
Paulo e Estêvão e Estudo sobre Mediunidade
A Federação Espírita Catarinense realizou, no dia 6 de outubro, o 
Curso para Monitores do Estudo Continuado da Mediunidade, em 
Florianópolis, como parte do projeto “Mediu-
nidade Compromisso de Todos”, que contou 
com a participação de Sandra Della Pola. 
“Paulo e Estêvão – 70 anos” foi o seminário 
promovido, no dia 13 de outubro, na mesma 
Capital, com a atuação de representantes da 
Federação Espírita Brasileira: o presidente 
interino, Antonio Cesar Perri de Carvalho,  
e os diretores, Célia Maria Rey de Carva- 
lho e Roberto Fuina Versiani. Informações: 
fec@fec.org.br

Transição Planetária
A Federação Espírita do Estado do Tocantins promoveu a 1ª Semana 
Espírita Federativa da Capital, de 15 a 23 de setembro. Sobre o tema 
“Transição Planetária – O que eu tenho a ver com isso?”, fizeram 
palestras: Carlos Campetti, diretor da FEB, Karla Francischinni, Ademar 
Schúfalo, João Borges, Silberto de Jesus, José Vicente e Francisco Ferraz. 
Informações: www.feetins.org.br

Encontro e Ciranda de Arte
A Federação Espírita Paraibana realizará, em sua sede, no dia 
24 de novembro, o IV Encontro Paraibano Joanna de Ângelis, 
com a participação de Igor Matheus (RN), Oscar de Lira (PB) e 

Iara Machado (PB), abordando o tema 
central “Autoencontro: O ser humano 
diante de si mesmo”. Nos dias 1º e 2 de 
dezembro, junto com os Departamentos 
de Arte, Comunicação Social e Infância e 
Juventude, ocorrerá a Ciranda de Arte  
e Comunicação Espírita, com música, 
teatro, palestra, leitura, filme, cursos, 
debates, artesanatos e outras atividades. 
Informações: (83) 8831-8723; www.
fepb.org.br

Seminário na FEB –
Seccional Rio de Janeiro
As atividades doutrinárias, realizadas na Sede 
Seccional da FEB, na cidade do Rio Janeiro (Av.
Passos, 30), serão encerradas no dia 8 de dezembro 
(sábado) com o seminário “Os trabalhadores espíritas 
e os primeiros cristãos à luz da obra Paulo e Estêvão”, 
que será desenvolvido pelo presidente interino, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, e equipe da FEB. 
Informações: diretoria@febnet.org.br

Jovens preparam Confraternização 
Regional
Nos dias 7 a 9 de setembro ocorreu, na sede da FEB, 
a reunião com representantes dos Departamentos de 
Infância e Juventude das Entidades Federativas dos 
Estados: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito 
Federal, com Miriam Masotti Dusi, coordenadora 
da Área da Infância e Juventude das Comissões 
Regionais do CFN da FEB. O objetivo é a preparação 
de um grande evento de jovens, o CONBRAJE – 
Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas 
–, da Região Centro, programado para os dias 30 de 
maio a 2 de junho de 2013, em Goiânia, aproveitando 
o feriado de Corpus Christi. Informações: www.
febnet.org.br; cfn@febnet.org.br

Em foco: romance e palestrantes
O Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz, de 

Sobradinho (DF), promoveu no dia 15 de setembro 

o seminário “Os trabalhadores espíritas e os primeiros 

cristãos à luz da obra Paulo e Estêvão”, com a 

atuação de Antonio Cesar Perri de Carvalho e Célia 

Maria Rey de Carvalho, respectivamente presidente 

interino e diretora da FEB, e dos colaboradores da 

FEB: Mari Ayda Sasse, Cesar Adonay e Flávio Rey 

de Carvalho. No dia 16, na sede da Federação 

Espírita do Distrito Federal, ocorreu o 2º Encontro de 

Palestrantes Espíritas e Administradores de Palestras 

Públicas, tendo como tema “Comunicação Social 

Espírita aplicada à palestra pública” e participação 

de Waldehir Bezerra, André Ferreira e do vice- 

-presidente da FEB, Geraldo Campetti. Informações: 

www.fedf.org.br; www.febnet.org.br

Consolar e Esclarecer 
No dia 30 de setembro, foi realizada a II Oficina de 

Técnicas e Dinâmicas de Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita, na Federação Espírita do Estado 

do Ceará (FEEC). O tema trabalhado foi “Monitor do 

ESDE, suas aulas são planejadas para Acolher, 

Consolar e Esclarecer?”. De 19 a 21 de outubro, 

realizou-se o 15º Congresso Espírita do Ceará, no 

Centro de Convenções de Fortaleza, promovido pela 

Federação Espírita do Estado do Ceará. Sobre o tema 

central “Espiritualidade e Mediunidade”, ocorreram 

palestras por Marcel Mariano, Simão Pedro, Haroldo 

Dutra Dias, Alberto Almeida e Severino Celestino. 

