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CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA ÁREA DE EDUCAÇAO 

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DO 6º CEU/CEERJ 

 

TÍTULO I  
DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 

 
CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO 
 

 Art. 1º - A Área de Educação Espírita do 6º Conselho Espírita de Unificação do 
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, adiante denominado AREE – 6º CEU/CEERJ, é 
órgão constitutivo do 6º Conselho Espírita de Unificação /CEERJ. 
 
 Art. 2º - O 6º CEU/CEERJ é braço de atuação do Conselho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro – CEERJ, órgão integrante do CEEU - Conselho Estadual Espírita de Unificação do 
Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, encarregado de desenvolver as atividades de 
unificação em sua área geográfica de atuação, com função orientadora, coordenadora e 
representativa do movimento espírita local, tendo suas normas estabelecidas por Regimento 
próprio. 
 
 § 1º - A área geográfica de atuação do 6º CEU/CEERJ é definida pelo CEEU, órgão de 
unificação, de âmbito Estadual. 
 
 § 2º - O CEEU teve sua origem na estrutura organizacional do Movimento Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro, aprovada em reunião de 28 de maio de 2006. 
 
 § 3º - O 6º CEU/CEERJ é herdeiro da estrutura organizacional do Movimento Espírita 
Organizado do Município de Magé, fundando em 25 de junho de 1961 com a criação da extinta 
UMEM – União Municipal Espírita de Magé.  

 
CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 
 

 Art. 3º - Constituem-se finalidades da AREE – 6º CEU/CEERJ: 
 

I. promover e estimular a prática, a difusão e o estudo do Espiritismo em seu tríplice 
aspecto – científico, filosófico e religioso – de forma integrada, de conformidade com os 
métodos estabelecidos na Codificação elaborada por Allan Kardec, envolvendo a 
infância, a mocidade e a madureza, bem como aos espíritos de modo geral; 
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II. gerenciar, junto ao 6º CEU/CEERJ, as atividades ligadas a: Evangelização da Família, ao 
Estudo e Pesquisa do espiritismo, Espirituais , Mediúnicas e de Assistência e Promoção 
Social; 

III. promover planos de ação, programas, projetos,  eventos e atividades de cunho 
educacional e pedagógico visando à construção do Homem Integral, dentro das 
perspectivas filosóficas, científicas e religiosas do pensamento Espírita Cristão, 
reconhecendo, na Educação Espírita o elemento norteador para a edificação de uma 
nova sociedade; 

IV. cuidar para que as atividades da Área estejam prioritariamente alinhadas com o que 
preconizam a Doutrina Espírita, como também, o pensamento e os métodos da 
Educação e da Pedagogia Espírita e, quando couber, ao pensamento filosofico e práticas 
educacionais e pedagógicas convencionais; 

V. servir de elemento de ligação entre o Movimento Espírita Local e o Órgão Federativo 
Estadual no que diz respeito às atribuições da Área; 

VI. manter sob sua aprovação e supervisão todas as atividades e eventos que se relacionem 
com os Serviços ligados à Área; 

VII. desenvolver estratégias de apoio e acompanhamento das atividades das IEA’s – 
Instituições Espíritas Adesas através de multiplicadores; 

VIII. formar e supervisionar grupos de trabalho visando à elaboração de material de apoio à 
Instituição Espírita; 

IX. servir de elemento integrador dos diversos Serviços ligados à Área de Educação 
Espírita; 

X. compor um banco de dados e rede de serviços sobre as atividades das IEA’s; 

XI. promover a reunião e a integração dos diversos serviços relativos à educação do 
espírito, ampliando o seu processo educacional, atuando junto aos  IEA’s com as 
respectivas equipes de multiplicadores, objetivando o aprimoramento das atividades 
que levem a alcançar suas finalidades. 
 

 Art. 4º - Para atendimento de suas finalidades a AREE – 6º CEU/CEERJ, desenvolverá 
as seguintes atividades: 
 

I. Mês Espírita do 6º CEU/CEERJ, realizado preferencialmente no mês de junho; 

II. COMEM – Confraternização de Mocidades Espíritas em Magé, realizado 
preferencialmente no mês de julho; 

III. CEIM – Confraternização Espírita Infantil em Magé, realizado preferencialmente no 
mês de novembro; 
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IV. CEFAM – Confraternização da Família Espírita em Magé, realizada preferencialmente 
no mês de novembro, simultânea a CEIM; 

V. fóruns, capacitações, seminários e palestras, realizados de acordo com a necessidade e 
disponibilidade de datas do Calendário Unificado do 6º CEU/CEERJ; 

VI. qualquer outro encontro, evento e atividade, que se fizer necessário, e que esteja sob sua 
área de competência. 

 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA ÁREA 

 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 5º - A AREE – 6º CEU/CEERJ terá a seguinte estrutura de organização: 
 
I  - Diretor(a) da Área de Educação Espírita; 
II – Diretor(a) Suplente da Área de Educação Espírita; 
III – Assessor(a) Administrativo; 
IV – Comissão Gestora da Área de Educação Espírita; 
V – Coordenadores dos Serviços e Setores. 
 
Art. 6º - O Diretor da AREE será eleito em Reunião Ordinária do 6º CEU/CEERJ, em conjunto 
com os demais membros da Diretoria Executiva do CEU, em conformidade com o estabelecido 
em Regimento próprio. 
 
§ 1º - O mandato do diretor da AREE será definido pelo Regimento Interno do 6º CEU/CEERJ. 
 
§ 2º - Após eleito o Diretor da AREE irá indicar um Suplente, sendo este um tarefeiro 
associado de alguma IEA ao 6º CEU com pelo menos  02 (dois) anos de reconhecida vivência 
espírita com atuação no campo da unificação e seu mandato será simultâneo ao do Diretor da 
AREE. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

 
 
SEÇÃO I – DO DIRETOR DA AREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA 
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Art. 7º - Compete ao Diretor da AREE 6º CEU /CEERJ: 
 

I. formar e gerir a Equipe de Coordenação da AREE, mantendo-a coesa em relação a seus 
membros e afinada com as proposições e os processos da AREE; 

II. gerenciar junto ao CEU os seguintes serviços: Serviço de Evangelização da Família, 
Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas; Serviço de Atividades Espirituais e 
Mediúnicas  e  Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, em conformidade com 
a diretriz orientadora da Área de Educação Espírita do CEERJ; 

III. indicar os nomes dos Coordenadores dos diversos Serviços  à  Comissão Gestora da 
AREE sujeitando-os à aprovação da mesma; 

