
intenção de acolher e debater sobre temas como o Direito Social, 
Conselho de Políticas Públicas e Dependência Química. No dia 5 de 
outubro houve a 2ª Mostra de Vídeo e Cinema Espírita do Espírito 
Santo no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Informações: www.feees.org.br

Assistência e Promoção Social em Imperatriz
Realizou-se nos dias 28 e 29 de outubro, em Imperatriz (MA), a convite
da Federação Espírita do Maranhão, o 
seminário “Um novo olhar para a As- 
sistência Social”, desenvolvido por José 
Carlos da Silva Silveira, coordenador da 
Área do Sapse das Comissões Regionais 
do CFN, e por Maria de Lourdes Pereira 
de Oliveira, vice-presidente da FEB. 
Estiveram presentes todas as casas espíritas de Imperatriz, com um 
público de 80 pessoas, aproximadamente. Informações: cfn@febnet.
org.br

Encontro da Área da Mediunidade na FEB
Nos dias 26 a 28 de outubro, ocorreu o Encontro Nacional dos 
Coordenadores e Assessores da Área 
Mediunidade, na sede da FEB. O 
evento foi coordenado pela vice- 
-presidente da FEB, Marta Antunes 
Moura, e contou com representantes 
das regiões do país. Houve diálogo 
sobre a organização da equipe de 
coordenadores e assessores regionais 
das Comissões Regionais do CFN da FEB e o seminário “Formação do 
trabalhador da mediunidade”, sempre com atividades em grupo. Ao 
final, elaborou-se um programa geral para 2013 com a participação 
do presidente interino da FEB. Informações: cfn@febnet.org.br

Reunião da Área do ESDE
Contando com a coordenação do assessor da Área do Esde, das 
Comissões Regionais do CFN da FEB, Carlos Campetti, ocorreu, na 
sede da FEB, nos dias 12 a 14 de outubro, a reunião da Área Nacional 
do Esde para análise de várias atualizações e propostas de dinamiza-
ção do programa do Esde. O presidente interino da FEB participou 
da abertura do evento. Informações: cfn@febnet.org.br

Amanhecer de uma Nova Era
A 5a edição do Congresso Espírita Paraibano 
acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2013, 
no Auditório da Federação Espírita Paraibana, em 
João Pessoa (PB), com o tema “O Amanhecer de 
Uma Nova Era”. Representantes de diversas religiões 
estarão presentes, entre eles Sandra Borba, Severino 
Celestino, Haroldo Dutra Dias, Divaldo Pereira 
Franco, o Pastor Estevam, Dom Aldo Pagotto e Irmã 
Aila. Informações: www.febp.org.br

Confraternização das Juventudes 
Espíritas Roraimenses
A Federação Espír i ta 
Roraimense realiza -
rá, de 9 a 13 de fe- 
vereiro de 2013, a 
XVI Confraternização das Juventudes Espíritas 
Roraimenses (Conjer). Para participar do evento é 
necessário ler o regulamento e atender os requisitos 
ali presentes, preencher a ficha de inscrição e 
entregá-la ao seu evangelizador ou coordenador.  
Informações: www.fer.org.br

Brasil, Pátria da Arte Espírita
“Brasil, Coração do Mundo, Pátria da Arte Espírita” 
será o tema da 36ª Confraternização dos Espíritas 
do Rio Grande do Norte (Confern), que ocorrerá de 
9 a 12 de fevereiro de 2013. Estarão presentes ao 
evento, que será realizado pela Federação Espírita 
do Rio Grande do Norte, na Escola Agrícola de 

Jundiaí, os facilitadores Marcílio Dias e Elaine Dias. 
Informações: (84) 3211-8518

