São Paulo, 24 janeiro 2015
Ata da Reunião do 2º Encontro AEE para o Futuro
Lista Presença:
Jacques Conchon, Alyssa (Litoral Centro), Cida (SP Sul), Luiz Amaro, Marta (SP Norte), Lourdes
(Sorocaba), Giovana (Campinas), Eduardo, Sandra (Litoral Sul), Eliel (Campinas), Marcos (Sorocaba),
Maria José (Litoral Centro), Lenilda (SP Centro), Geraldo, Miguel, Jorge (SP Sul), Judite (SP Centro),
Marcos (Litoral Sul), Kauê, Denis, João (SP Centro)

PROXIMO ENCONTRO – 28/02/15 – SECRETARIA ALIANÇA
08h30min – GRUPO MEDIÚNICO / 10h30min REUNIÃO GRUPO
Links para estudo: Visando facilitar nossos encontros e para nos mantermos em sintonia com os
Trabalhadores da Espiritualidade, seria interessante que todos pudessem estar à parte das
orientações do Plano espiritual, acessando o link abaixo. Lá temos as Atas e links dos áudios do Grupo
Mediúnico com mensagens e orientações para os trabalhos.
http://alianca.org.br/alianca/cgi-conselho-de-grupos-integrados/informacoes-rotativas/

Estivemos reunidos no dia 24 de janeiro, na Secretaria da Aliança, no terceiro
encontro do Grupo da AEE do Futuro. Iniciamos a reunião com palavras e considerações do nosso
companheiro Eduardo, que recordou pontos importantes dos nossos 02 últimos encontros, e a razão pela
qual estávamos reunidos ali novamente, dando continuidade na organização dos trabalhos à que este
Grupo está se dedicando.
Esteve presente o companheiro Jacques Conchon que traçou uma linha do tempo
conosco, rememorando o início da Aliança junto ao Querido Comandante Armond, os ideais daqueles
primeiros tempos, as dificuldades, as alegrias, as expectativas de fazerem parte de um movimento novo;
movimento esse que iria marcar para sempre as diretrizes do caminhar daqueles que se propusessem a
fazer parte do Movimento de Aliança, não um Movimento qualquer, mais um- não – seríamos O
Movimento de Aliança, orientados por Grandes Mestres e Amigos Espirituais que visualizavam naquela
ocasião os dias em que hoje vivemos – a transição para Nova Era!

As anotações feitas pelos companheiros Kaue e Alyssa, estão na íntegra acessando o link nas
informações rotativas. (ricas em detalhes importantes!)
Como são muitos assuntos misturados, e como a intenção é ir moldando o processo de trabalho do
Grupo, segue abaixo as considerações separadas por assuntos, e na próxima reunião avaliaremos
como trabalharemos esses pontos.

Chegamos num momento em que mudanças se fazem necessárias. Temos ao nosso lado a
Espiritualidade nos apoiando e mostrando rumos que devemos seguir. De nossa parte há que
considerarmos todo um leque de possibilidades quando se fala em mudanças, inclusive Estatutárias,
para não ferirmos as Leis vigentes, inclusive acabar por ir contra aquilo que nós mesmos
determinamos.
O nosso crescimento como Movimento Religioso ultrapassou fronteiras, e é nosso desejo que isso
continue, pois faz parte do nosso ideal de levar o Evangelho do Cristo a todos, mas como conciliar
tantas atividades, seja em Aliança como em Regional? Como desengessar situações para facilitar os
trabalhos, sem que percamos a essência?
Considerando os nossos sentimentos, ponderações e avaliações que permutarão nossos próximos
encontros; temos:
I.

Objetivo da criação deste Grupo:
Tecer diretrizes de mudanças para os novos tempos em Aliança.
Trabalhar na implantação das mudanças, tratando essa transição de forma lenta, porém
progressiva e organizada. Tendo como ponto primordial a ligação constante com o Plano
Espiritual para termos orientações em cada novo encontro.

II.

Composição deste Grupo:
Pode ser maior?
Qual será o roteiro dos nossos trabalhos? (Colheremos as ideias no próximo encontro)
Qual a periodicidade de nossos Encontros? 1x mês basta? Faremos esses encontros somente
na Secretaria ou podemos nos reunir em outras Casas nas Regionais?

III.

Primeiras Sugestões:
Estatuto Aliança / Grupo Integrados e Grupos Inscritos

Em princípio nosso bate-papo seguiu para refletirmos nos caminhos que teremos para trilhar:
Se partirmos para a “desmaterialização” da AEE, temos:







Podemos continuar a nos encontrar em Aliança de forma mais simples – para isso há
possibilidade da dissolução do Estatuto (formal), para que alguns compromissos estatutários
pudessem ser eliminados;
Com isso poderíamos transformar em uma Secretaria que daria suporte aos Grupos, criando
assim uma via de mão dupla com ajuda mútua – Grupos x Secretaria.
Os Coordenadores continuariam a auxiliar e unir, apoiando os mais distantes.
Haveria então uma descentralização de responsabilidades, que deixariam de ser formais no
nível de Aliança, mas mantidas no sentido de execução nos Grupos, no que diz respeito aos
Roteiros de Trabalhos e Plataformas de estudo.
Definirmos as competências dos Grupos Integrados e Inscritos. Eliminaremos essa
denominação? O que isso implicaria?
Com isso alguns compromissos tidos “obrigatórios” seriam eliminados, e poderíamos focar
outros horizontes de vivências junto às Regionais;





Os números que mostram o crescimento de nosso Movimento nos remetem a pensar no
“tamanho” que a Aliança tem hoje – e a pergunta é: A essência tem chegado aos 13.000 mil
corações de alunos da EAE?
Como mudar e manter a essência?
Os tempos são outros – o mundo material exige de nossa parte novas adaptações sejam
dentro das Escolas, com a Mocidade, com a Evangelização, enfim... Rever como podemos
manter a essência e adaptá-la as facilidades do dia a dia. (?)

Num segundo Plano de trabalho teremos:
Calendários de Atividades
Avaliando o Calendário da Aliança hoje temos “X” atividades:
IV.

Calendários de atividades da Aliança e em Regional – quais mudanças irão acontecer no caso
da dissolução estatutária, como também na transferência de responsabilidades para os
Grupos? Reuniões como CGI não aconteceriam, ou teríamos outro formato?

V.

Conseguiríamos atingir os objetivos que desejamos?
Calendário com menos reuniões e encontros será que conseguiríamos o mesmo
comprometimento em Secretaria? – para avaliarmos.

SUGESTÃO DE PLANO DE TRABALHO
Definirmos:
O que será feito? (etapas)
Porque será feito? (justificativas)
Onde será feito? (local)
Quando será feito? (tempo / duração)
Quanto isso vai custar? (custar)
Como será feito? (método)
Por quem será feito? (responsabilidade)
**Foi proposto fazermos uma subdivisão de nosso Grupo, para avançarmos em diversos assuntos
simultaneamente.
Companheiros, enviem seus pensamentos, suas ideias, sugestões e considerações para montarmos a
Pauta do próximo encontro, e que o Mestre nos ilumine hoje e por todo sempre!!
Paz e alegria!