IV. indicar os nomes dos Coordenadores das Equipe que compõe a Coordenação Geral dos 
Eventos e Confraternizações previstos nesta Consolidação e das que venham a 
acontecer, à  Comissão Gestora da AREE sujeitando-os à aprovação da mesma; 

V. acompanhar as atividades dos Serviços que compõem a AREE; 

VI. coordenar a elaboração bienalmente, do Plano de Ação Integrada que norteará as ações 
da AREE; 

VII. presidir as reuniões da  Comissão Gestora da AREE, dando o voto de desempate nas 
votações e discussões que venham a acontecer, caso necessário; 

VIII. coordenar os esforços para a implantação, desenvolvimento e observação das Diretrizes 
Doutrinárias nos assuntos de sua área de direção;  

IX. participar das reunião da Diretoria Executiva do 6º CEU/CEERJ colaborando com o 
desenvolvimento de suas atividades e com a elaboração das pautas das reuniões 
ordinárias e extraordinárias; e, 

X. participar  das reuniões do movimento espírita no âmbito estadual e regional, 
representando o 6º CEU/CEERJ, sempre que, na pauta de convocação, estiver prevista 
atividade para sua respectiva área de atuação. 

 

SEÇÃO II– DO DIRETOR SUPLENTE DA AREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA 
 
Art. 8º - Compete ao Diretor Suplente da AREE 6º CEU /CEERJ: 

I. representar e substituir o Diretor da AREE nas atividades, reuniões e eventos; 

II. assumir a Direção da AREE no período de licenças concedidas ao Diretor da AREE; e, 

III. assumir definitivamente a Direção da AREE no impedimento ou renúncia (tácita ou 
expressa) do Diretor  da AREE, caso transcorrido um ano e dia do mandato deste. 

Parágrafo único – No caso previsto no inciso anterior o mandato será complementar a 
do Diretor da AREE substituído.  
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SEÇÃO II– DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA AREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA 
 
Art. 9º - O Assessor Administrativo da AREE será indicado pelo Diretor da AREE, podendo 
ser substituído a todo e qualquer tempo. 
 
Parágrafo único – O mandato do Assessor Administrativo será concomitante ao do Diretor da 
AREE; 
 
Art. 10 - Compete ao Assessor Administrativo da AREE 6º CEU /CEERJ: 
 

I. oferecer suporte ao Diretor da AREE e seu Suplente; 

II. oferecer suporte à Comissão Gestora da AREE; 

III. elaborar e organizar base de dados com informações e contatos de todos os membros da 
AREE; 

IV. elaborar, organizar e manter atualizado base de dados com informações e contatos dos 
coordenadores e trabalhadores dos Serviços das IEA’s ligados à área de atuação da 
AREE; 

V. coordenar os serviços da secretaria da AREE; 

VI. anotar os assuntos discutidos e aprovados nas reuniões da AREE e da Comissão 
Gestora da AREE, lavrando a respectiva Ata, para aprovação na reunião seguinte; 

VII. realizar a convocação das reuniões por plataforma digital, ou por outros meios viáveis 
anexando a pauta da respectiva reunião; e, 

VIII. divulgar internamente Cronograma Anual de Atividades de cada Serviço de que se 
compõe a AREE, bem como o Plano de Ação Integrada. 

 

SEÇÃO III - DA COMISSÃO GESTORA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA 

Art. 11 – A Comissão Gestora da AREE é órgão de administração consultiva da AREE, que tem 
como finalidade, zelar pelas diretrizes gerais da AREE, de acordo com o estabelecido pelo 
Plano de Ação Integrada bienal, e com as diretrizes e regulamentos do 6º CEU/CEERJ, 
competindo-lhe: 

I. elaborar  o Plano de Ação Bienal Integrado que norteará as ações da Área de Educação 
Espírita; 

II. aprovar os Planos de Ação Bienal dos diversos serviços que compõem a AREE; 

III. conhecer, aprovar e acompanhar o Cronograma Anual de Atividades de cada Serviço 
de que se compõe a Área de Educação Espírita; 
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IV. aprovar os nomes dos Coordenadores dos diversos Serviços  indicados  pelo Diretor da 
AREE; 

V. aprovar os nomes dos Coordenadores das Equipes que compõe a Coordenação Geral 
dos Eventos e Confraternizações previstos nesta Consolidação, e das que venham a 
acontecer indicados pelos Diretor da AREE; 

VI. acompanhar as atividades dos Serviços que compõem a AREE; 

VII. compor, comissões e grupos de trabalho necessários ao bom andamento da AREE; 

 

Art. 12 – A Comissão Gestora da AREE, será composta por 05 (cinco) membros, quais sejam: 

I. o Diretor(a) da AREE 6º CEU/ CEERJ; 

II. o  ex-diretor(a)  da AREE, anterior ao atual diretor(a); 

III. um representante da Diretoria Executiva do 6º CEU/CEERJ, escolhido entre seus 
diretores; 

IV. um representante dos Conselheiros que compõe a Plenária Ordinária do 6º CEU, eleito 
entre seus membros; e, 

V. um tarefeiro associado de alguma IEA ao 6º CEU  com pelo menos  02 (dois) anos de 
reconhecida vivência espírita com atuação no campo da unificação, a ser indicado pelo 
Diretor da AREE. 

Art. 13 – A Comissão Diretora da AREE reunir-se-á: 

I – ORDINÁRIAMENTE: 

a)  na última quinzena do mês de novembro, a cada dois anos, em dia que será designado 
pelo Diretor da AREE, para discutir  e a aprovar os nomes dos Coordenadores dos 
Serviços da AREE  e dos  Coordenadores das Equipes que compõe a Coordenação Geral 
dos Eventos e Confraternizações previstos nesta Consolidação, e das que venham a 
acontecer, todos indicados pelo Diretor da AREE; e, 

b) no mês de março de cada ano, para acompanhamento, discussão, elaboração e 
aprovação do Plano Bienal de Ação Integrada, Planos de Ação Bienais dos diversos 
serviços que compõem a AREE e Cronograma Anual de Atividades de cada Serviço de 
que se compõe a AREE. 

