
4º Fórum de Juventude
Espírita de Pernambuco 

No dia 22 de agosto ocorreu o 4º Fórum 
de Juventude Espírita de Pernambuco, que há 
quatro anos vem proporcionando à juventude 
pernambucana a oportunidade de aprendi-
zado e convivência com temáticas de maior 
relevância para a formação do Homem de 
Bem da Geração Nova. Este ano, a Federação 
Espírita Pernambucana convidou os pales-
trantes Humberto Vasconcelos Júnior e Xerxes Luna, ambos de 
Pernambuco, para serem os facilitadores desse aprendizado com 
o jovem. O 4º Fórum ocorreu no auditório da FEP. Informações: 
www.federacaoespiritape.org

Ótica Espírita em Congresso Jurídico
A recém-fundada Associação Jurídico-Espírita de Alagoas (AJE-AL) 

promoveu o 1º Congresso Jurídico-Espírita de Alagoas, em Maceió, nos 
dias 20 e 21 de agosto, no Senai. Com o tema principal “Os Princípios da 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade sob a Ótica Espírita”, examinou-se 
diversos fenômenos sociais, especialmente os jurídicos à luz do Espiritismo. 
Informações: http://congressojuridicoespiritadealagoas.blogspot.com

II Fórum Estadual do ESDE
“O Estudo Sistematizado com Jesus e Kardec” foi um dos temas abor-

dados no II Fórum Estadual do ESDE, ocorrido no dia 7 de agosto. Com 
promoção da União Espírita Mineira, contou com os palestrantes Haroldo 
Dutra Dias e Regina Severino. O evento teve por objetivos integrar os 
coordenadores e monitores do ESDE de Minas Gerais, treinar monitores e 
coordenadores e sensibilizá-los quanto à importância do ESDE com bases 
sólidas. Informações: www.uemmg.org.br 

IX Encontro Estadual de Coordenadores do ESDE
Coordenadores do ESDE, evangelizadores, dirigentes de Instituição 

Espírita, dirigentes de Assuntos Doutrinários e integrantes de equipe da 
Área de Educação do CEU fizeram parte do público-alvo do IX Encontro 
Estadual de Coordenadores de ESDE. Ocorrido no dia 29 de agosto, no 
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), abordou o tema 
central: “Como Estudar a Doutrina Espírita para servir Melhor?” tendo 
Cosme Massi e Lúcia Moyses como convidados para ministrar o seminário 
e a oficina do evento. O evento foi transmitido pela TVCEERJ em parceria 
com a TVCEI. Informações: www.ceerj.org.br 

Prosseguem os seminários sobre 
Orientação aos Órgãos de Unificação

Setembro terá seminários para Preparação de 
Multiplicadores para Implementação do Orientação 
aos Órgãos de Unificação, promovidos pelo Conselho 
Federativo Nacional da FEB, em várias regiões: dias 4 
e 5, em João Pessoa, reunindo as Entidades Federati-
vas Estaduais da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte; dias 11 e 12, em Belém, contando com 
a presença da anfitriã União Espírita Paraense e da 
Federação Espírita do Estado do Amapá; e, nos dias 
18 e 19, Palmas sediará evento para as Federativas 
de Tocantins, Goiás e Distrito Federal. 

Em agosto, a equipe da Secretaria-Geral do CFN 
da FEB, juntamente com os secretários das respectivas 
Comissões Regionais, atuaram nos citados seminários 
em três microrregiões: nos dias 31 de julho e 1º de 
agosto, em Campo Grande, reunindo representantes 
das Federações de Mato Grosso do Sul e de Mato 
Grosso. No dia 14 de agosto, no Rio de Janeiro, 
reunindo os representantes do CEERJ e da USE-SP. 
Nos dias 21 e 22 de agosto, em Maceió, reunindo as 
Entidades Federativas Estaduais de Alagoas, Sergipe 
e Bahia. Já nos dias 28 e 29 de agosto, ocorreu em 
Porto Velho, reunindo representantes das Federativas 

de Rondônia e do Acre. Nesses eventos têm sido 
lançado o livro citado e se comemora os 60 anos da 
“Caravana da Fraternidade”.
Informações: cfn@febnet.org.br

   

Fórum de União e Unificação
 
A Federação Espírita Catarinense realizou o Fórum 

de União e Unificação nos dias 14 e 15 de agosto nas 
dependências da Academia da Polícia Civil de Santa 
Catarina, em Florianópolis. Com o objetivo de tratar 
os rumos do Espiritismo em Santa Catarina, abrindo 
canais de diálogo franco, troca de experiências e par-
cerias, visa melhorar e ampliar o Movimento Espírita, 
sem fugir dos princípios que norteiam o Espiritismo 
codificado por Allan Kardec. Estiveram presentes os 
dirigentes espíritas para juntos somarem esforços em 
busca de novos horizontes para o Movimento Espírita. 
Informações: www.fec.org.br 
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

ASSEMBLEIA GERAL – PARTE 5
Assembleia Geral Extraordinária

Por Ricardo Silva 

ricardo.ric.silva@gmail.com

A Assembleia Geral Extraordinária decorre de fato, imprevisível ou não, que afeta a instituição religiosa a ponto 
de se tornar necessária e às vezes urgente a reunião dos associados efetivos para estudo, discussão, tomada de 
decisão e adoção de providências.