Informações: www.feec.org.br 
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

REFLEXOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

– 2ª Parte –
Por Ricardo Silva: ricardo.ric.silva@gmail.com

Criança e Adolescente: pessoas em formação — continuando nossa singela abordagem sobre a Lei 8.069/90, verifica-
-se que o artigo 6º do diploma legal em questão afirma, dentre outras coisas, em sua parte final, que na interpretação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser levada em conta “a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento”. Essa afirmação legal guarda sintonia com os postulados da Doutrina Espírita a respeito 
do tema, como se pode depreender da questão 383 de O Livro dos Espíritos, FEB Editora (Pt. 2, cap. VII, it. Infância), 
abaixo transcrita:

Qual, para este [o Espírito], a utilidade de passar pelo estado de infância?
Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, 
capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.

No mesmo diapasão, o Espírito Emmanuel, através do inolvidável médium Chico Xavier, no esclarecedor livro O Consolador, 
editado pela FEB, nos ensina, na questão 113:

— O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas, e os pais espiritistas cristãos não 
podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira 
etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. [...]

   Cuidados com a Gestante — o Estatuto em estudo prevê no artigo 8º especial atenção à gestante, sendo importante 
ressaltar alguns pontos do mencionado dispositivo legal, especialmente para as casas espíritas que trabalham com grávidas 
em atividades geralmente relacionadas à Área de Assistência Social:

a) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde (SUS) o atendimento pré e perinatal, ou seja, nos momentos 
que antecedem e sucedem o parto;
b) a parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal;
c) incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à gestante e à mãe que amamenta (nutriz), caso elas necessitem.
d) também é dever do Estado oferecer assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive 
como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Vale lembrar que algumas mães após o parto 
podem desenvolver a chamada “depressão pós-parto”, necessitando de acompanhamento médico.

Direitos relacionados à Saúde da Criança e do Adolescente — são assegurados pela Lei 8.069/90 os seguintes direitos 
à criança e ao adolescente, conforme os artigos 11 e 12:

1) atendimento integral à saúde, por meio do SUS;
2) os portadores de deficiência física ou mental receberão atendimento especializado;
3) o Poder Público — Federal, Estadual ou Municipal — deve fornecer gratuitamente medicamentos, próteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação;
4) no caso de internação de criança ou adolescente, os hospitais têm o dever de providenciar condições para a permanência 
integral (dia e noite) de um dos pais ou responsável.

Quanto aos itens acima, é de conhecimento geral que em nosso País — por razões políticas, econômicas e sociais — ainda 
estamos longe de propiciar às crianças e aos jovens o cumprimento, pelas autoridades públicas, dos direitos mencionados. 
Todavia, existem órgãos públicos que podem auxiliar, gratuitamente, pais e responsáveis em relação aos benefícios citados, 
principalmente em caso de emergência. São eles a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública Estadual, o Ministério 
Público Federal, o Ministério Público Estadual (em alguns Estados de nosso País existem promotorias específicas para 
crianças e adolescentes) e os Conselhos Tutelares (sobre os quais falaremos mais adiante).

Crianças entregues para Adoção — ponto sensível, sobre o qual trata a mencionada lei, é o caso de gestantes ou 
mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Nesta hipótese, as gestantes ou mães devem ser 
obrigatoriamente encaminhadas para a Justiça da Infância e da Juventude, conforme previsão do parágrafo único do art. 
13 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aproveitamos para destacar aqui a importância das várias atividades que podem ser desenvolvidas nos centros espíritas 
para sensibilizar mulheres e homens quanto à maternidade e paternidade responsáveis, à luz do Evangelho, a fim de 
evitar esta triste situação.

No próximo mês daremos continuidade aos nossos estudos sobre este relevante tema.

Mostra Nacional de 
Dança Espírita
De 15 a 18 de novembro, acontecerá a 
1ª Mostra Nacional de Dança Espírita, 
de Vitória (ES), com o tema “Sublima-
ção do Artista – A Arte Vivenciada”, 
promovida pela Abrarte. A Mostra 
reunirá grupos espíritas de todo o país. 
Informações: www.abrarte.org.br

Movimento Espírita 
Nacional e Internacional
A Federação Espírita Pernambucana 
realiza, nos dias 17 e 18 de novembro, 
seminário sobre o Movimento Espírita 
Nacional e Internacional, contando 
com atuação de equipe da FEB e de 
seu presidente interino, Antonio Cesar 
Perri de Carvalho. Informações: www.
federacaoespiritape.org