Seminário na FEB – Sede Histórica 
do Rio
Ocorre no dia 8 deste mês, na 
Sede Histórica da FEB, no Rio 
de Janeiro (Av. Passos, 30), 
das 9 às 12h, o seminário “Os 
trabalhadores espíritas e os 
primeiros cristãos, à luz da obra 
Paulo e Estêvão”, contando 
com atuação de Antonio Cesar 
Perri de Carvalho, Célia  Maria 
Rey de Carvalho e Wagner Gomes da Paixão.
Informações: diretoria@febnet.org.br

Cinema e Assistência Social no 
Espírito Santo
A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo 
promoveu o 15º Encontro de Trabalhadores da 
Assistência Social Espírita com o 
tema “Vivenciando o Amai-vos 
e Instruí-vos”, com a presença 
de José Carlos da Silva Silveira 
e Maria de Lourdes Pereira de 
Oliveira, ambos da FEB, comple-
mentando o Encontro, ocorrido 
no dia 25 de novembro, no 
Grupo da Fraternidade Espírita Jerônymo Ribeiro, 
em Vila Velha. Oficinas foram promovidas com a 
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REFLEXOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

– 3ª Parte –

Amor, Relacionamento e 
Sexualidade
O Departamento de Infância e 
Juventude (DIJ) da Federação Espírita 
do Amapá promoverá um ciclo de 
palestras com assuntos envolvendo 
“Amor, Relacionamento e Sexualidade”. 
No dia 1º de dezembro acontece 
a palestra “Autor amor”, no Centro 
Espírita Bezerra de Menezes, em 
Congós, e, no dia 15 de dezembro, 
palestra com Cleina Fonseca, no Centro 
Espírita Irmã Cáritas. Informações: 
www.feamapa.com.br

Abra seus olhos, ilumine 
sua vida! 
“O Evangelho no Mundo e nos 
Corações” foi o tema do 7º Congresso 
Espírita do Rio Grande do Sul, que 
aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de 
outubro, no Centro de Feiras e Eventos 
Expogramado. Participaram do evento 
os conferencistas Divaldo Pereira 
Franco, Alberto Almeida, Haroldo 
Dutra Dias, Sandra Borba, Sérgio 
Lopes e André Trigueiro. Informações: 
www.espiritismors.org.br

Por Ricardo Silva: ricardo.ric.silva@gmail.com

Dando sequência aos comentários relativos à Lei 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), destacamos, nos itens abaixo, mais alguns pontos que entendemos essenciais aos dirigentes e 
trabalhadores das casas espíritas:

1. O Sistema Único de Saúde deve desenvolver programas de assistência médica e odontológica, para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos.

2. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

3. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.

4. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais.

5. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Aqui se destaca, novamente, a importância do 
olhar atento dos evangelizadores da infância e juventude para detectarem em seus alunos qualquer sinal relativo 
às tristes situações acima descritas, a fim de serem adotadas as providências necessárias no caso concreto.

6. O art. 19 do ECA preconiza o direito de toda criança ou adolescente ser criado e educado no seio da sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta. Neste ponto, verifica-se, mais uma vez, a sintonia desta 
lei humana com a orientação segura, fornecida pelos Espíritos superiores, coordenadores da Codificação, 
em relação ao papel da família corporal, conforme se pode concluir da leitura de parte da resposta dada por 
eles à questão 385 de O Livro dos Espíritos:

[...] A infância ainda tem outra utilidade. Os Espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se 
melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que 
devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal 
o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. [...]

No mesmo sentido, destaca-se a instrução dos Espíritos no seguinte trecho de O Evangelho segundo o 
Espiritismo, capítulo XIV, item 9: 

[...] Ó espíritas! Compreendei agora o grande papel da Humanidade; compreendei que, quando produzis um 
corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir; inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o 
vosso amor em aproximar de Deus essa alma; tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, 
se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e 
o seu bem-estar futuro. 
Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se 
por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os Espíritos sofredores, quando de vós 
dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a 
vossa falta; solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que 
ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. [...]

Até o próximo mês, quando prosseguiremos em nossa jornada de estudos sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.




