
Abra seus olhos, ilumine sua vida

O 7º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul acontecerá 
no Centro de Eventos Serra Park, em Gramado (RS), nos dias 
4, 5 e 6 de outubro. Os conferencistas Divaldo Pereira Fran-
co, Alberto Almeida, André Trigueiro, Sérgio Lopes, Sandra 
Maria Borba e Haroldo Dutra Dias serão os palestrantes. O 
evento será realizado sob os auspícios da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul e terá como tema “O Evangelho no 
Mundo e nos Corações”. 
Informações: http://espiritismors.org.br

Encontro de Comunicação Espírita
O II Encontro Nacional de Comunicação Social Espírita, a 
ser realizado nos dias 13 a 15 de setembro, em Goiânia 
(GO), tem apoio do CFN da FEB e da Feego. Merhy Seba 
e Ivana Leal S. Raisky abordarão o tema “A Era Nova da 
Comunicação”. Informações: cfn@febnet.org.br;  www.
feego.org.br

Novidades na página       
do Nepe
A página eletrônica do Nú-
cleo de Estudo e Pesquisa do 
Evangelho da FEB, no Portal da 
FEB, se tornou mais dinâmica, 
com blog da revista Luz Divi-
na, fórum, notícias e subsídios 
variados. Informações: www.
febnet.org.br/nepe

Inscrições para o Congresso Brasileiro

Neste mês de agosto, iniciam-se as inscri-
ções para o 4º Congresso Espírita Brasileiro, 
programado para os dias 11 a 13 de abril 
de 2014, em quatro regiões, tendo por se-
des: Campo Grande, João Pessoa, Manaus 
e Vitória. Todas as informações e o acesso 
para as inscrições estão disponíveis no Por-
tal da FEB: www.febnet.org.br

Justiça Social
De 21 a 23 de setembro, a Federação Espíri-
ta do Estado de Sergipe realizará, no Teatro 
Atheneu de Aracaju (SE), o 5º Congresso 
Espírita do Estado. Adotando como tema 
“Justiça social, uma questão de amor ao pró-
ximo”. Serão palestrantes  Alberto Almeida, 
Suely Caldas Schubert, Frederico Menezes, 
Sandra Maria Borba, Júlio César Freitas, 
Góes Idair Montelli Reis e do presidente da 
FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho.
Informações: www.fees.org.br;
fees@infonet.com.br

Encontro Cairbar Schutel 2013
Nos dias 28 e 29 de setembro, será reali-
zado o Encontro Cairbar Schutel 2013, em 
Araraquara (SP), no Centro Internacional 
de Convenções Dr. Nelson Barbieri. Uma 
realização da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo – Matão, o encon-
tro terá como palestrantes Cláudio Marins, 
André Marouço, Gutemberg Paschoal, Lucy 
Dias Ramos, entre outros, expondo acerca 
do tema “A arte de servir”. O evento con-
tará, ainda, com atividades para jovens e 
crianças.
Informações: www.usematao.com.br;
www.institutocairbarschutel.org

Saúde Integral           
No dia 16 de agos-
to, a Federação 
Espírita do Estado 
do Ceará apresen-
ta o Seminário “A 
conquista da Saú-
de Integral”, sob a 
condução de Di-
valdo Pereira Franco, às 19h, no Centro de 
Eventos do Ceará. 
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

– 11ª Parte –

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

Damos continuidade às nossas considerações sobre os principais pontos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

27. As medidas de proteção devem observar os seguintes princípios:
[...] 
f) intervenção mínima – a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições 

cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;
g) proporcionalidade e atualidade – a intervenção das autoridades competentes deve ser necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança e o adolescente se encontram no momento em que a 
decisão é tomada;

h) responsabilidade parental – a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus 
deveres para com a criança e o adolescente;

i) prevalência da família – na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser 
dada prevalência a medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto 
não for possível, que promovam a sua integração em família substituta;

j) obrigatoriedade da informação – a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e 
capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos 
que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;

k) oitiva obrigatória e participação – a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de 
responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos 
e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião 
devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.

O artigo 101 da Lei n. 8.069/90 prevê as medidas que poderá adotar a autoridade competente quando 
ocorrer ameaça ou violação a direito da criança e do adolescente. É de suma importância, os trabalhadores da 
Infância e Juventude terem ciência das providências abaixo que podem ser invocadas junto ao Poder Público:

1) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
2) orientação, apoio e acompanhamento temporários;
3) matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
4) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
5) requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
6) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos;
7) acolhimento institucional;
8) inclusão em programa de acolhimento familiar;
9) colocação em família substituta.
No mês que vem seguiremos com nosso estudo.

Sertão Jovem
Ocorreu, nos dias 13 e 14 de 
julho, a 8ª temporada do Sertão 
Jovem Espírita, na cidade de Ita-
poranga, na Paraíba. “Juventude, 
liberdade e responsabilidade” 
foi a temática a ser abordada 
por Éden Ernesto Lemos, Denise 
Lino, Neto Batista, Iara Machado 
e Paulo Yokanã. O evento con-
tou com o apoio da Federação 
Espírita Paraibana.
Informações: www.fepb.org.br

Uma viagem do ódio
ao amor
Em comemoração dos 71 anos 
de publicação da obra Paulo e 
Estêvão, o Grupo Fraternidade 
Espírita Joanna de Ângelis, de 
Alagoas, apresentou, no dia 27 
de julho, o Seminário “Paulo e 
Jesus: uma viagem do ódio ao 
amor”, no Auditório do Lar São 
Domingos, em Maceió. Estive-
ram presentes como palestran-
tes Alexandre Sabino, Cleonice 
Laureano e Thaís Ramos. O 
evento contou com o apoio da 
Federação Espírita do Estado 
de Alagoas. Informações: feja.
maceio@gmail.com