II – EXTRAORDINÁRIAMENTE: 

a) para discutir  e a aprovar os nomes dos Coordenadores dos Serviços da AREE  e dos  
Coordenadores das Equipes que compõe a Coordenação Geral dos Eventos e 
Confraternizações previstos nesta Consolidação, e das que venham a acontecer, todos 
indicados pelo Diretor da AREE, para o preenchimento de vagas que, eventualmente 
ocorram; 

b) e sempre que se fizer necessária, mediante convocação nos seguintes casos: 
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I. a critério do Diretor da AREE;  

II. metade mais um dos seus membros; 

III. metade mais um dos membros das Coordenações do Serviços da AREE; e, 

IV. metade mais um dos membros da Coordenação Geral de algum evento ligado a 
AREE. 

Art. 14 – As reuniões da Comissão Diretora serão presididas pelo Diretor da AREE, ou seu 
suplente no caso de seu impedimento, e será secretariada pelo Assessor Administrativo da 
AREE. 

§ 1º - Será assegurado a presença e a participação nas discussões do Suplente da AREE, que só 
terá direito a voto, caso o Diretor da AREE esteja presente. 

§ 2º - A convocação das reuniões ordinárias da Comissão Diretora deverão ser realizadas pelo 
Assessor Administrativo da AREE com antecedência mínima de 15 dias. 

§ 3º - O mandato dos membros da Comissão Diretora será concomitante ao mandato do 
Diretor da AREE.  

 

SEÇÃO III– DOS COORDENADORES DE SERVIÇOS E SETORES 

Art. 15 – Para atender aos seus objetivos a AREE contará com os seguintes serviços: 

I. Serviço de Evangelização da Família – designado pela sigla SEF; 

II. Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas – designado pela sigla SEPE; 

III. Serviço de Atividades Espirituais e Mediúnicas – designado pela sigla SAEM; e, 

IV. Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita – designado pela sigla SAPSE. 

 

Art. 16 – Cada um dos Serviços que compõem a AREE serão coordenador por um tarefeiro 
espírita sendo este associado de alguma IEA ao 6º CEU com pelo menos  02 (dois) anos de 
reconhecida vivencia espírita com atuação especifica ligada ao serviço que irá coordenar e seu 
mandato será de dois anos, podendo ser reeleito. 

Parágrafo único – O nome dos coordenadores de Serviços da AREE serão indicados pelo 
diretor da AREE e submetidos a aprovação da Comissão Gestora em conformidade com o 
inciso III, do artigo 11 desta Consolidação.  
 
Subseção I – Da competência dos Coordenadores de Serviços 
 
Art. 17 – Compete de maneira geral a todos os coordenadores de Serviços; 

I. formar e preparar sua equipe de atuação com no mínimo de dois membros; 
II. realizar, promover e/ou supervisionar todas as atividades do CEU que estejam 

ligadas a sua área de competência; 
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III. realizar de maneira periódica e continua acompanhamento das atividades realizada 
pelas instituições adesas, afim de manter atualizado de acordo com a realidade, o 
banco de dados do CEU, que será base para a realização das ações de unificação; 

IV. incentivar, realizar e promover quando necessário curso de formação continuada e 
treinamentos para os trabalhadores das IE; 

V. realizar de comum acordo com sua equipe o Plano de Ação Bienal e o Cronograma 
Anual de Atividades do seu serviço para submete-la à aprovação da Comissão 
Gestora da AREE; 

VI. organizar e coordenar grupos de trabalho visando à elaboração, no âmbito de sua 
competência, de material de apoio à Instituição Espírita, em parceria com as 
próprias instituições visando a troca de experiência; 

VII.  estimular e dar assistência à implantação de ciclos de estudo, palestras, mesas-
redondas, seminários, fóruns com temas ligados ao seu âmbito de atuação; 

VIII. participar das reuniões do movimento espírita no âmbito estadual e regional, 
representando o 6º CEU/CEERJ, sempre que, na pauta de convocação, estiver 
prevista atividade de seu âmbito de atuação. 

 
Subseção II – Da competência dos Serviços 
 
Art. 18 - Competente ao SERVIÇO DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA – SEF: 
 

I. organizar e coordenar projetos experimentais no âmbito interno do CEU ligados as 
atividades voltadas para a Evangelização da criança, do jovem e da família; 

II. compartilhar diretrizes e orientações destinadas ao aprimoramento do atendimento 
à Família na IE; 

III. estimular e dar assistência à implantação de núcleos de atendimento à criança, ao 
jovem, à família e aos adultos da terceira idade e outras atividades educacionais na 
área de sua competência junta as IEA’s; 

IV. incentivar e supervisionar a realização da: Confraternização de Mocidades Espíritas 
em Magé; Confraternização Espíritas Infantil em Magé; e, Confraternização Espírita 
da Família; 

 
Art. 19 - Competente ao SERVIÇO DE ESTUDOS E PESQUISAS ESPÍRITAS – SEPE: 
 

I. organizar e coordenar projetos experimentais no âmbito interno do CEU ligados as 
atividades do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), as reuniões 
públicas e outros grupos de estudos espíritas, instrumento básico para a formação e 
adequação do trabalhador espírita; 

II. implementar a metodologia de pesquisa espírita aprofundada através do estudo 
sistemático das obras espíritas; 
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III. compartilhar diretrizes e orientações destinadas ao aprimoramento das atividades 
relacionadas com a orientação doutrinária junto as IE, colaborando para a 
implantação do ESDE e programas de reuniões de estudo continuado; 

IV. estimular e dar assistência as IE’s na implantação do ESDE; 
V. elaborar uma lista oficial de expositores espíritas do 6º CEU, com vista a oferecer as 

IEA’s adesas opções seguras de expositores a serem convidados para a realização de 
palestras; 

VI. coordenar à realização do Mês Espírita do 6º CEU; 
 
Art. 20 - Compete ao SERVIÇO DE ATIVIDADES ESPIRITUAIS E MEDIÚNICAS – SAEM: 
 

I. organizar e coordenar projetos experimentais no âmbito interno do CEU visando à 
formação adequada do trabalhador da mediunidade e do atendimento espiritual, 
que abrange: recepção, atendimento fraterno, passes, irradiação e o Evangelho no 
Lar; 

II. compartilhar diretrizes e orientações destinadas à implantação, organização e ao 
aprimoramento das atividades relacionadas com a Mediunidade e o atendimento 
espiritual, colaborando para a implantação de programas de reuniões de estudo 
continuado da mediunidade e reuniões de práticas mediúnicas junto as IE’s; 

III. coordenar a realização da Reunião Mediúnica de apoio as atividades do 6º CEU, 
selecionando e convidando seus membros. 

