Seminário Sesquicentenário da
Revista Espírita: 1858-2008.
Sob a coordenação do expositor
Cosme Massi, o estudo, aberto
ao público em geral, acontece
das 9h às 12h. O local de realização será o Teatro da FEP, que
fica na Alameda Cabral, 300, no
Centro da capital paranaense.
Informações: (41) 3223-6174.

O Direito Constitucional das Organizações Religiosas
de serem reconhecidas como Instituições de Assistência Social – 2ª Parte
Além disso, é impossível desconhecer o relevante papel que as
religiões desenvolvem, desde tempos
remotos, na assistência e promoção da população mais carente.
Acrescente-se, ainda, a certeza de
que o Poder Público sozinho não
tem condições de assistir a todos
os cidadãos em situação de risco
social, motivo pelo qual adquire
cada vez maior relevância o trabalho
desenvolvido pelas instituições que
objetivam a melhoria da qualidade
de vida do ser humano, instituições
estas que compõem o denominado
Terceiro Setor, do qual fazem parte
as organizações religiosas.
Assim, não pode o Estado, que busca o apoio de toda
a sociedade para a consecução de seus fins, prescindir
das atividades de assistência e promoção social desenvolvidas pelas organizações religiosas, negando-lhes
a qualificação de instituição de assistência social que
historicamente sempre lhes foi outorgada.
É de bom alvitre destacar que os recursos públicos
recebidos pelos templos de qualquer culto devem ser
utilizados, obrigatoriamente, em programas de assistência
e promoção social, descabendo a aplicação dos subsídios
governamentais em atividades relacionadas à propagação
de qualquer doutrina, sob pena de violação ao inciso I do
art. 19 da Constituição Federal, anteriormente mencionado, que preconiza o caráter laico de nosso País.

Seminário:

Brasil Espírita é uma publicação do Conselho Federativo Nacional da Federação EspÍrita Brasileira
PROJETO GRÁFICO
Luciano Carneiro Holanda

Estes seminários são uma parceria
do Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro e do Conselho Federativo Nacional da FEB. O próximo
Seminário está programado para
o dia 22 de novembro, tendo por
tema “Adequação e Multiplicação
de Centros Espíritas”.

Terapia pelos passes

Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, a
sede da Federação Espírita do Distrito
Federal, em Brasília, hospedou o 3o
Encontro de Esperantistas Espíritas do
Brasil. O evento foi aberto com saudação do presidente da FEB, Nestor João
Masotti e palestra do diretor da FEB,
Affonso Soares. Compareceram cerca
de 150 esperantistas.
A matéria completa será divulgada
pela revista Reformador

CONSELHO EDITORIAL:
Nestor João Masotti
Altivo Ferreira
Antonio Cesar Perri de Carvalho

Seminários Conjuntos no Rio de Janeiro
O Seminário “Preparação de
Trabalhadores para as Ações Federativas”, com atuação de Aloísio
Ghiggino (CEERJ) e de Antonio
Cesar Perri de Carvalho (FEB) foi
realizado no dia 20 de setembro
de 2008, na sede seccional da FEB
(Av. Passos, 30 – Rio de Janeiro).

A Secretaria-Geral do CFN
da FEB completou o ciclo de
seminários sobre o “Plano de
Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro (2007-2012)”,
pelos Estados, ao realizá-lo na
Federação Espírita do Paraná
(FEP), em Curitiba, no dia 30
de agosto, com a atuação de
Roberto Fuina Versiani e Antonio Cesar Perri de Carvalho.
Este último, secretário-geral
do CFN, esteve presente na
reunião do Conselho Federativo da FEP.

Encontro de
Esperantistas Espíritas.
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“Compromisso e Motivação do Trabalhador Espírita”.

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

A FIM DE DIVULGAR AS NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
ESPÍRITA ESCREVA PARA A REDAÇÃO:
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A Federação Espírita Catarinense
promoveu em Criciúma, SC, um
Seminário sobre Centro Espírita e
Unificação, nos dias 27 e 28 de
setembro, reunindo dirigentes e co-
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laboradores da região de Criciúma.
O seminário foi desenvolvido por
João Pinto Rabelo e Antonio Cesar
Perri de Carvalho, representando a
Secretaria-Geral do CFN da FEB.
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A Carta Magna de 1988 trata da assistência social em
apenas dois artigos, sendo pertinente a transcrição do dispositivo que versa sobre os objetivos de tal atividade:
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à
vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
Já o art. 204 da Constituição Federal traça as diretrizes que devem ser observadas nas ações governamentais
na área de assistência social.
Da leitura dos dispositivos constitucionais acima
citados não se pode inferir qualquer restrição às organizações religiosas na prática das atividades de assistência
e promoção social que historicamente realizam.
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