
Congresso Espírita do Pará

A União Espírita Paraense realizará nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, 
no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o 2º Congresso Es-
pírita Paraense. O evento visa alcançar todos os públicos, indepen-
dentemente de religião ou classe social. “Jesus, Guia e Modelo para 
a Humanidade” será desenvolvido por Divaldo Pereira Franco, Alber-
to Almeida, Sandra Maria Borba, Marlene Nobre e Severino Celestino. 
Informações: www.paraespirita.com.br

Pernambuco: Mostra Espírita 
“O ser interexistencial e seus conflitos” é o tema da XXII Mostra Espí-
rita, organizada pela Federação Espírita Pernambucana, de 20 a 22 de 
setembro, no Teatro Guararapes. Alberto Almeida, André Luiz Peixi-
nho, Leonardo Machado, Suely Caldas Schubert e Plínio Oliveira são 
os conferencistas.  Informações http://mostraespirita.blogspot.com.br

Encontro de Monitores       
“Compartilhando experiências de 
Acolhimento, Consolo, Esclarecimen-
to e Orientação” será o tema do 5º 
Encontro Paulista de Monitores do 
Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita a ser realizado, no dia 12 
de outubro, em Osasco (SP). O evento será promovido pela União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Informações: www.
usesp.org.br

Encontro Estadual de Juventudes no Paraná
Sandra Della Póla atuará no 9º En-
contro Estadual de Coordenadores de 
Juventude a ser realizado nos dias 26 e 
27 de outubro, no Recanto Lins de Vas-
concellos da FEP, em Balsa Nova (PR). 
Informações: www.feparana.com.br 

Arte de servir 
O Encontro Cairbar Schutel realiza-se em Araraqua-
ra (SP), nos dias 28 e 29 de setembro, no Centro 
Internacional de Convenções Dr. Nelson Barbieri. “A 
arte de servir” é o tema central abordado por Cláu-
dio Martins, Cíntia Vieira, André Marouço, Gutem-
berg Paschoal, Allan Vilches, Therezinha Oliveira, 
entre outros. Informações: http://usematao.com.br 

Encontro Estadual de Jovens no Sul
No dia 8 de setembro, acon-
tece o V Encontro Estadual 
de grupos de programações 
juvenis no Atheneu Espírita 
Cruzeiro do Sul, em Porto 
Alegre (RS). Com o tema “Ta-

refeiros do Bem”, o Encontro visa a participação de 
jovens evangelizadores, que fazem parte do Grupo 
de Programação do Rio Grande do Sul, e coorde-
nadores de jovens. Informações: dij@fergs.org.br; 
juventude.dij@fergs.org.br 
 

Mostra de Arte no Nordeste
A Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte), 
em parceria com a Federação Espírita Pernambuca-
na, promove de 14 a 16 de novembro a 4ª Mostra 
Abrarte Nordeste. O evento será realizado em Recife 
(PE) com o objetivo de trocar experiências entre o 
Movimento Federativo, divulgar os trabalhos artísti-
cos e estimular o desenvolvimento de novos grupos 
espíritas de arte. Informações: www.abrarte.org.br

Tocantins: Mudança interior
A Assessoria Regional Espírita Sul do Tocantins pro-
moveu, no dia 3 de agosto, o |Seminário “Intrapes-
soal – Comunicação abrindo espaço para mudança 
interior”, com a expositora Dalila Higa. O evento foi 
realizado no Centro Espírita Bezerra de Menezes, 
em Gurupi (TO). Informações: http://feetins.org.br

Reencarnação e Imortalidade

A 60ª Semana Espírita de Vitória da Conquista (BA) 
está sendo realizada no período de 1º a 8 de se-
tembro, no Centro de Convenções Divaldo Franco. 
“Reencarnação e Imortalidade” é o tema a ser de-
senvolvido por Jorge Elarrat, André Luiz Peixinho, 
Décio Iandoli Jr., Eliseu Mota Júnior, Sandra Della 
Póla, Divaldo Pereira Franco e Alberto Almeida. 
Paralela à Semana acontecem a 9ª Semana Espírita 
Jovem e a 16ª Semaninha Espírita. O evento é 
transmitido via internet pelo site: www.tvcei.com e 
www.radiofraternidade.com.br . Informações: 
http://feeb.com.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

– 12ª Parte –

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

Retornamos aos nossos breves comentários sobre a Lei n. 8.069/90, ainda destacando alguns pontos do artigo 
101 do mencionado diploma legal, que preconiza as medidas que poderá adotar a autoridade competente 
quando ocorrer ameaça ou violação a direito da criança e do adolescente.

28. O acolhimento da criança e do adolescente em instituição ou em família temporária é medida provisória 
e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, 
para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade.

29. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual 
e das providências previstas no referido artigo 101, o afastamento da criança ou adolescente do convívio 
familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária. Ocorrendo a retirada do menor do ambiente 
doméstico, será instaurado processo judicial, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo 
interesse, no qual se garantirá aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.
30. Guia de Acolhimento: Crianças e adolescentes somente podem ser encaminhados às instituições que 
executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma Guia de 
Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará:
a) identificação do menor e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos;
b) o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência, para facilitar sua 
localização;
c) os nomes de parentes ou de terceiros interessados em ter o menor sob sua guarda;
d) os motivos da retirada ou da não reintegração da criança e do adolescente no convívio familiar.

31. Plano Individual de Atendimento: Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a 
entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um Plano Individual 
de atendimento, visando à reintegração familiar. Isso somente não ocorrerá se houver ordem escrita e 
fundamentada em sentido contrário da autoridade judiciária competente, hipótese na qual haverá colocação 
do menor em família substituta.
O Plano Individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de 
atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente, sendo ouvidos, sempre, os 
pais ou o responsável.

Deve constar do Plano Individual:
a) os resultados da avaliação interdisciplinar;
b) os compromissos assumidos pelos pais ou responsável;
c) a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou 
responsável, com vista à reintegração familiar ou, caso seja esta medida vedada por expressa e fundamentada 
determinação judicial, às providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta 
supervisão da autoridade judiciária.

Respeito entre religiões 
A propósito do grande evento sobre 
juventude, o presidente da FEB, An-
tonio Cesar Perri de Carvalho, e o da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Dom Raymundo Da-
masceno Assis, trocaram correspon-
dências. Em resposta, o presidente da 
CNBB agradeceu “a atenciosa mensa-
gem e cordial manifestação de apreço 
e consideração”, em face do ofício do 
presidente da FEB, externando apoio 
à Jornada Mundial da Juventude: “[...] 
Movimentos que visam o fortaleci-
mento da família e dos valores éticos 
e morais com base no Cristianismo 
merecem nossa admiração e apoio 
vibratório”. 
Na época da escolha do atual Papa, o 
presidente da FEB declarou: “Sugesti-
va a escolha, por ser latino-americano, 
mais próximo das realidades e ne-
cessidades da comunidade e mais 
distante do peso de muitas tradições; 
por ter a vocação de evangelização; 
por escolher o nome Francisco, pois 
os dois luminares da Instituição: o 
de Assis (exemplo de humildade e 
simplicidade) e o Xavier (dedicação à 
difusão do Cristianismo), são excelen-
tes inspiradores para as mudanças que 
devem ocorrer para se contribuir com 
o bem-estar espiritual do segmento 
católico, que devemos respeitar e 
manter boa convivência”. Informa-
ções: diretoria@febnet.org.br