 
Art. 21 – Compete ao SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA – 

SAPSE: 
 

I. organizar e coordenar projetos experimentais no âmbito interno do CEU ligados a 
promoção e assistência social como expressão da caridade cristã; 

II. propor estratégias para o desenvolvimento e a manutenção de suas atividades de 
acordo com as orientações da FEB e os dispositivos legais que orientam as 
atividades assistências no país, no estado e no município, assim como o que dispõe a 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;  

III. estimular que as IEA empreguem técnicas e metodologias capazes de contribuir 
para a promoção social sob a ética da Educação Espírita. 
 
 
 

TÍTULO II 
DAS CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS 

 
 

Art. 22 – Para cumprimento das suas finalidade a AREE promoverá as seguintes 
Confraternizações e Eventos: 

I. Confraternização de Mocidades Espíritas em Magé – COMEM; 
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II. Mês Espírita do 6º CEU/CEERJ; 
III. Confraternização Espírita Infantil em Magé – CEIM; 
IV. Confraternização Espírita da Família em Magé – CEFAM. 
 
Paragrafo único: Os eventos deverão zelar pela busca de simplicidade e qualidade. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA CONFRATERNIZAÇÃO DE MOCIDADES ESPÍRITAS EM MAGÉ 

 
 

SEÇÃO I– DA ORGANIZAÇÃO E DA FINALIDADE 
 
Art. 23 -  A Confraternização das Mocidades Espíritas em Magé – COMEM, é um evento do 
Movimento Espírita que congrega, desde 1987, jovens espíritas das IE’s do 6º CEU/CEERJ, e 
adjacências - quando convidados - realizado preferencialmente de maneira anual, no 
penúltimo final de semana do mês de julho. 
 
Art. 24 – A COMEM tem como objetivo oferecer aos participantes condições que os levem: 

I.  a valorização do estudo sistemático da doutrina Espírita nas Mocidades, 
Evangelizações, ESDE e outros grupos de estudo, primando pela sua pureza, 
vivenciados através de atividades pedagógicas; 

II. a sensibilização para a vivência dos ensinamentos cristãos consigo mesmo, perante a 
família, a IE e o seu papel na sociedade; 

III. buscar através de incentivos novos e profundos a convivência como irmãos, 
buscando a excelência da relação interpessoal e incentivando a participação no 
movimento espírita. 

 
Parágrafo único – Constitui-se justificativa geral da COMEM, reconhecer o jovem como 
elemento ativo no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando-lhes a oportunidade de 
perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão 
do universo, agente de transformação do seu meio, rumo à perfeição de que é suscetível. 
 
SEÇÃO II– DOS PARTICIPANTES E TRABALHADORES 
 
Art. 25 – Considera-se “Confraternista”, o jovem espírita de 11 a 21 anos, que esteja 
frequentando assiduamente a pelo menos 1 (um) ano as reuniões de evangelização infantil, ou 
mocidade, ou ESDE de uma instituição espírita, com a frequência de pelo menos 70 %, 
possuindo maturidade que deverá ser considerada pelo dirigente da IE. 
 
Art. 26 – Considera-se “Tarefeiro do Bem” o jovem espírita de 22 a 24 anos, que esteja 
frequentando assiduamente a pelo menos 1 (um) ano as reuniões de evangelização infantil, ou 
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mocidade, ou ESDE de uma instituição espírita, com a frequência de pelo menos 70 %, 
possuindo maturidade que deverá ser considerada pelo dirigente da IE. 
 
Parágrafo único – O grupo “Tarefeiro do Bem” será um grupo de transição necessária entre 
Confraternista e Trabalhador, tendo como objetivo formar novos trabalhadores; 
 
Art. 27 – A COMEM poderá manter um grupo de “Pequenos Confraternistas”, destinados a 
crianças de 3 a 10 anos, filho de membros de Equipe, ou jovens presentes no Evento. 
 
Art. 28 – Considera-se “Trabalhador”, o espírita a partir de 18  que esteja participando 
ativamente de uma Instituição Espírita a pelo menos 2 (dois) anos, estando ligado a um grupo 
de ESDE (ou grupo similar) e que frequente pelo menos 50 % das reuniões gerais de 
planejamento. 
 
Parágrafo único – O trabalhador compreendido entre a idade de 18 à 24 anos, deverá possuir 
experiência reconhecida na área em que irá atuar e ser convidado pelo Coordenador Geral da 
equipe que vier a integrar, sendo ratificado pelos demais membros da Coordenação Geral. 
 
Art. 29 – A participar na COMEM dos menores de 18 anos, deverá se dar mediante 
autorização formal e expressa do responsável do menor, que tenha o pátrio poder ou a 
guardar, que assinará campo específico na ficha de inscrição anexando cópia de documento de 
identificação com foto, oficialmente reconhecido. 
 
Art. 30 – A COMEM deverá contar com a distribuição máxima de 30 % de trabalhadores e 70 
% de confraternistas. 
 
SEÇÃO III – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 31 – A inscrição se dará através de ficha de inscrição que deverá ser preenchido de forma 
legível pelo participante, contento de forma clara as suas informações pessoais, dados da 
instituição espírita que participa e seus diretores ( representante legal e coordenador de 
Mocidade, Evangelização ou estudo ao qual o confraternista esteja vinculado ), sendo ao final 
assinado pelos mesmos. 
 
Art. 32 – A taxa de inscrição é devida a todos participantes. 
 
§ 1º – A taxa de inscrição do pequeno confraternista equivalerá a metade da inscrição integral.  
 
§ 2º – Será possível o pedido de isenção da Inscrição, que será encaminhado a Coordenação 
Geral, que a deferirá após consultar o setor financeiro, e certificar que a IE não tem recurso 
para cobrir o valor. 
 
Art. 33 – Não será permitido: 
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I. Inscrição no dia de realização da COMEM; 
II. Substituições de participantes; 
III. Visitas fora do horário estabelecido pela Coordenação Geral; 
IV. Devolução da taxa de inscrição no caso de desistência ou não comparecimento do 

participante a COMEM. 
 
SEÇÃO IV – DA COORDENAÇÃO GERAL E DAS EQUIPES 
 
Art. 34 -  A COMEM será administrada por uma Coordenação Geral, em regime colegiado, 
composta de 10 (dez) membros, indicados pelo Diretor da Área de Educação Espírita e 
sumetidos à aprovação da Comissão Gestora da AREE na forma da alínea “a”, inciso I, do 
artigo 13 desta Consolidação, sendo dois membros para cada um das seguintes equipes: 
Administrativa, Apoio Logístico, Arte e Comunicação Social, Atendimento Fraterno, e Estudos 
Doutrinários, e mais o Diretor da Área de Educação Espírita do 6º CEU/CEERJ. 
 
