Circular nº 001/2017
São Paulo, 21 de fevereiro de 2017.
“Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a
que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente
ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não
relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o
teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando
sombras no coração. Auxilia aos outros, enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois, na maioria dos casos, “depois”
significa “fora de tempo”, ou tarde demais.”

(“Agora, não depois”, de Emmanuel, do livro “Hora Certa”)
De:
Para:
Assunto:
Data:

Secretaria da Aliança Espírita Evangélica
Conselho de Grupos Integrados da Aliança
Reunião com os Coordenadores Regionais e com o Conselho de Grupos Integrados (CGI)
25 de março de 2017, sábado, das 09h às 12h (Coordenadores) das 14h às 17h30 (CGI), ambas
a realizarem-se na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Rua Barão do Rio Branco,
430 – Vila Eldizia – Santo André – SP – CEP: 09181-610.

Caríssimos irmaos,
Convocamos a todos os integrantes do Conselho de Grupos Integrados da Aliança Espírita Evangelica para a
proxima reuniao trimestral, conforme calendario anual de atividades. Sendo assim, encaminhamos a
programaçao dos dois encontros, conforme definido pelos Coordenadores e Conselheiros responsaveis pela
definiçao das respectivas pautas. Para tanto, ressaltamos a importancia da participaçao de todas as Casas
Conselheiras (titulares e suplentes):
REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS:
Data: 25/03/2017 (sábado) - Horário: das 09h00 às 12h00
Local: Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Rua Barão do Rio Branco, 430 – