
com a participação de Divaldo Pereira Franco, Sandra Borba Pereira, 
Alberto Almeida, Sandra Della Póla, Haroldo Dutra Dias e Suely Caldas 
Schubert. Temas como “A Regeneração do Mundo”, “A Psicologia da 
Gratidão”, “O Evangelho e o Futuro” e “Encontrando sentidos para 
viver” serão os assuntos trabalhados à luz do tema central “Amanhecer 
de uma Nova Era”. Todos serão expostos no Expotrade Pinhais, em 
Curitiba (PR), de 8 a 10 de março. Informações: www.feparana.com.br

Início de Cursos na FEB, em Brasília
De 6 a 10 de março, serão 
reiniciados os cursos da FEB. 
A abertura dos Cursos será 
realizada com palestra a ser 
proferida no dia 2 de março, 
às 18h30, por Haroldo Dutra 
Dias, sobre o tema “Parábolas 
de Jesus”. No final de semana 
intermediário entre os dois 
eventos, haverá seminário para treinamento dos monitores dos cursos. 
Informações: diretoria@febnet.org.br

Saúde e Fé
No mês de janeiro, o Movimento Espírita de Sergipe recebeu eventos 
ligados à fé e à saúde como o I Festival Espírita de Verão, ocorrido 
durante o mês com a abordagem de temas relacionados à saúde, 
e o XX Encontro da Irmandade Espírita, trabalhando o tema “A Fé: 
Esperança da Nova Era que se Aproxima”, no dia 20. O Festival contou 
com palestras, oficinas e o Seminário, no desenvolvimento do tema. 
Informações: www.fees.org.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), tendo como tema “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 Lúcio Vieira de Souza, Décio 
Iandoli Júnior, Irvênia Prada, Alberto Almeida e Haroldo Dutra Dias.  
A programação completa e outras informações podem ser conferidas 
no site http://mednesp2013.amealagoas.com.br

Era de Regeneração Social 
A Federação Es-
pírita Catarinense 
convida a todos 
os trabalhadores e 
estudiosos do Es-
piritismo para o 2º 
Encontro de Assis-
tência Social Espí-
rita de Santa Catarina (Easesc) que acontecerá, nos 
dias 24 e 25 de março, em Blumenau. O Easesc 
tem o objetivo de proporcionar aos trabalhadores 
espíritas um espaço de diálogo e reflexão acerca 
da assistência social no Estado de Santa Catarina. 
Na programação do evento constarão palestras e 
exposições de temas como “Preparando a Era de 
Regeneração Social”. Informações: http://fec.org.br

Jesus a Porta, Kardec a Chave
Com promoção do Núcleo de Estudo e Pesquisa do 
Evangelho da FEB (Nepe), será realizado o seminário 
“Jesus a Porta, Kardec a Chave”, no dia 2 de março 
de 2013, das 8h30 às 16h, no auditório principal 
da FEB, em Brasília. Como públicos-alvo estarão 
representantes e colaboradores das 26 Entidades 
Federativas Estaduais, do Distrito Federal e da FEB, 
e demais convidados, sob coordenação de Haroldo 
Dutra Dias. O programa abordará Origem e Objetivos 
do Nepe, com exposição de Antonio Cesar Perri de 
Carvalho; Fundamentação Teórica e Doutrinária do 
Nepe e do Estudo do Evangelho com base nas obras 
de Kardec e Chico Xavier, com exposição de Haroldo 

Dutra Dias; Metodologia de Estudo Interpretativo do 
Evangelho, abordado por Wagner Gomes da Paixão; 
Experiência da FEB: Curso de O evangelho segundo 
o espiritismo, com base no método interpretativo 
do Evangelho, a ser exposto por Célia Maria Rey 
de Carvalho. Além destes, oficina do Evangelho 
– Estudo de um versículo, com coordenação de 
Haroldo Dutra Dias e participação dos membros 
da Comissão de Administração do Nepe e mesa- 
-redonda sob coordenação de Ricardo de Andrade 
Toloise Mesquita com participação de Haroldo Dutra 
Dias, Simão Pedro 
de Lima, Afonso 
Chagas, Flávio Rey 
de Carvalho e Wagner 
Gomes da Paixão. 
I n f o r m a ç õ e s : 
nepe@febnet.org.br

Encontro de Mocidades Espíritas do Ceará
A Coordenação de Infância e Juventude da 
Federação Espírita do Estado do Ceará promoveu 
o XV Encontro de Mocidades Espíritas do Estado, 
nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, no Lar Fabiano 
de Cristo. “O que é ser jovem espírita?” foi o 
tema principal do evento. Informações: www.
feec.org.br