Parágrafo único – O Diretor da Área de Educação Espírita, terá participação assegurada nas 
reuniões da Coordenação Geral, sem necessariamente compor a coordenação de uma equipe, e 
terá papel de integrador e conciliador entre as equipes, zelando e facilitando a fluidez e o 
relacionamento entre os membros Coordenadores das equipes. 
 
Parágrafo único – O mandato dos membros da Coordenação Geral da COMEM será de 02 
(dois) anos, podendo ser reeleitos, isolada ou conjuntamente. 
 
Art. 35 – São requisitos para compor a Coordenação Geral de cada Equipe: 
 

I. ter característica de multiplicador e agregador; 
II. ter sido indicado pelo Diretor da Área de Educação Espírita; 
III. ser de reconhecida vivência espírita, estando ligado a uma IEA; 
IV. ter relação com a área de atuação que irá atuar. 

 
Art. 36 – São objetivos da Coordenação Geral: 
 

I. mobilizar e coordenar esforços significativos para a organização e realização da 
COMEM; 

II. coordenar em harmonia a COMEM, antes, durante e depois. 
 
Art. 37 – São atribuições da Coordenação Geral: 
 

I. definir a área de atuação de cada componente da equipe; 
II. orientar o andamento das atividades específicas e gerais, fazendo cumprir o 

cronograma; 
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III. promover o intercâmbio entre os membros de sua equipe, e deste para com as outras 
equipes; 

IV. definir os espaços que serão utilizados durante o encontro, bem com sua arrumação 
e manutenção; 

V. fazer levantamento do material a ser utilizado pela sua equipe, bem como a compra 
ou a solicitação; 

VI. manter laços com o local do evento (físico), realizando visitas periódicas; 
 

Art. 38 – A Coordenação Geral se reunirá, preferencialmente, uma semana antes de cada 
reunião Geral, e/ou quando se fizer necessário. 
 
Art. 39 – Caberá a Coordenação Geral definir os seguintes assuntos de sua competência, re-
ratificando as propostas encaminhadas pelas equipes, sobre: 
 

I. o número de trabalhadores necessários, por equipe; 
II. cronograma do evento; 
III. valor da taxa de inscrição; 
IV. abertura e encerramento; 
V. teatro e atividades desenvolvidas em plenária; 
VI. cardápio; e, 
VII. e os casos omissos nesta Consolidação.  

 
SEÇÃO V – DAS REUNIÕES GERAIS DE PLANEJAMENTO  
 
Art. 40 – A Reunião Geral – RG – é aberta ao trabalhador voluntário, responsável, de boa 
vontade e esforçado no bem, que aderiu a uma equipe, e será realizada em dia, horário e local 
pré-determinado, entras as IEA’s ao 6º CEU, sendo a última reunião, realizada 
preferencialmente no local do evento. 
 
Art. 41 – As reuniões serão coordenadas em forma de rodízio pelos membros da Coordenação 
Geral, sendo a primeira de escolha do tema, e a última realizada após o evento de avaliação. 
 
§ 1º - A primeira reunião geral de escolha do tema e definição do objetivo central será 
coordenada pelo Diretora da Área de Educação Espírita. 
 
§ 2º - Será que possível será assegurado a participação do jovem confraternistas nas reuniões 
que escolheram os temas, objetivos e atividades que serão realizadas na COMEM. 
 
§ 3º - As reuniões visam, além do planejamento geral e específico, promover a união e 
unificação dos trabalhadores envolvidos, incentivando-os ao trabalho em equipe. 
 
Art. 42 – São assuntos para a pauta das reuniões gerais de planejamento: 
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I. Tema Central e objetivos; 
II. logomarca; 
III. camisa personalizada; 
IV. doações; 
V. planejamento geral e específico; 
VI. demais assuntos que não foram arrolados como competência da Coordenação Geral. 

 
Art. 43 – As deliberações, nas reuniões gerais se darão por consenso ou maioria simples, 
independente do número de participantes presentes. 
 
SEÇÃO VI – DAS EQUIPES 
 
Art. 44. A COMEM contará com as seguintes equipes de trabalho: Administrativa, Apoio 
Logístico, Arte e Comunicação Social, Atendimento Fraterno, e Estudos Doutrinários. 
 
Art. 45. Compete a equipe ADMINISTRATIVA, organizar, planejar, desenvolver e controlar 
todo o serviço de secretaria, credenciamento, recepção, financeiro e alojamento. 
 
Art. 46. Compete a equipe de APOIO LOGÍSTICO, organizar, planejar, desenvolver e controlar 
a realização de toda a alimentação que será servida aos participantes, bem como promover a 
limpeza de todos o ambientes do evento envidando esforços para manter a segurança de 
todos, criando um ambiente agradável e higienizado, zelando pela limpeza, arrumação e 
segurança propiciando o bem-estar de todos os participantes. 
 
Art. 47. Compete a equipe de ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL, organizar, planejar, 
desenvolver e promover a divulgação antes, durante e após o evento por meio digital e outros, 
as informações necessárias aos participantes, bem como as normas de ação e conduta 
necessárias para a realização da COMEM, e planejar e transmitir o conteúdo do tema e 
objetivo central através dos recursos artísticos tais como: música (instrumental e vocal), teatro, 
declamação, coreografia, literatura e demais expressões artísticas, com o fim de levar o jovem a 
sensibilização. 
 
Art. 48. Compete a equipe de ATENDIMENTO FRATERNO, atender os participantes, dando 
suporte em caso de problemas de saúde de ordem física, emocional e espiritual, colaborando e 
promovendo a harmonização da ambiência propícia ao trabalho. 
 
Parágrafo único – Caberá a equipe de ATENDIMENTO FRATERNO, transmitir e orientar as 
demais equipes quanto a necessidade de colaboração de todos para a manutenção da 
ambiência espiritual, transmitindo quando necessário as orientações espirituais que venham a 
surgir.  
 
Art. 49. Compete a equipe de ESTUDOS DOUTRINÁRIOS, planejar e estruturar todo o estudo 
doutrinário, focando o tema central e seus sub-temas e objetivos, adequando o estudo a todas 
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as faixas etárias, norteando-se principalmente no estudo das Obras Básicas, com o fim de 
promover a integração do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. 
 
