Circular nº 004/2014
São Paulo, 05 de novembro de 2014.
“Se já percebeste que o berço não é o início e o túmulo não é o fim, não desprezes a preparação do
amanhã, a fim de que não se interrompa a tua caminhada para adiante.”
(Emmanuel, do livro: Vida e Caminho)
De: Secretaria da Aliança Espírita Evangélica
Para: Conselho de Grupos Integrados da Aliança
Assunto: Reunião com os Coordenadores Regionais e com o Conselho de Grupos Integrados
(CGI)
Datas: 06 de dezembro de 2014, sábado, das 14 às 17h (Regionais) e 07 de dezembro de 2014,
domingo, das 8h30 às 12h30 (CGI)
Local: Secretaria da Aliança Espírita Evangélica, Rua Humaitá, 569 – Bela Vista – CEP: 01321010 – São Paulo – SP.
Caríssimos irmãos,
Convocamos a todos os integrantes do Conselho de Grupos Integrados da Aliança Espírita
Evangélica para a próxima reunião trimestral, conforme calendário anual de atividades. Sendo
assim, encaminhamos a programação dos dois encontros, conforme definido pelos
Coordenadores e Conselheiros responsáveis pela definição das respectivas pautas. Para tanto,
ressaltamos a importância da participação de todas as Casas Conselheiras (titulares e suplentes)
pelo seguinte aspecto:


Planejamento da AEE 2015
REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS:
Data: 06/12/2014 (sábado) - Horário: das 14h00 às 17h00

PAUTA:
14h00-14h20

Prece de Abertura, vibrações, intercâmbio mediúnico e apresentações (20 min)

14h20-14h35

Dúvidas quanto à última reunião dos coordenadores regionais em setembro de
2014 em Lagoa Santa – MG (15 min).

14h35-14h45

Estatísticas do cadastro atual (10 min).

14h45-15h10

Atualização do cadastrado para 2015 – explicações sobre utilização das
ferramentas (25 min)

15h10-15h20

Calendário 2015 – Encontros em regionais ou todos juntos? (10 min)

15h20-15h40

Intervalo (20 min)

15h40-16h20

Momento dos coordenadores – os coordenadores de regionais elegem os
principais assuntos que serão discutidos nas reuniões do ano de 2015 (40 min)

16h20-16h50

Recomendações para os coordenadores regionais esclarecerem as casas
candidatas ao CGI (30 min)

16h50-17h00

Encerramento.

Nota: Ocorrerão concomitantemente à reunião dos coordenadores regionais os encontros com
as Equipes de Apoio à FDJ e EAE, Mediunidade, Evangelização Infantil, Pré-Mocidade, Apoio ao
Exterior e Renovação de Lideranças.
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REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI):
Data: 07/12/2014 (domingo) - Horário: das 8h30 às 12h30
PAUTA:
8h00-8h30

Recepção e assinatura da lista de presença

8h30-8h50

Prece de Abertura – Prece dos Aprendizes, Vibrações e Intercâmbio (20 min)

8h50-9h10

Apresentações e verificação de presença (20 min)

9h10-9h30

Dúvidas quanto a última reunião do CGI em setembro de 2014 em Lagoa Santa
– MG (20 min).

9h30-9h50

Esclarecimentos quanto às metas espirituais para a renovação da AEE (20 min).

9h50-10h10

Informações sobre as atividades estatutárias da RGA 2015 (20 min).

10h10-10h40

Definição e apresentação da equipe do CGI que irá trabalhar na organização do
fluxo de trabalho da AEE em 2015 (30 min)


Apresentação dos próximos encontros desse grupo.



Apresentação dos resultados da planilha de sugestões do CGI de setembro

10h40-11h00

Intervalo (20 min)

11h00-11h20

Apresentação do calendário definitivo (20 min)

11h20-12h00

Possibilidades para a AEE do futuro (40 min)

12h00-12h20

Levantamento de assuntos para as próximas reuniões do CGI na RGA 2015.

12h20-12h30

Encerramento

Agradecemos a atenção dos caros companheiros e despedimo-nos com os votos de Paz e Alegria.
Aliança Espírita Evangélica
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