
Confraternização Espírita
“Acolher, consolar, esclarecer e orientar” 
será o tema da Confraternização dos Tra-
balhadores Espíritas de Santa Catarina a 
ser realizada no dia 16 de novembro, com organização da Federação 
Espírita Catarinense. O evento ocorrerá no Centro de Eventos, em 
Florianópolis. Informações: (48) 3348-0808 ou www.fec.org.br

Mostra Espírita em Pernambuco
A Federação Espírita Pernambucana apresentou, nos dias 20, 21 e 22 
de setembro, o Programa da Mostra Espírita, no Teatro Guararapes do 
Centro de Convenções de Pernambuco, com a presença dos exposito-
res Alberto Almeida, André Luiz, Leonardo Machado, Plínio Oliveira e 
Suely Caldas Schubert. No evento foram discutidos temas como “Os 
conflitos da obsessão”, “Reencarnação, obsessão e transtornos psi-
quiátricos”, entre outros. Informações: http://federacaoespiritape.org

Evangelização Infantil da FEB: Resgate
Histórico de 100 anos
Se você foi evangelizado, evangeli-
zador ou colaborador no trabalho de 
Evangelização da Federação Espírita 
Brasileira, no Rio de Janeiro, pode 
ajudar para que as comemorações em 
torno do centenário desta atividade 
na FEB sejam ainda mais marcantes. 
Basta fazer chegar à Sede Seccional 
da Federação, no Rio de Janeiro, 
materiais que ajudem a contar um 
pouco desses cem anos de história, 
como fotos, livros infantis, apostilas, 
cartazes, recortes de jornais ou revistas da época. O Centenário da 
Evangelização Espírita Infantil da FEB será comemorado em junho de 
2014, mas é importante que os materiais cheguem quanto antes à 
Instituição, devendo ser entregues na Secretaria da Sede Seccional, 
Av. Passos, 30, Centro, CEP 20051-040, Rio de Janeiro, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h, ou aos sábados, das 8h30 às 12h. Infor-
mações: (21) 3078-4747 ou febpassos@febrasil.org.br

Compartilhando Experiência 

Ocorre no dia 12 de outubro, em Osasco (SP), o 5º 
Encontro Paulista de Monitores do Estudo Sistemati-
zado da Doutrina Espírita (Esde), abordando o tema 
“Compartilhando experiências de acolhimento, 
consolo, esclarecimento e orientação”.  Realiza o 
evento a União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo. Informações: www.usesp.org.br

Congresso da Abrame
No período de 13 a 15 de 
setembro, o município de 
Poconé, no Pantanal Mato-
-Grossense, recebeu o 7º 
Congresso Nacional da Asso-
ciação Brasileira dos Magistra-

dos Espíritas (Abrame). O evento abordou temas 
como “A Justiça e a transição planetária”, “Saúde, 
bioética e espiritismo na construção de um novo 
mundo”, “Amor e ética: verdadeira justiça”, entre 
outros. Estiveram presentes no evento a presidente 
da Associação Médico-Espírita Internacional e do 
Brasil, Marlene Nobre, Kéops de Vasconcelos, Luiz 
Antônio, Haroldo Dutra Dias e Fátima Nancy. In-
formações: www.abrame.org.br

O Viver Espírita na Sociedade
O XV Congresso Espírita da Bahia será realizado no 
período de 31 de outubro a 3 de novembro, abor-
dando o tema “O Viver Espírita na Sociedade”. A 
abertura será realizada pelo orador Divaldo Pereira 
Franco. O evento tem o apoio da Federação Espírita 
do Estado da Bahia. Informações: (71) 3359-3323 
ou no site: www.feeb.org.br

Curso de Capacitação na Paraíba
O Departamento de 
Infância e Juventude 
da Federação Espírita 
Paraibana realiza, nos 
dias 5 e 6 de outubro, 
o Curso de Capacita-
ção de evangelizado-
res espíritas, com a 

presença de Marco Lima, Albanízia Diniz, Paulo 
Yokanã, João Alves, Carlos Alberto, Teomary Alves, 
Sarally Gabriel e Iara Machado. O evento ocorre na 
própria Federação, tendo como objetivo atingir 
espíritas que atuam ou pretendem atuar como 
evangelizadores no Movimento Espírita. Informa-
ções: www.fepb.org.br

FEB em Goiás
No dia 18 de agosto, o vice-presidente da FEB, 
Geraldo Campetti, desenvolveu palestra na sede 
da Feego, em Goiânia, sobre o tema “Em busca do 
Significado da Vida” e o Workshop “Como falar em 
Público sem desencarnar de medo”. Informações: 
diretoria@febnet.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

– 13ª Parte –

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

Seguimos com nossos comentários sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

32. Prática de Ato Infracional:
a) Considera-se ato infracional a conduta cometida por adolescente e descrita como crime ou contravenção 
penal. 
b) Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, sujeitos tão somente às medidas previstas 
na Lei n. 8.069/90, considerada a idade do adolescente à data do fato. 
c) Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101 do ECA, 
comentadas anteriormente.

33. Medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
a) Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.
b) Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos.
c) Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 
d) Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
e) Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.
f) Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.
g) Advertência.
h) Perda da guarda.
i) Destituição da tutela.
j) Suspensão ou destituição do poder familiar.

33. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 
a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia 
comum.

34. Conselho Tutelar:
a) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vale dizer, administrativo, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos 
na Lei n. 8.069/90.
b) Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 
Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante 
novo processo de escolha. 
c) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: (i) reconhecida 
idoneidade moral; (ii) idade superior a vinte e um anos; e (iii) residir no município. 
d) Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 
inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a cobertura 
previdenciária; gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração 
mensal;  licença-maternidade; licença-paternidade; e gratificação natalina. 
e) O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção 
de idoneidade moral.
Prosseguiremos no próximo encontro.

Encontro Estadual de
Coordenadores
O 9º Encontro Estadual de Coorde-
nadores de Juventude acontece, nos 
dias 26 e 27 de outubro, no Recanto 
Lins de Vasconcellos, localizado em 
Balsa Nova (PR). O evento se realiza 
das 9h às 13h, com a coordenação de 
Sandra Della Póla. Informações: (41) 
3223-6174 ou no site: www.feparana.
com.br

Tarefeiros do Bem no Sul
Os jovens evangelizandos que inte-
gram os Grupos de Programações Ju-
venis, evangelizadores, coordenadores 
do grupo e diretores do Departamento 
de Infância e Juventude participaram 
do V Encontro Estadual de Grupos de 
Programações Juvenis realizado, no 
dia 8 de setembro, no Atheneu Espírita 
Cruzeiro do Sul, localizado em Porto 
Alegre (RS). “Tarefeiros do Bem” foi o 
tema do evento. Informações: www.
fergs.org.br

Atividades na Sede
da FEB
No dia 3 de agosto, houve abertura 
dos cursos do Campo Experimental 
da FEB com palestra de Sérgio Lopes 
(RS). Em agosto, foram transferidas e 
reiniciadas as atividades do Departa-
mento de Assistência Social da FEB, 
nas novas dependências, na quadra 
909 Norte, onde funcionava o Centro 
Administrativo do CEI. Informações:  
diretoria@febnet.org.br


