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Congresso do Amazonas homenageará Chico
Xavier

algumas atividades especiais, como o lançamento da Semana
Nacional de Arte Espírita, que ocorrerá em outubro. Iniciaramse no dia 1º de janeiro as inscrições para a 1ª Mostra Abrarte
Sul. Informações: www.abrarte.org.br

Portal da FEEAL: êxito na comunicação

Encontram- se
abertas as inscrições
para o 7º Fórum
Nacional de Arte Espírita, que ocorrerá
em Pedro Leopoldo
(MG), de 3 a 6 de
junho deste ano. O
Fórum Nacional de Arte Espírita é um evento promovido pela
Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que reúne associados e lideranças do movimento artístico espírita brasileiro. É
realizado anualmente no feriado de Corpus Christi. Durante
o evento há grupos de trabalho, apresentações artísticas, além
da assembleia geral de associados da Abrarte.
A inscrição deve ser feita em seu site e terá valores diferenciados, de acordo com a data em que for realizada.
Neste ano, em virtude da comemoração do Centenário de
Nascimento de Francisco Cândido Xavier, estão programadas
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Conforme levantamento da área de suporte, o recéminaugurado portal na web da Federação Espírita do Estado
de Alagoas recebeu, até janeiro, a visita de 14 cidades de 12
países e, do Brasil, 717 visitas oriundas de 26 cidades. De
acordo com seus idealizadores, o portal é colocado a serviço
da divulgação da Doutrina Espírita e do Movimento Espírita
em Alagoas, no Brasil e no Exterior. Quem quiser conhecer
basta acessar: www.feeal.org.br

A União das Sociedades Espíritas, Regional
de Marília, realizou, no dia 28 de fevereiro,
na Fundação Eurípides/Univem, o 1º Fórum
sobre o Centro Espírita, com o tema “Um
olhar sobre o preconceito”. Os participantes
discutiram como lidar na casa espírita com as
questões relacionadas com a sexualidade, religião, vícios e classes sociais, apresentando as
conclusões na assembleia final. Informações:
www.mariliaespirita.com.br

Os dias 29 e 30 de janeiro foram marcados
pelo II Encontro Estadual de Estudantes da
Doutrina Espírita, realização da Coordenadoria
de Assuntos Doutrinários da Federação Espírita
do Estado de Alagoas. Tendo como facilitadora
Sônia Arruda Fonseca, coordenadora da Área
do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita nas Comissões Regionais do CFN da FEB,
abordou o tema “Missão dos Espíritas – O
Estudo como base fundamental”. O evento
ocorreu no Centro Espírita William Crookes.
Informações: www.feeal.org.br

Espiritismo e Sexualidade

Reunião de Presidentes

Com o objetivo de prosseguir com o trabalho de Setorização dos Centros Espíritas da Capital, a Federação Espírita
do Mato Grosso do Sul promoveu, no dia 6 de fevereiro, a
primeira Reunião de Presidentes em 2010, na sede da Federação. A Diretoria da FEMS se reuniu com os dirigentes para
planejar as ações e aperfeiçoar o trabalho federativo na Capital, tendo em vista promover a união e a integração de toda a
comunidade espírita, sobretudo dos Centros Espíritas entre si
e deles com a Federação. Para isso, a Capital foi dividida em
três grandes setores. Informações: www.fems.org.br

PROJETO GRÁFICO
Luciano Carneiro Holanda
DIAGRAMAÇÃO
Luiz Paulo Araujo Pedrosa

Com promoção da Federação Espírita do Ceará ocorreu, no dia 6 de fevereiro,
o seminário “Espiritismo e Sexualidade”, desenvolvido por Leonardo Machado, de
Recife (PE). Foram abordadas questões como relacionamentos, homossexualidade,
planejamento familiar. O evento ocorreu no Centro Espírita Aurora Redentora.
Informações: www.feec.org.br

Jornada de Estudos Espíritas
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De 13 a 16 de fevereiro ocorreu, com promoção da Coordenação de Estudos Doutrinários e ESDE da Federação Espírita do Estado de
Sergipe, a Jornada de Estudos Espíritas. Foram abordados temas como
“Espiritismo Doutrina Consoladora”, “Reencarnação e Evolução do Espírito”, “Reencarnação e Justiça Divina”, “A Vida no Mundo Espiritual”.
Informações: www.fees.org.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 3 - TRABALHADOR VOLUNTÁRIO
Por Ricardo Silva
ricardo.ric.silva@gmail.com

Missão dos Espíritas

A Federação Espírita Amazonense promoverá o
4º Congresso Espírita do Amazonas, com o tema “Chico
Xavier- Apóstolo 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 (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. Informação:
www.feamazonas.org.br