Embora não haja disposição legal obrigando a previsão da assembleia geral extraordinária no estatuto da or-
ganização religiosa — justamente pela autonomia que possui esta pessoa jurídica de direito privado no Código 
Civil de 2002 — é aconselhável que o ato constitutivo do Centro Espírita contemple a possibilidade da reunião 
extraordinária dos associados efetivos, ditando as linhas gerais que serão adotadas em tal situação, objetivando, 
sempre, a continuidade e normalidade das atividades desenvolvidas.

Os seguintes tópicos podem ser ressaltados à respeito da assembleia geral extraordinária, dentro da liberdade 
de criação e estruturação que norteiam a organização religiosa:

1) A convocação pode ocorrer por iniciativa de determinado número de associados efetivos, do presidente da 
instituição ou dos diretores que a compõem;

2) Dependendo do assunto a ser apreciado e da urgência que o caso requer, talvez não haja tempo para ex-
pedição de correspondência escrita aos associados efetivos. Contudo, é imprescindível a afixação dos editais de 
convocação no Centro Espírita, sempre em local visível. Recomenda-se, ainda, o contato telefônico como forma 
de se avisar a todos os interessados, pois, como visto nos artigos anteriores, o destino da instituição decorre das 
decisões administrativas e doutrinárias, sendo responsabilidade de todos que a compõem, especialmente dos 
associados efetivos.

3) No mais, devem ser observadas as recomendações relativas à assembleia geral ordinária:

• Designação do presidente da assembleia e do secretário, conforme previsão estatutária; 
• Conferência do quórum mínimo necessário para o início na primeira convocação ou na segunda, se for o 

          caso. Aqui se deve observar a existência ou não de representantes de associados, que, devidamente consti- 
         tuídos por procuração, poderão participar normalmente das decisões em nome do representado; 

• Realização da prece para o início dos trabalhos — afinal, trata-se de reunião realizada na Casa Espírita — e  
         a leitura do edital de convocação;

• Discussão sobre os assuntos colocados em pauta, com a abertura da palavra aos associados e, se for o caso, a 
         seus representantes, por meio de debate saudável e equilibrado, em sintonia com os princípios morais que  
         regem a Doutrina Espírita;

• Deliberação por votação, na qual, dependendo da gravidade do assunto tratado, poderá ser exigido percentual  
         específico de votos, na forma do estatuto. Ex.: destituição de diretor e alteração do estatuto;

• Lavratura da ata — manuscrita, datilografada ou digitada — de forma objetiva, se possível ainda na reunião 
           da assembleia. Nela devem constar os principais pontos abordados e as decisões adotadas; deve ser assinada 
         por todos os associados ou seus representantes devidamente constituídos.

Inscrições abertas para o
I CONJURESP

A Associação Jurídico-Espírita do 
Estado de São Paulo realizará o I  
CONJURESP (Congresso Jurídico- 
-Espírita do Estado de São Paulo) nos 
dias 22 e 23 de outubro em evento 
que reunirá operadores do direito e 
interessados em geral. Com o objetivo 
de discutir Ética, Justiça e Espiritismo 
contará com vários expositores reuni-
dos em Ribeirão Preto (SP), local sede 
do I CONJURESP. Informações: www.
ajesaopaulo.com.br

6º Congresso Espírita
Mundial já tem Programa

A cidade de Valencia, na Espanha, 
sedia o 6º Congresso Espírita Mun-
dial nos dias 10, 11 e 12 de outubro, 
promovido pelo Conselho Espírita 
Internacional. O programa com base 
no tema central “Somos Espíritos 
Imortais” inclui comemoração pelo 
Centenário de Chico Xavier. Entre 
os expositores convidados de vários 
países, estão Divaldo Pereira Fran-
co e Carol Bowman, pesquisadora 
americana sobre reencarnação. O 
CEI estará lançando livros em vários 
idiomas. Informações e inscrições: 
www.congressoespirita.com.br; www.
espiritismo.cc

A Cura do Ser

Promovido pela Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, juntamente com outras instituições, realizou- 
-se no dia 7 de agosto, o seminário intitulado “A 
Cura do Ser: Consciência, Espiritualidade e Saúde”, 
na sede do Instituto Espírita Amigo Germano. Houve 
abordagens de subtemas como “Espiritismo e Se-
xualidade”, “Culto ao corpo e pós-modernidade”, 
“Mediunidade a serviço do bem”, “Obsessão: Causa 
e Tratamento”, entre outros, contando como confe-
rencistas, Sérgio Lopes e Marlene Nobre.
Informações: www.fergs.org.br 