SEÇÃO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 50. Não será permitida saída antes do término do evento, exceto por motivo justo e com 
autorização da Coordenação Geral, sendo que, logo após seu retorno, o participante deverá ir 
à sala do atendimento fraterno para receber o passe. 
 
Art. 51. Só será permitida entrada de participantes após o horário de recepção se comunicado 
antecipadamente e com autorização da Coordenação Geral, não sendo inclusive permitida a 
entrada de pessoas não inscritas, exceto visitantes e no horário estabelecido, já previamente 
divulgado. 
 
Art. 52. Caberá ao Diretor da Área de Educação proferir as palavras iniciais e considerações 
finais, na abertura do evento e no encerramento, consecutivamente.  
 
Parágrafo único – Na ausência do Diretor da Área de Educação Espírita, este se fará 
representar pelo Coordenador do Serviço da Evangelização da Família, que o substituirá em 
todos os atos. 
 
Art. 53. Casos omissos serão examinados pela Coordenação Geral, em momento oportuno, 
sendo considerados em Reunião Geral.  
 

 
CAPÍTULO II 

DO MÊS ESPÍRITA DO 6º CEU/CEERJ 
 
 

Art. 54 -  O Mês Espírita do 6º CEU/CEERJ, é um evento do Movimento Espírita que congrega, 
desde 2002, o público espírita das IE’s do 6º CEU/CEERJ, e adjacências – estudantes ou 
simpatizantes da doutrina espírita, com o objetivo de promover e proporcionar a 
confraternização e unificação do movimento espírita por meio do estudo da mensagem 
espírita, tendo como base de reflexão as obras básicas da codificação, realizado 
preferencialmente de maneira anual, no mês de junho, quando se comemora aniversário de 
fundação do primeiro órgão do movimento espírita organizado em Magé – a extinta UMEM. 
 
Art. 55 – A coordenação e planejamento do Mês Espírita ficará a cargo do Coordenador do 
Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas, sob a supervisão da Área de Educação Espírita. 
 
Art. 56 – As atividades do Mês Espírita se constituirão basicamente de: palestras, seminários, 
mesas redondas, pinga-fogos, simpósios, forúns, exposições e apresentações artísticas. 
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Art. 57. No planejamento e desenvolvimento do Mês Espírita, deverá ser levado em 
consideração as sugestões e opiniões dos conselheiros do 6º CEU, na condição de 
representantes das IEA’s, com o fim de considerar a necessidade do movimento Espírita. 
 
Art. 58. O Mês Espírita do 6º CEU/CEERJ, terá um tema e objetivo central, e sub-temas. 
 
Art. 59. Sempre que possível a abertura do Mês Espírita ocorrerá na Câmara Municipal de 
Vereadores de Magé, sendo garantido o convite as autoridades municipais constituídas pela 
lei. 
 
Art. 60. Incentivando o processo de visualização da arte como instrumento pedagógico, 
sempre que possível será realizado apresentações artísticas nas atividades do Mês Espírita, 
que deverão ocorrer antes das atividades de cunho doutrinário. 
 
Art. 61. A elaboração de cartazes e meios de divulgação do Mês Espírita ficará a cargo da Área 
de Comunicação Social Espírita, que definirá seus métodos próprios de atuação.  
 
Art. 62. A abertura do Mês Espírita, será realizado através de solenidade que assegurará a 
participação de todos os diretores da Diretoria Executiva do CEU, as demais atividades serão 
presididas pelos representantes das Instituições onde as mesmas estejam ocorrendo, com a 
supervisão do Coordenador do Serviço de Estudos e Pesquisas Espíritas.  
 
Art. 63. Casos omissos serão examinados pela plenária do CEU. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTIL EM MAGÉ 

 
 
SEÇÃO I– DA ORGANIZAÇÃO E DA FINALIDADE 
 
Art. 64.  A Confraternização Espírita Infantil em Magé - CEIM, é um evento do Movimento 
Espírita que confraterniza, desde 2005, crianças matriculadas nas evangelizações espíritas das 
IE’s do 6º CEU/CEERJ, e adjacências - quando convidados - realizado preferencialmente de 
maneira anual, no segundo domingo do mês de novembro. 
 
Art. 65. A CEIM tem como objetivo proporcionar a confraternização e o estudo espírita de 
forma diferenciada e dinâmica, destinadas a atender as peculiaridades do público infantil das 
IE’s vivenciados através de atividades pedagógicas. 

 
SEÇÃO II– DOS PARTICIPANTES E TRABALHADORES 
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Art. 66 – Considera-se “Confraternista”, a criança de 03 a 10 anos, que esteja frequentando 
assiduamente as reuniões de evangelização infantil de uma instituição espírita. 
 
Art. 67 – Considera-se “Apoio Jovem” o jovem espírita a partir de 11 anos, que esteja 
frequentando assiduamente a pelo menos 1 (um) ano as reuniões de evangelização infantil, ou 
mocidade, ou ESDE de uma instituição espírita, com a frequência de pelo menos 70 %, 
possuindo maturidade que deverá ser considerada pelo dirigente da IE. 
 
Parágrafo único – O grupo “Apoio Jovem” será um grupo de transição necessária entre 
Confraternista e Trabalhador, tendo como objetivo estimular a formação de novos 
evangelizadores. 
 
Art. 68 – Considera-se “Trabalhador”, o espírita a partir de 18 anos  que esteja participando 
ativamente de uma Instituição Espírita a pelo menos 2 (dois) anos, estando ligado a um grupo 
de ESDE (ou grupo similar) e que frequente pelo menos 50 % das reuniões gerais de 
planejamento. 
 
Art. 69 – A participar dos confraternistas e do “Apoio Jovem” menor de 18 anos, deverá se dar 
mediante autorização formal e expressa do responsável do menor, que tenha o pátrio poder ou 
a guardar, que assinará campo específico na ficha de inscrição anexando cópia de documento 
de identificação com foto, oficialmente reconhecido. 
 
Art. 70 – A CEIM deverá contar com a distribuição máxima de 40 % de trabalhadores e 60 % 
de confraternistas. 
 
SEÇÃO III – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 71 – A inscrição se dará através de ficha de inscrição coletiva que deverá ser preenchido 
de forma legível pelo representante da IE, contento de forma clara e objetiva as informações 
pessoais do inscrito, dados da instituição espírita que participa e seus diretores ( representante 
legal e coordenador de Evangelização Infantil ), sendo ao final assinado pelos mesmos. 
 
Art. 72 –  Os confraternistas estarão isentos da taxa de inscrição, no entanto, a mesma será 
devida a todos  os “Apoios Jovens” e trabalhadores. 
 
