O que fizemos:
1)
2)
3)
4)

Realização de cinco encontros abordando o programa do C. M.
Apostila para aplicação do C. M. (passo a passo).
Apostila detalhando as fases do Aprimoramento Mediúnico.
Apostila para aplicação do Curso de Médiuns e Apostila para
Formação de Dirigentes de Curso de Médiuns para CUBA.

O que estamos fazendo:
1) Participação e coordenação de Reciclagens.
2) Esclarecimentos de dúvidas que nos chegam pelo e-mail.
3) Realização do Curso para Formação de Dirigentes do Curso
de Médiuns.
4) Coleta de dados para composição da apostila (ou livro)
Perguntas e Respostas.
5) Agenda com reuniões quinzenais (todo terceiro sábado do mês)

O que vamos fazer:
1) Busca de nossa identidade como Equipe de Apoio.
2) Atuar na realização de tarefas que contribuam efetivamente
com a QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL.
3) A contribuição da mediunidade dentro de nosso modelo
visando a Aliança do futuro.

Problema:
Qual é o problema?
Qual a melhoria que será atingida?
O que o movimento ganha com este problema resolvido?

Solução:
Medidas e ações a serem tomadas.

Plano de ação:
Método de trabalho.
Forma como a solução será implantada.
Cronograma de execução do plano.
Recursos/pessoas envolvidas.

O que vamos fazer:
1) Busca de nossa identidade (lição de casa)
2) Qualidade na Assistência Espiritual.
3) Aliança do Futuro.

a) Problema:
1) Qual é o problema ou incumbência?
Qualidade na Assistência Espiritual.

Qualidade na
Assistência Espiritual
Melhores
Práticas

2) Qual a melhoria que será atingida?
Busca da excelência (qualidade ao longo
do processo)

Dúvidas
Gerais

Debates e Propostas

Apometria

Psicologia
(Tratamentos
para Depressão)

Evangelização
do Ser

3) O que o movimento ganha com a solução
deste problema?
Fortalecer os valores presentes na AEE
garantindo que o movimento não dependa
de arbítrios isolados e esforços unilaterais.
b) Solução:
Medidas e ações a serem tomadas.
Com base no gráfico ao lado, ampliar
o contato com as Regionais, buscando
conhecer as “melhores práticas”;
alinhar as principais dúvidas e
intensificar o estudo e debate

QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
Nº

TAREFA

DELEGAÇÃO

AÇÕES

DATA

01

Coletas de dúvidas
gerais

Secretaria

Intensificar a comunicação com as
Regionais.
Utilização de anuncio no Trevo.
Provocar a participação com envio de
questionários.

DEZ.
2015

02

Coleta de informações
sobre novas práticas

Secretaria

Contato com os G. A.’s que tem
alguma nova experiência (Apometria,
Tratamento anti-depressão, outros
desdobramentos)

JAN.
2016

03

Questionário sobre
Assistência Espiritual

Secretaria

Envio de questionário contendo
perguntas sobre ações na Assistência
Espiritual e como os voluntários a
percebem.

JUN.
2016

a) Problema:
1) Qual é o problema ou incumbência?
Mediunidade na AEE do futuro.
2) Qual a melhoria que será atingida?
Busca da excelência (qualidade ao longo
do processo) na formação de dirigentes
de Curso de Médiuns.
3) O que o movimento ganha com a solução
deste problema?
Surgimento de novas lideranças no setor.

b) Solução:
Medidas e ações a serem tomadas.
Intensificação do trabalho da Equipe
envolvida no estudo das apostilas e
formatação de um curso para unificação
da prática.

MEDIUNIDADE – ALIANÇA DO FUTURO
Nº

TAREFA

DELEGAÇÃO

AÇÕES

DATA

01

Ação na melhoria do
processo de formação
de lideres

Equipe I

Análise das APOSTILAS para
formação de dirigentes de Cursos de
Médiuns

AGO.
2016

02

Formatação de nova
apostila unificando os
cursos para todos os
G. A’ s.

Equipe I

Elaboração final da Apostila Unificada

DEZ.
2016

03

Composição da Apostila
(ou livro) Perguntas &
Respostas Mediunidade

Equipe II

Baseado na coleta das dúvidas gerais
e em material em nosso poder
organizar respostas e artigos
esclarecedores.

MAR.
2017

EQUIPE MEDIUNIDADE

Participe!
Colabore com o nosso trabalho
enviando suas dúvidas.

Escreva para:

equipemediunidade@alianca.org.br

Qualidade na Assistência Espiritual – Aliança do Futuro

