
no Convento das Irmãs Cordimarianas, no município de Caucaia e 
ocorre em conjunto com o Fórum Nacional de Arte Espírita. O evento 
tem como objetivo a reunião dos artistas do país envolvidos com a arte 
e a Doutrina Espírita e a disseminação de suas obras e do Espiritismo. 
Informações: www. abrarte.org.br 

Conexões da Mediunidade
A Federação Espírita Amazonense realizou 
no dia 1º de abril, o seminário “Conexões 
da Mediunidade”. O encontro ocorreu na 
sede da Federação no centro de Manaus e 
foi destinado aos trabalhadores de reuniões 
mediúnicas e estudantes do ESME e ESDE. 
Informações: mediunidade.fea@gmail.com

Seminário sobre Evangelho em Ouro Preto
A cidade histórica de Ouro Preto (MG) 
sediou nos dias 30 e 31 de março 
o Seminário Espírita da Região dos 
Inconfidentes, tendo como tema central 
“O Evangelho e a Atualidade”. Foi aberto 
na noite do dia 30, no Teatro Municipal 
Casa da Ópera, com apresentações 
musicais, saudações pelo coordenador 

Eurípedes Mariano Cunha e pelo presidente da União Espírita Mineira 
Marival Veloso de Matos, e, palestra pública pelo vice-presidente da FEB 
Antonio Cesar Perri de Carvalho.  Foi o primeiro evento espírita realizado 
neste auditório, o mais antigo teatro das Américas em funcionamento 
(fundado em 1770). No dia seguinte, no Centro de Artes e Convenções 
da Universidade Federal de Ouro Preto, atuaram como expositores: 
Haroldo Dutra Dias (“Evangelho aplicado aos Problemas da Transição”), 
Célia Maria Rey de Carvalho (“Casos do Livro Paulo e Estêvão Aplicados 
aos Problemas Atuais”), Wagner Gomes da Paixão e Arnaldo Rocha (“A 
Obra de Emmanuel – Chico Xavier”), Antonio Cesar Perri de Carvalho 
(“Missão do Espiritismo no Mundo”), Angélica Maia (“Instrumentos de 
Trabalho e Renovação – Kardec, a Chave”). Houve homenagem pelos 
102 anos do nascimento de Chico Xavier e, encerrou-se com mesa 
redonda, quando os expositores responderam a perguntas. Nos dois dias, 
Wagner psicografou mensagens em público. Houve o comparecimento 
de numeroso público das cidades próximas e também de outras regiões 
de Minas Gerais. O evento foi transmitido ao vivo pela Rede Amigo 

Videoaulas sobre Estudo do Evangelho
Uma série de videoaulas com o tema “Estudo do 
Evangelho” está sendo veiculada pela TVCEI. O novo 
programa está relacionado com o curso “Estudo de 
O Evangelho segundo o Espiritismo”, recentemente 
implantado na sede da FEB, adotando a metodologia 
do Estudo Minucioso do Evangelho elaborada por 
Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União 
Espírita Mineira. A série citada contém entrevistas 
explicativas e gravações de reuniões de estudo. In-
formações: www.tvcei.com, cfn@febnet.org.br

FEB em reunião internacional
A FEB estará presente na Reunião Ordinária do 
Conselho Espírita Internacional, programada para 
a cidade de Montreal (Canadá), no período de 3 
a 6 de maio. Comparecerão representantes das 
Entidades credenciadas junto ao CEI e também 
será desenvolvido um seminário destinado 
aos dirigentes e colaboradores das instituições 
espíritas canadenses. Informações: www.intercei.
com, diretoria@febnet.org.br

As soc iação  Ju r íd i co -E sp í r i t a  de 
São Paulo promove cine debate  
Com exibição no auditório do Centro Universitário 
de Araraquara (UNIARA-SP), a Associação Jurídico-
Espírita do Estado de São Paulo promoveu, no dia 14 
de abril, o debate sobre o documentário “Justiça”, 
de Maria Augusta Ramos. O momento contou com 
o promotor de Justiça Luiz Henrique Pacini Costa 
como debatedor. O cine debate contou com o apoio 
da União das Sociedades Espíritas do Estado de São 