Parágrafo único – Será possível o pedido de isenção da Inscrição, que será encaminhado a 
Coordenação Geral, que a deferirá após consultar o setor financeiro, e certificar que a IE não 
tem recurso para cobrir o valor. 
 
Art. 73 – Não será permitido: 
 

I. Substituições de participantes; 
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II. Devolução da taxa de inscrição no caso de desistência ou não comparecimento do 
participante. 

 
SEÇÃO IV – DA COORDENAÇÃO GERAL E DAS EQUIPES 
 
Art. 74 -  A CEIM será administrada por uma Coordenação Geral, em regime colegiado, 
composta de 06 (seis) membros, indicados pelo Diretor da Área de Educação Espírita e 
submetidoa à aprovação da Comissão Gestora da AREE na forma da alínea “a”, inciso I, do 
artigo 13 desta Consolidação, sendo um membro para cada um das seguintes equipes: 
Administrativa, Apoio Logístico, Atendimento Fraterno, e, Integração e Recreação, e dois 
membros para a equipe de Estudos Doutrinários, mais o Diretor da Área de Educação Espírita 
do 6º CEU/CEERJ. 
 
Parágrafo único – O Diretor da Área de Educação Espírita, terá participação assegurada nas 
reuniões da Coordenação Geral, sem necessariamente compor a coordenação de uma equipe, e 
terá papel de integrador e conciliador entre as equipes, zelando e facilitando a fluidez e o 
relacionamento entre os membros Coordenadores das equipes. 
 
Parágrafo único – O mandato dos membros da Coordenação Geral da CEIM será de 02 (dois) 
anos, podendo ser reeleitos, isolada ou conjuntamente. 
 
Art. 75 – São requisitos para compor a Coordenação Geral de cada Equipe: 
 

V. ter característica de multiplicador e agregador; 
VI. ter sido indicado pelo Diretor da Área de Educação Espírita; 
VII. ser de reconhecida vivência espírita, estando ligado a uma IEA; 
VIII. ter relação com a evangelização espírita infantil. 

 
Art. 76 – São objetivos da Coordenação Geral: 
 

I. mobilizar e coordenar esforços significativos para a organização e realização da 
CEIM; 

II. coordenar em harmonia a CEIM, antes, durante e depois. 
 
Art. 77 – São atribuições da Coordenação Geral: 
 

I. definir a área de atuação de cada componente da equipe; 
II. orientar o andamento das atividades específicas e gerais, fazendo cumprir o 

cronograma; 
III. promover o intercâmbio entre os membros de sua equipe, e deste para com as outras 

equipes; 
IV. definir os espaços que serão utilizados durante o encontro, bem com sua arrumação 

e manutenção; 
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V. fazer levantamento do material a ser utilizado pela sua equipe, bem como a compra 
ou a solicitação; 

VI. manter laços com o local do evento (físico), realizando visitas periódicas; 
 

Art. 78 – A Coordenação Geral se reunirá, preferencialmente, uma semana antes de cada 
reunião Geral, e/ou quando se fizer necessário. 
 
Art. 79 – Caberá a Coordenação Geral definir os seguintes assuntos de sua competência, re-
ratificando as propostas encaminhadas pelas equipes, sobre: 
 

I. o número de trabalhadores necessários, por equipe; 
II. cronograma do evento; 

III. valor da taxa de inscrição; 
IV. abertura e encerramento; 
V. teatro e atividades desenvolvidas em plenária; 

VI. cardápio; e, 
VII. e os casos omissos nesta Consolidação.  

 
SEÇÃO V – DAS REUNIÕES GERAIS DE PLANEJAMENTO  
 
Art. 80 – A Reunião Geral – RG – é aberta ao trabalhador voluntário, responsável, de boa 
vontade e esforçado no bem, que aderiu a uma equipe, e será realizada em dia, horário e local 
pré-determinado, entras as IEA’s ao 6º CEU, sendo a última reunião, realizada 
preferencialmente no local do evento. 
 
Art. 81 – As reuniões serão coordenadas em forma de rodízio pelos membros da Coordenação 
Geral, sendo a primeira de escolha do tema, e a última realizada após o evento de avaliação. 
 
§ 1º - A primeira reunião geral de escolha do tema e definição do objetivo central será 
coordenada pelo Diretora da Área de Educação Espírita. 
 
§ 2º - As reuniões visam, além do planejamento geral e específico, promover a união e 
unificação dos trabalhadores envolvidos, incentivando-os ao trabalho em equipe. 
 
Art. 82 – São assuntos para a pauta das reuniões gerais de planejamento: 
 

I. Tema Central e objetivos; 
II. logomarca; 

III. camisa personalizada; 
IV. doações; 
V. planejamento geral e específico; 

VI. demais assuntos que não foram arrolados como competência da Coordenação Geral. 
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Art. 83 – As deliberações, nas reuniões gerais se darão por consenso ou maioria simples, 
independente do número de participantes presentes. 
 
 
SEÇÃO VI – DAS EQUIPES 
 
Art. 84. A CEIM contará com as seguintes equipes de trabalho: Administrativa, Apoio 
Logístico, Atendimento Fraterno, Estudos Doutrinário,  e, Integração e Recreação. 
 
Art. 85. Compete a equipe ADMINISTRATIVA, organizar, planejar, desenvolver e controlar 
todo o serviço de secretaria, credenciamento e financeiro. 
 
Art. 86. Compete a equipe de APOIO LOGÍSTICO, organizar, planejar, desenvolver e controlar 
a realização de toda a alimentação que será servida aos participantes, bem como promover a 
limpeza de todos o ambientes do evento envidando esforços para manter a segurança de 
todos, criando um ambiente agradável e higienizado, zelando pela limpeza, arrumação e 
segurança propiciando o bem-estar de todos os participantes. 
 
Art. 87. Compete a equipe de ATENDIMENTO FRATERNO, atender os participantes, dando 
suporte em caso de problemas de saúde de ordem física, emocional e espiritual, colaborando e 
promovendo a harmonização da ambiência propícia ao trabalho. 
 
Parágrafo único – Caberá a equipe de ATENDIMENTO FRATERNO, transmitir e orientar as 
demais equipes quanto a necessidade de colaboração de todos para a manutenção da 
ambiência espiritual, transmitindo quando necessário as orientações espirituais que venham a 
surgir.  
 
