
Encontro Fraterno 
No dia 30 de março, no Centro de Convenções da Universidade 
Federal de Pernambuco, o orador Divaldo Pereira Franco ministrou 
o Simpósio, abordando o tema “Mediunidade: Desafios e Bênçãos”, 
título de um dos livros de sua psicografia, ditado pelo Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda. O Simpósio foi promovido pela Federação 
Espírita Pernambucana. Divaldo Franco realizou, ainda, palestra no 
dia 31 de março no Shopping Difusora, em Caruaru. Informações: 
nelioesperanto@hotmail.com

Evento Nacional da Abrarte
As inscrições para o 10º Fórum Nacional de Arte Espírita, iniciadas em 
19 de janeiro, se estendem até o dia 19 de maio. O Fórum será realizado 
no período de 30 de maio a 2 de junho, em Florianópolis. “A Arte 
Espírita na Pátria do Evangelho” 
será o tema central do evento 
e trará como subtemas “Arte 
Espírita: de Kardec aos dias 
atuais”, “Como a arte espírita 
pode contribuir para o Brasil, 
pátria do Evangelho”, “A Arte 
no meio espírita” e “A Arte na 
interação social”. Informações: 
www.abrarte.org.br

Evangelho e Futuro 
Sob o patrocínio da Associação 
Médico-Espírita de Minas Gerais, 
ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 
de julho o Encontro Espírita em 
Minas Gerais, na Casa de Retiros 
São José, em Belo Horizonte 
(MG). “Evangelho e futuro” será 
o tema principal do evento que 
contará com oficinas e seminários 
e participação de Haroldo Dutra 
Dias, Enéas Alexandrino, Roberto 
Lúcio, Jáder Rodrigues, Rosimeire 
Simões, Andrei Moreira e Aíla 
Pinheiro. Informações e inscri-
ções: www.amemg.com.br

Planejamento na Federação do Amapá
O Movimento Espírita amapaense está dando um 
passo importante para melhor se estruturar e di-
fundir o Espiritismo no Estado. Nos dias 16 e 17 de 
fevereiro de 2013, reuniu na sede da Federação 
Espírita do Estado do Amapá, na capital Macapá, 
os dirigentes da Federação, dos centros espíritas 
e lideranças do Movimento para elaboração do 
seu Planejamento Estratégico referente ao período 
2013-2018. O trabalho foi conduzido pelo diretor 
da Federação Espírita Brasileira, Roberto Fuina Ver-
siani, que também ministrou, no sábado, à noite, 
o Seminário de Integração para os Trabalhadores 
do Movimento Espírita, abordando ações de aco-
lhimento, consolo, esclarecimento e orientação no 
Centro Espírita. Informações: www.feamapa.com.
br; cfn@febnet.org.br 

Assistência Espírita ao preso
Promovido pelo Conselho Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro, 
o VII Seminário de 
Assistência Espírita ao 
Preso, ocorrido no dia 
17 de março, contou 
com a palestrante 
Gladys  Pedersen, 
abordando o tema “Assistência Espírita ao Preso – Isso 
é para mim?”. O evento ocorreu no próprio Ceerj. 
Informações: www.ceerj.com.br

Congresso Nacional Médico-Espírita
O IX Congresso Nacional da Associação Médico-  
-Espírita (Mednesp) será realizado nos dias 29, 30, 
31 de maio e 1º de junho, no Centro de Convenções 
de Maceió (AL). O tema abordado será “Desafios 
do paradigma médico-espírita no ensino, na 
pesquisa, na prática clínica”. Entre os 50 expositores 
convidados estão Marlene Nobre, presidente da 
Associação Médico-
-Espírita, Roberto 
Lúc io  Vie i ra  de 
Souza, Décio Iandoli 
Júnior, Irvênia Prada, 
Alberto Almeida e 
Haroldo Dutra Dias. 
Informações: http://mednesp2013.amealagoas.
com.br

Encontro de Coordenadores e Monitores
O IX Encontro Estadual de Coordenadores e 

Monitores do Ensino Sistematizado da Doutrina 

Espírita, do Rio Grande do Norte, ocorreu no dia 

23 de março, na sede da Federação Espírita do Rio 

Grande do Norte. Facilitadores como Sandra Borba, 

Cláudia Farache e Igor Mateus discutiram sobre o 

tema “O que o Espiritismo ensina?”. Informações: 

www.fern.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

– 7ª Parte –

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

Continuamos com nossos comentários sobre a Lei 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

19. Abordaremos, desta vez, o instituto da adoção, regulado pelos artigos 39 a 52-D, destacando-se os 
seguintes pontos:

a) A adoção é medida excepcional e irrevogável, ou seja, uma vez concedida não pode ser desfeita, 
e ocorre apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 
natural.
b) É vedada a adoção por procuração.
c) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a 
guarda ou tutela dos adotantes.
d) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes biológicos.
e) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil, sendo vedada 
a adoção entre os ascendentes e os irmãos do adotando.
f) Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável, comprovada a estabilidade da família.
g) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
h) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando.
i) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Esta 
concordância será dispensada em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos 
ou tenham sido destituídos do poder familiar.
j) Em se tratando de adotando maior de doze anos, será também necessário o seu consentimento.
k) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que 
o juiz fixar, observadas as peculiaridades do caso.
l) O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil, mediante 
mandado do qual não se fornecerá certidão.
m) A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá ocorrer 
a modificação do prenome.
n) O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.
o) O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) 
anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica.
p) Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, 
sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa 
de acolhimento familiar.

Encontramo-nos no próximo mês.

Vivência cristã
O 5º Congresso Espírita de Mato Gros-
so acontecerá de 1º a 4 de agosto, em 
Cuiabá, com palestras a cargo de Plínio 
de Oliveira, Divaldo Pereira Franco, 
Alberto Almeida, Suely Caldas Shubert, 
Sandra Borba, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, Lacordaire Abrahão e Alírio 
de Cerqueira. Informações: www.
feemt.org.br

Juventude e Liberdade
A 8ª Temporada do Sertão Jovem 
Espírita ocorrerá, nos dias 13 e 14 
de julho, em Itaporanga (PB), com o 
tema principal “Juventude, liberdade 
e responsabilidade”, a ser exposto 
por Éden Ernesto Lemos, Denise Lino, 
Neto Batista, Iara Machado e Paulo 
Yokanã. Informações: gerencia.scrita 
@hotmail.com ou com Vicente (83) 
9987-3357 


