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Obras de Chico Xavier em Congresso
Mundial

Lançamentos de livros de Chico Xavier em vários idiomas pelo Conselho Espírita Internacional
e temas sobre sua obra psicográfica ocorrerão
no 6º Congresso Espírita Mundial, promovido
pelo CEI, a realizar-se em Valencia, Espanha, de
10 a 12 de outubro deste ano, com o tema central “Somos Espíritos Imortais”. Informações:
www.espiritismo.cc; www.2010.kardec.es

USE-SP realiza vários eventos sobre Chico
Xavier

A União das Sociedades
Espíritas do Estado de São
Paulo promove eventos simultâneos em homenagem
ao Centenário de Chico Xavier, em: Araçatuba, Bauru,
Ribeirão Preto, São José dos
Campos, São Paulo e Sorocaba. No dia 11 de abril,
entre 9h e 12h, cada uma
dessas Regionais da USE sedia evento aberto à participação popular, com apresentações artísticas, palestras curtas e depoimentos.
Informações:www.use-sp.com.br

Expediente

O Estado do Acre receberá uma série de eventos no mês de abril para comemorar os 100 anos
de nascimento de Chico Xavier, a iniciar-se com o
subprojeto “As Obras de Chico Xavier nas Bibliotecas
Públicas do Acre”, em que serão disponibilizadas
obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier
às bibliotecas públicas do Estado do Acre. No dia
2 de abril ocorrerá o UNEACRE – Encontro de
Unificação dos Espíritas do Acre – Ano 2010, com
o tema “Unificação do Movimento e União dos
Trabalhadores Espíritas na Perspectiva das Obras de
Chico Xavier”.
Na quinzena de 15 a 30 de abril ocorrerá o
ciclo de palestras públicas sobre “O Livro dos
Espíritos e as Obras de Chico Xavier”, em todas
as casas espíritas do Acre que incluirão em sua
programação de palestras o tema, destacando o
surgimento e atualidade da Doutrina Espírita, bem
como a contribuição decorrente dos conteúdos das
obras de Chico Xavier. Os eventos contam com
a participação da Federação Espírita do Estado.
Informações: marconigo@gmail.com

“Chico Xavier, Mediunidade e
Juventude” no Amapá

No XIII Encontro de Mocidades Espíritas do
Amapá, realizado de 13 a 15 de fevereiro, promovido pela Federação Espírita do Estado do Amapá
em Macapá, o tema central foi “Chico Xavier, a
Juventude e a Mediunidade”, com a atuação do
diretor da FEB Antonio Cesar Perri de Carvalho
e Célia Maria Rey de Carvalho. Compareceram
cerca de uma centena de jovens dos nove grupos de juventude do Estado. Junto à Federação

Brasil Espírita é uma publicação do Conselho Federativo Nacional da Federação EspÍrita Brasileira

CONSELHO EDITORIAL:
Nestor João Masotti
Altivo Ferreira
Antonio Cesar Perri de Carvalho
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Mayara Paz Costa
(RP: 7220/DF)

ABRIL 2010

Chico Xavier em letras

PROJETO GRÁFICO
Luciano Carneiro Holanda
DIAGRAMAÇÃO
Luiz Paulo Araujo Pedrosa

Avenida L-2 Norte, Quadra 603, Conjunto F (SGAN), Brasília
(DF), CEP 70830-030
E-mail: imprensa@febnet.org.br
HOME PAGE: www. febnet.org.br/brasilespirita
TEL.: (61) 3224-5575
FAX: (61) 3322-0523

A FIM DE DIVULGAR AS NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
ESPÍRITA ESCREVA PARA A REDAÇÃO:

2

>

Atividades espíritas

funciona a obra social Casa
Chico Xavier, onde os jovens do interior ficaram
hospedados e ocorreram
as refeições coletivas. O
evento foi coordenado
pelo Departamento de
Infância e Juventude da
Federação e foi aberto pelo
presidente Manuel Felipe
Menezes da Silva Júnior.
Informações: www.feamapa.com.br

7º Encontro de Presidentes

A USE Intermunicipal de Marília realizou no dia 17 de março, na
União Espírita “João de Camargo”, em Marília (SP), uma reunião com
os presidentes de centros espíritas e Entidades Espíritas de Marília e Região, com a seguinte pauta: Centenário de Chico Xavier - Iniciaram-se,
em janeiro de 2010 as homenagens ao Missionário de Pedro Leopoldo.
Informações: www.mariliaespirita.jor.br

Congresso no Amazonas
focaliza Chico Xavier

A Federação Espírita Amazonense
promove o 4º Congresso Espírita do
Amazonas, com o tema “Chico XavierApóstolo do Bem e da Paz”, de 2 a 4
de abril, com a participação de Alberto
Almeida (PA), André Peixinho (BA), Sandra Borba Pereira (RN) e Suely Caldas
Schubert (MG). Na noite da abertura do
evento, haverá o lançamento simbólico
do selo em homenagem ao centenário
de Chico Xavier, com a participação
do diretor dos Correios do Amazonas.
Informações: www.feamazonas.org.br