Art. 88. Compete a equipe de ESTUDOS DOUTRINÁRIOS, planejar e estruturar todo o estudo 
doutrinário, focando o tema central e seus sub-temas e objetivos, adequando o estudo a todas 
as faixas etárias, norteando-se principalmente pelas peculiaridades do público infantil, com o 
fim de promover a integração da criança consigo mesmo, com a família, com o próximo e com 
Deus. 
 
Art. 89 - A equipe de Estudos doutrinários se subdividirá em duas equipes: Estudos 
Doutrinários/Ponto Fixo e Estudos Doutrinários/Oficineiros. 
 
Art. 90 – Caberá a equipe de Estudos doutrinários/Ponto Fixo, planejar e executar o primeiro 
contato da criança com os demais membros da sua turma de faixa etária, realizando a 
integração entre os mesmos e a apresentação e o estudo focado no tema e objetivo central do 
encontro. 
 
Parágrafo único – Será papel do Evangelizador/Ponto Fixo, promover através de mecanismos 
didáticos, pedagógicos e dinâmicos a avaliação constante com a criança  de tudo o que será 
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experimentado durante o encontro, principalmente aquilo que será objeto de trabalho das 
oficinas, estimulando e aguçando a curiosidade. 
 
Art. 91 – Caberá a equipe de Estudos doutrinários/Oficineiros, planejar e executar as oficinais 
por meio da qual será dinamizado todo o processo pedagógico de estimulo ao aprendizado e a 
vivência cristã, proposta pelo direcionamento do tema e objetivo central. 
 
Art.92 – Caberá a equipe de Integração e Recreação, planejar e executar a recepção do evento 
de forma atrativa e aconchegante, bem como elaborar atividades e opções extras para os 
intervalos de atividades, especificamente durante a recepção antes da abertura e no período do 
almoço. 
 
SEÇÃO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 93 .  Não será permitido a presença de confraternistas no encontro, menor de 6 anos, sem 
o acompanhamento dos pais. 
 
Art. 94. Não será permitida saída antes do término do evento, exceto por motivo justo e com 
autorização da Coordenação Geral, sendo que, logo após seu retorno, o participante deverá ir 
à sala do atendimento fraterno para receber o passe. 
 
Art. 95. Só será permitida entrada de participantes após o horário de recepção se comunicado 
antecipadamente e com autorização da Coordenação Geral, não sendo inclusive permitida a 
entrada de pessoas não inscritas, exceto visitantes e no horário estabelecido, já previamente 
divulgado. 
 
Art. 96. Caberá ao Diretor da Área de Educação proferir as palavras iniciais e considerações 
finais, na abertura do evento e no encerramento, consecutivamente.  
 
Parágrafo único – Na ausência do Diretor da Área de Educação Espírita, este se fará 
representar pelo Coordenador do Serviço da Evangelização da Família, que o substituirá em 
todos os atos. 
 
Art. 97. Casos omissos serão examinados pela Coordenação Geral, em momento oportuno, 
sendo considerados em Reunião Geral. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA DA FAMÍLIA 

 
Art. 98 .  A Confraternização Espírita da Família - CEFAM, é um evento do Movimento 
Espírita que confraterniza, desde 2010, os pais das crianças matrículadas nas evangelizações 
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espíritas das IE’s do 6º CEU/CEERJ, e adjacências - quando convidados – presentes na CEIM, 
realizado paralelamente a esta. 
 
Art. 99. A CEFAM, usufruirá de toda a estrutura de trabalha e organização da CEIM, sendo 
evento paralelo a este, realizado no mesmo espaço físico. 
 
Art. 100. A CEFAM, será voltada para os pais das crianças presentes à CEIM.  
 
Art. 101. A CEFAM, contará com 02 (dois) coordenadores gerais, que se responsabilizarão pelo 
desenvolvimento do estudo e das dinâmicas, voltadas ao atendimento das família presentes, 
sempre ligado ao tema e objetivo central da CEIM. 
 
Art. 102. As  inscrição dos pais para a CEFAM será realizada no mesmo formulário onde se 
inscreverão os confratenistas da CEIM. 
 
Art. 103. A taxa de inscrição será devida para os pais que reconhecidamente tenham condições 
de colaborar com o custo do evento, e será fixado pelos coordenadores da CEFAM em comum 
acordo com os coordenadores da CEIM. 
 
Art. 104. A equipe de trabalho da CEFAM que incluirá os coordenadores gerais, será formada 
no que for possível, por trabalhadores do Encontro Estadual da Família Espírita – ENEFE, 
afim de proporcionar a unificação do trabalho dos diferentes núcleos de ENEFE do 6º 
CEU/CEERJ. 
 
Art. 105. Casos omissos serão examinados pela Coordenação Geral, em momento oportuno, 
sendo considerados em Reunião Geral. 
 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 106. Os atos da Área de Educação Espírita e da Comissão Gestora, serão tornados públicos 
por meio de ofício e/ou portarias que serão encaminhadas as IEA’s por meio digital ou 
correio, e entrarão em vigor  quinze dias após a publicidade. 
 
Art. 107. Os atos praticados pela Comissão Gestora, serão assinados pelo Diretor da Área de 
Educação Espírita, que a preside. 
 
Art. 108. Os casos omissos nesta Consolidação serão examinados pela Comissão Gestora da 
Área de Educação, no que couber, sendo submetido à plenária do 6º CEU/CEERJ. 
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Art. 109. Após a aprovação, desta Consolidação, o Diretor da Área de Educação Espírita terá 2 
(dois) meses para promover a adequação das normas aqui prevista, em especial para a 
instalação da Comissão Gestora. 
 
Art. 110. Esta consolidação, após aprovada, poderá ser alterada, no todo ou em parte, a 
qualquer tempo em Reunião Extraordinária do 6º CEU/CEERJ, convocada especificamente 
para este fim, cujas as decisões serão tomadas pela maioria simples de votos. 
 
Art. 111.  A presente Consolidação foi aprovada em Reunião Ordinária do 6º CEU/CEERJ, no 
dia 07 de setembro de 2014, realizada no Centro Espírita Amor ao Próximo, localizado à rua 
Expedicionário Otacílio Souza, 394, Fragoso – Magé, entrando em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Fragoso/Magé-RJ, 07 de setembro de 2014. 
 
 

Bruno Augusto Duarte Lourenço  
Diretor da Área de Educação Espírita 
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Ana Valéria Ventura 
1ª Conselheira S. E. Assistência e Estudo 

 
 

Simone Cunha 
Diretora da Área de Administração 
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Bruno Augusto Duarte Lourenço  
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