
Reformador agora disponível
para Android
A Revista Reformador, já disponível para iPhone, iPad, 
e iPod, agora está pronta para uso na versão Android, 

possibilitando assim, para um número ainda maior de usuários, o 
acesso ao já centenário órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. 
Editada desde janeiro de 1883, a Revista Reformador publica artigos 
históricos e novidades sobre o Movimento Espírita no Brasil e Exterior. 
Informações: http://play.google.com

Medicina com Jesus
“Medicina com Jesus: Levantate e anda!” foi o tema principal da   
3ª Jornada MédicoEspírita de Goiânia realizada nos dias 26, 27 e 
28 de abril, na PUC Goiânia. Carlos Vidal, Marlene Nobre, Irvênia 
Prada, Décio Iandoli Jr., Roberto Lúcio, Ana Paula Vecchi, Milton 
Moura, Wesley Assis, Célia Dantas e Vicente Pessoa foram os expo
sitores presentes na Jornada. Durante o evento ainda se discutiram 
temas como “Transplante de órgãos”, “A questão espiritual dos 
animais”, “Vida, um bem indisponível”, entre outros. Informações: 
ame.goiania@gmail.com

Eventos em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte
O vicepresidente da FEB, Geraldo Campetti, proferiu palestras em 
Pedro Leopoldo (MG), no dia 5 de abril no Centro Espírita Luiz Gonza
ga, e, no dia 7, no Espaço Cultural Chico Xavier, na Fazenda Modelo. 
No dia 6, fez palestra para os participantes do Conselho Federativo 
Espírita de Minas Gerais, nas dependências da União Espírita Mineira. 
Informações: uembh@uembh.org.br

Educação em Porto Alegre
O Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do 
Estado do Rio Grande do Sul realizou, no dia 6 de abril,  reunião 
com os diretores de DIJ do Estado e, no dia 7, o Encontro Esta
dual sobre educação com o tema: “Educação, caminho para a 
plenitude” com atuação de Miriam Dusi, coordenadora da Área 
de Infância e Juventude das Comissões Regionais do CFN da FEB. 
Informações: www.fergs.org.br

Grupo de Acolhimento ao Esde iniciou 
as atividades
Com o final das inscrições para participar do Estu
do Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde) neste 
semestre, a Federação Espírita Brasileira (FEB), em 
Brasília, retoma as atividades do Grupo de Acolhi
mento ao Esde. O Grupo foi criado para receber 
as pessoas que procuram a Federação quando já 
não há tempo hábil para participar do curso, no 
decorrer do semestre. O Grupo de Acolhimento 
conta com programação previamente definida, mas 
suscetível de adaptação – conforme a realidade dos 
participantes de cada encontro. Destacase que 
não é exigida a frequência, nem há a necessidade 
de matrícula. Os interessados podem comparecer 
na Sede da FEB, em Brasília, para se informar e já 
participar das atividades. Neste semestre, o Grupo 
de Acolhimento funciona todos os sábados, desde 
6 de abril até 29 junho, das 18h30 às 20h30. Infor
mações: febesdebsb@febnet.org.br

Equilíbrio e Saúde
A AssociaçãoMédico Espírita de Minas Gerais apre
sentará, nos dias 26, 27 e 28 de julho, exposições 
a cargo de Andrei Moreira, Haroldo Dutra Dias, 
Rosemeire Simões, Valéria Santana, Jaider Rodrigues 
de Paulo e Letícia Talarico, que irão apresentar te
mas como “Amor e Perdão”, “Saúde e Equilíbrio”, 
“A esperança divina”, entre outros. As inscrições po
dem ser feitas no site www.lojaameeditora.com.br. 
Informações: www.amemg.com.br

Mereça ser Feliz
A VI Jornada Espírita de Maragojipe foi realizada, 
nos dias 4, 5, 6 e 7 de abril, na Casa da Cultura, 
localizada no Estado da Bahia. Nahon Castro, Jorge 
Figueiredo, Robson Ferrer e Ivan Cézar apresenta
ram exposições sobre os temas: “Alegria: antídoto 
para a depressão”, “Problemas: estímulos evoluti
vos”, “Amizade: ingrediente de alegria” e “Mereça 
ser feliz”. Informações: www.feeb.com.br

Escola da Alma
A Coordenadoria de In
fância e Juventude da 
Federação Espírita do 
Estado de Alagoas reali
zou no dia 7 de abril, no 
Centro Espírita Joanna de 
Ângelis, a palestra “Famí
lia: Escola da Alma”, presidida por Delza Gitaí, e 
oficinas práticas com Alessandro Lima e Deise Codá. 
Informações: www.feeal.org.br

Importância de O livro dos médiuns
A União Espírita Mineira apoiou o Seminário “A 
importância do estudo de O livro dos médiuns”, 
realizado pela Aliança Municipal Espírita, no dia 
10 de março. O evento foi destinado a dirigentes 
e participantes de reuniões mediúnicas, sendo pa
lestrante o presidente da UEM, Henrique Kemper 
Borges. Informações: www.uemmg.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

– 8ª Parte –

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

Prosseguimos em nossos estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando, nesta oportunidade, 
os arts. 53 a 59 do mencionado diploma legal.

20. É direito da criança e do jovem o acesso à educação, cultura, esporte e lazer, sendolhes assegurado:

a) Educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho.
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
c) Respeito por seus educadores.
d) O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
e) O direito de organização e participação em entidades estudantis.
f) O acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
g) O direito de os pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 
h) O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.
i) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
j) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.
k) Atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis anos.
l) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um.
m) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, que atua 
como menor aprendiz.
n) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

21. O Poder Público assegura à criança e ao adolescente o ensino obrigatório e gratuito, que é direito público 
subjetivo, ou seja, pode ser cobrado do Estado por qualquer interessado. Quanto a este tema, destacamse 
os seguintes pontos:

a) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.
b) Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada 
e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 
c) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de maustratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares e os elevados níveis de repetência. 
e) No processo educacional respeitarseão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, garantindose a estes a liberdade da criação e o acesso 
às fontes de cultura.

Até o próximo mês.

Vivência Cristã
Acontecerá nos dias 1º, 2, 3 e 4 de 
agosto, em Cuiabá (MT), o 5º Con
gresso Espírita de Mato Grosso que 
contará com a presença dos exposito
res: Plínio de Oliveira, Divaldo Pereira 
Franco, Alberto Almeida, Suely Caldas 
Schubert, Sandra Borba, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, Lacordaire 
Abrahão e Alírio de Cerqueira. Infor
mações: www.feemt.org.br

Paulo e Estêvão em Belém
O Seminário sobre a obra Paulo e 
Estêvão foi realizado no contexto do 
Encontro de Trabalhadores e Frequen
tadores dos 6º, 7º e 12º CREs da União 
Espírita Paraense, em Belém, nos dias 
6 e 7 de abril, com atuação de equipe 
da secretariageral do CFN da FEB: 
Edmar Cabral Silva Júnior, Flávio Rey 
de Carvalho e José Luiz Dias. Com o 
tema central do evento “Disciplina, 
disciplina, disciplina”, também ocor
reram oficinas sobre Mediunidade 
(Marlene Cruzinha), Regularidade do 
Trabalhador na Casa Espírita (Jesse 
James), Infância e Juventude (Aluízio 
Almeida) e Importância do Movimento 
Espírita (Sílvia Frade). Informações: 
www.paraespírita.com.br