Feira do Livro em Mato Grosso

No dia 9 de abril a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso realiza
uma Feira do Livro em Homenagem a Chico Xavier. O evento acontecerá
ao longo do dia na Praça Pública localizada no Centro de Cuiabá. A Feira será composta apenas de obras psicografadas pelo médium mineiro.
Mais informações: www.feemt.org.br

Homenagem a Chico Xavier no Centro por ele fundado

O Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo,
fundado por Chico Xavier,
promoverá eventos na data de
nascimento do homenageado:
2 de abril – Inauguração do
Memorial anexo ao Centro,
apresentação de Coral, e, palestra por Antonio Cesar Perri
de Carvalho, diretor da FEB;
3 de abril – Almoço festivo
oferecido às famílias assistidas
pelo Centro, e, palestra por Terezinha de Oliveira (de Campinas); 4
de abril: palestra por Haroldo Dutra (MG), e, depois visita à Casa de
Chico Xavier.
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Conferência Estadual no
Paraná

A XII Conferência Estadual Espírita,
promovida pela Federação Espírita do
Paraná, com o tema “Vida, desafios e
soluções”, ocorreu nos dias 12, 13 e
14 de março, na Expotrade Pinhais.
Foram realizadas palestras com Divaldo
Pereira Franco; Jorge Godinho (representando a FEB); Sandra Borba Pereira;
Alberto Almeida e José Raul Teixeira.
Informações: www.feparana.com.br
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Espaço Jurídico

Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária,
aplicadas às instituições espíritas.

RELAÇÕES TRABALHISTAS NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA
PARTE 4 - II. TRABALHADOR VOLUNTÁRIO
Direitos e responsabilidades do
trabalhador voluntário
Por Ricardo Silva
ricardo.ric.silva@gmail.com

O trabalhador voluntário concorre, na medida de
suas possibilidades, com seu esforço e dedicação para
que a instituição na qual colabora atinja suas finalidades
estatutárias. Nosso País tem forte tradição nesse sentido,
conforme se pode verificar nas inúmeras ações sociais
desenvolvidas pela organizações religiosas e pelo Terceiro
Setor, de forma geral.
Contudo, essa delicada relação entre o trabalhador
voluntário e, no caso, a organização religiosa será mais
harmônica e produtiva se tiver por base o esclarecimento
das partes envolvidas quanto às atitudes que se aguarda
de ambas.
A partir da pesquisa realizada quanto ao tema em
análise, elencamos abaixo alguns dos direitos e responsabilidades do trabalhador voluntário, que são também,
por outro lado, as responsabilidades e os direitos da
organização religiosa que lhe aceita o concurso.
1. Direitos do Trabalhador Voluntário
a) Conhecer satisfatoriamente a instituição na qual se
candidata ao trabalho voluntário, frequentando-a com
regularidade, a fim de assegurar-se de sua afinidade com
os objetivos estatutários;
b) Escolher livremente a atividade na qual deseja
colaborar, uma vez que esta constitui forma de ampliar
e desenvolver suas habilidades, com aproveitamento de
sua experiência e conhecimentos;
c) Receber todas as informações necessárias ao
bom desempenho de suas funções, com a descrição
específica das atividades a serem desenvolvidas sob sua
responsabilidade;
d) Ser acompanhado na atividade desempenhada,
com a devida supervisão, recebendo da instituição a
capacitação adequada;
e) Integrar-se com os demais participantes da instituição, sejam ou não trabalhadores voluntários, a fim de
permutar suas impressões e experiências, visando sempre
à melhoria das atividades;
f) Ser respeitado quanto ao tempo dedicado à
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instituição, mediante o acordo estabelecido e formalizado no termo de adesão do trabalhador voluntário;
g) Participar das decisões da instituição, direta e
indiretamente, por meio de sugestões, avaliações e
reuniões de acompanhamento ou deliberativas, quando
for o caso;
h) Receber estímulo fraterno e reconhecimento da
instituição, seja qual for a atividade desempenhada.
2. Responsabilidades do Trabalhador Voluntário
a) Interessar-se pela instituição na qual se candidata
ao trabalho voluntário, com vistas a sua efetiva integração;
b) Buscar conhecer a realidade social da comunidade na qual se insere a instituição, bem como o perfil
daqueles que são assistidos por ela;
c) Assumir somente os encargos que realmente possa
cumprir, comparecendo à instituição nos dias e horários
previamente acertados;
d) Desempenhar satisfatoriamente, conforme acertado no termo de adesão do trabalhador voluntário, as responsabilidades livremente assumidas com a instituição,
buscando aprimorar-se como ser humano no exercício
de seus encargos;
e) Interagir com a instituição, especialmente com
o supervisor responsável pela área na qual atua, e direcionar suas dúvidas, críticas, sugestões ou avaliações
ao coordenador da área pertinente, evitando ruídos de
comunicação;
f) Exercitar a tolerância e a fraternidade na instituição
escolhida e buscar sempre aprender algo diante da diversidade de pessoas e situações relacionadas à atividade
desenvolvida;
g) Atualizar anualmente o termo de adesão, ratificando-o e alterando-o, se for o caso, a fim de que ele retrate
sua real situação na instituição;
h) respeitar as decisões da instituição, zelando pela
harmonia no cumprimento das diretrizes traçadas pela
administração.
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