Paulo.  Informações: www.ajesaopaulo.com.br

Prossigo para o alvo  
A 6ª edição do Encontro 
Nacional de Diretores de 
DIJ que ocorrerá de 21 
a 23 de julho será uma 
promoção da Federação 
Espírita Brasileira que 
receberá o evento em 
sua sede, em Brasília. De 

portas abertas, receberá dirigentes da Área de Infância 
e Juventude das Entidades Federativas Estaduais 
que integram o Conselho Federativo Nacional. Até 
quatro representantes de cada Federativa Estadual 
estarão reunidos em torno do tema central “Prossigo 
para o alvo” (Paulo, Filipenses 3:14). Promover o 
compartilhamento das experiências vivenciadas 
pela Área de Infância e Juventude das Entidades 
Federativas Estaduais na implantação dos projetos 
dinamizadores e qualificadores da Evangelização e 
elaborar o Plano de Trabalho para a Área de Infância 
e Juventude, em articulação com o Plano de Trabalho 
para o Movimento Espírita Brasileiro (CFN/FEB) estão 
entre os objetivos propostos pelo evento. 
Mais informações: dij@febnet.org.br

Encontro Nacional de Arte Espírita no 
Estado do Ceará 
De 7 a 10 de junho, a Associação Brasileira de Arte 
Espírita promove o 1º Encontro Nacional de Arte 
Espírita no Estado do Ceará. A jornada será realizada 
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

ELEIÇÃO NA CASA ESPÍRITA
 1ª Parte -
Tema que sempre suscita amplas reflexões no Movimento Espírita  é a eleição na Casa Espírita, porque a definição 
do procedimento a ser utilizado neste caso demanda o estabelecimento de importantes premissas  jurídicas e 
doutrinárias, algumas resumidas nas questões abaixo:

a) existem prescrições legais específicas sobre o processo eletivo no Centro Espírita?
b) o que nos orienta a Doutrina Espírita a respeito?
c) como realizar a eleição na Casa Espírita sem trazer para o seio da instituição religiosa as paixões relativas 
à política humana?

  Em relação ao primeiro questionamento, verifica-se no § 1º do art. 44 do Código Civil – Lei 
10.406/2002 - que o legislador permitiu à organização religiosa, pessoa jurídica de direito privado, ampla liberdade 
de organização, estruturação interna e funcionamento. Confira-se:

§ 1o 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. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)

Ante o exposto, pode-se afirmar que não há determinação legal específica sobre o processo de eleição na organização 
religiosa, ficando explícita, em verdade, pelo dispositivo citado acima, a permissão estatal para que cada instituição 
trate do tema da forma mais conveniente à sua realidade, desde que a regulamentação adotada esteja em harmonia 
com a Constituição Federal.

Importante destacar que os doutrinadores do direito não tem dúvida de que a organização religiosa é uma espécie 
do gênero associação, por se tratar, juridicamente, de entidade que decorre da união de pessoas que se organizam 
para fins não econômicos (art. 53 do CC). Por isso, recomenda-se que conste do estatuto do Centro Espírita as 
disposições relativas à eleição do seu corpo diretivo, em obediência aos incisos V e VII do art. 54 do mencionado 
código:

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: (...)
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 
2005) (...)
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Incluído pela Lei nº 11.127, de 2005)

Algumas Casas Espíritas tem optado por colocar no estatuto as normas genéricas relativas à escolha da direção da 
instituição, remetendo para seu regimento interno os detalhamentos relativos a tal procedimento, prática que nos 
parece bastante recomendável.

Em nosso próximo número continuaremos a abordagem deste tema.

Reencarnação, uma lei 
divina

Ocorreu nos dias 26 e 29 de abril a 17º 

Jornada Espírita de Porto Seguro. O tema 

adotado nesse ano foi “Reencarnação, uma 

lei divina”. Realizado no Centro de Cultu-

ra de Porto Seguro (BA), contou com as 

presenças de Divaldo Pereira Franco (BA), 

Simão Pedro de Lima (MG), entre outros. 

Informações:  carlaanunes@ hotmail.com

Reencarnação, uma lei 
divina

A União das So-

ciedades Espíritas 

de São Paulo ce-

lebra os quarenta 

anos do projeto 

“Comece pelo co-

meço”, uma das 

mais antigas peças 

publicitárias espí-

ritas brasileiras. A 

campanha alcançou países como Inglaterra, 

Portugal e África do Sul. Quatro décadas 

promovendo estudos, reflexões e vivências 

em acordo com os preceitos da Doutrina 

Espírita. Informações: www.usesp.org.br 