Arte Espírita

>
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A XII Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação Espírita
do Paraná, com o tema “Vida, desafios e soluções”, ocorrerá nos dias 12,
13 e 14 de março, na Expotrade Pinhais. A programação conta com a as
palestras e conferências “Milagre da
Vida”, com Divaldo Pereira Franco;
“Panorâmica do Movimento Espírita
Internacional”, por Nestor João Masotti; Seminário “O Ser Existencial”,
com Sandra Borba Pereira; Seminário
“O Desafio de lidar com as emoções: Medo, Tristeza, Agressividade
e Alegria”, com Alberto Almeida;
Seminário “Energia da Vida e Hábitos
Mentais – Sensações e Emoções”,
com José Raul Teixeira. Informações:
www.feparana.com.br

Evento com Dirigentes em
Bauru

A USE Intermunicipal de Bauru
(SP) promoveu evento nos dias 15 e
16 de fevereiro, voltado a dirigentes,
com temas sobre Liderança, Administração e Conflitos. Contando com
atuação de Roberto Fuina Versiani
e Marco Rosa, ambos da equipe da
Secretaria-Geral do CFN da FEB.
Informações: usebauru@terra.com.br

3

TERMO DE ADESÃO
A Lei 9.608/98, que dispõe sobre o serviço voluntário, prevê no art. 2º que o serviço voluntário será
exercido mediante a celebração de termo de adesão
entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do
serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as
condições de seu exercício.
Em nossas atividades de assessoramento jurídico
voluntário na Secretaria-Geral do Conselho Federativo
Nacional, temos contato com inúmeras instituições
espíritas do País, em viagens, por telefone ou e-mail,
sendo comum surgirem alguns questionamentos sobre
o termo de adesão. Valendo-nos desta experiência de
alguns anos, resumimos, abaixo, em tópicos, os pontos
que devem ficar claros para os dirigentes das organizações religiosas:
a) o termo de adesão, embora seja assim denominado pela lei, consubstancia verdadeiro contrato
firmado entre a instituição e a pessoa que se oferece
como voluntária para uma ou mais atividades e serve de
prova em eventual processo judicial para demonstrar a
inexistência de relação empregatícia entre a organização
religiosa e o trabalhador voluntário;
b) todo e qualquer voluntário maior de idade que
atue na instituição espírita com regularidade deve
assinar o termo de adesão, especialmente aqueles
que atuem em cargos de direção ou coordenação.
Por outro lado, colaboradores eventuais, palestrantes,
frequentadores, evangelizandos, alunos e visitantes não
necessitam fazê-lo;
c) embora a Constituição Federal e as leis de nosso
País não autorizem o trabalho profissional do menor
de 16 anos de idade (exceto na condição de menor
aprendiz, a partir dos 14 anos), caso seja reconhecido
pela Justiça Trabalhista que a criança ou jovem tenha
exercido irregularmente atribuições que caracterizem
relação de emprego, serão pagos todos os direitos trabalhistas pela instituição considerada empregadora. Sendo
prática comum nas casas espíritas a atuação regular de
jovens como auxiliares nas atividades desenvolvidas,
recomenda-se, ante o exposto, que nesta situação todos
os voluntários a partir de 14 anos de idade assinem o
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termo de adesão, junto com o responsável legal;
d) no termo de adesão deve-se especificar a atividade que o voluntário executa na instituição e em
quais dias da semana e horário. Por isso, aquele que
colabora em várias frentes junto à Casa Espírita deve
enumerar cada uma de suas atribuições. Importante
destacar que não é necessário o detalhamento excessivo
de cada função, mas a descrição objetiva do serviço ou
trabalho realizado;
e) sabe-se que existe alguma rotatividade de voluntários nas organizações religiosas, ocorrendo, às vezes, o
abandono de atividades pelo participante sem qualquer
aviso prévio. Assim, surge naturalmente a seguinte questão: qual o melhor momento para a assinatura do termo
de adesão? Aconselha-se a assinatura do contrato do
voluntário após a fixação deste na atividade, verificada
caso a caso, sempre a partir da assiduidade do colaborador e comprovada sua responsabilidade perante os
compromissos assumidos;
f) os termos de adesão da instituição devem ser
arquivados, de forma organizada e protegida, pelo
prazo de 5 (cinco anos), quando o trabalhador voluntário não terá mais direito a reclamar, perante a Justiça
Trabalhista, a existência de eventual relação de emprego
(prescrição);
g) assinado o termo de adesão, o voluntário persiste
por vários anos nas atividades assumidas na instituição.
Há necessidade de se renovar este contrato com
o passar do tempo? Embora a Lei 9.608/98 não
disponha sobre a renovação do termo de adesão,
há notícias de que alguns juízes trabalhistas têm
exigido sua ratificação como forma de verificar a
atualidade do documento. Assim, é prudente que
de ano em ano seja ratificado o termo de adesão
e, se necessário, também atualizado, em relação
às atividades executadas pelo colaborador, e a título de sugestão, apresentamos Termo de Adesão
ao Serviço Voluntário, com formulário constando
no verso e transcrição da Lei 9.608/98 com os
campos para a ratificação anual do contrato.
Acesse o site da FEB e baixe o PDF
www.febnet.org.br/form-adesao-trabalho-voluntario.pdf
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