Sentidos Para Viver
A XV Conferência Estadual Espírita do Paraná, 
promovida pela Federação Espírita do Estado, contará 
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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

– 6ª Parte –

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

Prosseguimos com nossas observações sobre a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

17. A Subseção II, que contempla os artigos 33 a 35, trata do instituto da Guarda, sobre o qual se destaca:
a) a guarda ocorre quando o juiz, após ampla análise do caso concreto, outorga a pessoa ou casal maior 
de idade o dever de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente. 
b) o detentor da guarda pode opor sua vontade contra terceiros, incluídos os pais, na decisão quanto 
ao melhor para a criança ou adolescente.
c) a guarda objetiva regularizar uma situação de fato, vale dizer, na prática, a criança ou adolescente 
já se encontra assistida nos aspectos material, moral e educacional pela pessoa ou casal, sendo tal 
situação apenas formalizada por decisão judicial.
d) a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente do seu responsável, para 
todos os fins de direito, inclusive previdenciários. Importante destacar que nos trabalhos desenvolvidos 
junto a assistidos é comum encontrar criança ou jovem sob a guarda de algum parente, geralmente 
os avós ou tios.
e) concedida a guarda da criança ou adolescente a responsável, os pais do menor tem o direito de 
visita a seu filho e o dever de prestar alimentos, na forma decidida pelo juiz, a pedido do interessado 
ou do Ministério Público.
f) é dever do Poder Público estimular a guarda de criança e adolescente afastados do convívio familiar, 
oferecendo assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. Infelizmente, tal medida não existe como 
política pública permanente, motivo pelo qual inúmeros menores ficam internados em instituições, 
sem usufruir os benefícios que o acolhimento familiar proporciona.
g) a guarda pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, após ser ouvido 
o Ministério Público.

18. Passamos, agora, à Subseção III, composta dos artigos 36 a 38, que regulam a tutela, sobre a qual cabe 
anotar:

a) tutela é um poder que a lei confere a pessoa capaz para proteger e administrar os bens de criança 
ou adolescente que não estejam sob o poder familiar, representando-o ou assistindo-o em todos os 
atos da vida civil.
b) de acordo com a lei brasileira, os filhos menores são postos em tutela quando os pais (i) falecem, 
(ii) são julgados ausentes ou (iii) perdem o poder familiar.
c) o objetivo da tutela é resguardar a pessoa e os bens dos menores de 18 anos não emancipados e 
implica necessariamente o dever de guarda, comentado acima.
d) a tutela pode ser consignada em testamento ou outro documento que exprima a vontade dos 
pais. Não ocorrendo esta situação, a tutela pode ser deferida aos parentes próximos da criança ou do 
adolescente. Quando não houver definição em testamento ou parentes próximos aptos a exercer a 
tutela, ela pode recair em pessoa que não tenha laços de sangue com o menor.
e) ao assumir o encargo, mediante termo nos autos, o tutor fica obrigado nas mesmas condições da 
guarda. Os tutores são obrigados a prestar contas ao juiz e respondem pelos prejuízos que vierem a 
causar ao pupilo.
f) a competência para analisar ação de tutela é da Vara da Infância e da Juventude quando a criança ou 
o adolescente se encontra em uma das situações de risco contempladas no artigo 98 do ECA. Quando 
os direitos do menor estão plenamente preservados, a competência é da Vara de Família.

No próximo mês, nos encontraremos no estudo deste tema.

Amanhecer de uma nova era
O orador e escritor Divaldo Franco 
esteve em Natal (RN) para a realiza-
ção de palestra pública, no dia 2 de 
fevereiro, no Ginásio Nélio Dias. Além 
da palestra, o orador desenvolveu 
um Workshop com o tema “Amanhe-
cer de uma nova era”, apresentado 
no dia 3 de fevereiro no Centro de 
Convenções, em Ponta Negra. Mais 
informações (84) 3211-8518 e no site 
www.fern.org.br

Sedes das Reuniões das 
Comissões Regionais 
Em reunião da Comissão Executiva do 
CFN, realizada em fevereiro, presidida 
pelo presidente interino da FEB e in tegrada 
pelo secretário-geral do CFN, pelos 
secretários das Comissões Regio nais 
do CFN e coordenadores nacionais das 
Áreas das Comissões Regionais do CFN, 
foram definidas as datas e cidades que 
sediarão as reuniões das Comissões 
Regionais do CFN da FEB: Nordeste – 
dias 12 a 14 de abril, em Recife (PE); 
Sul – dias 26 a 28 de abril, em São 
Paulo (SP); Centro – dias 17 a 19 de 
maio, em Palmas (TO); Norte – dias 14 
a 16 de junho, em Porto Velho (RO). 
Informações: cfn@febnet.org.br


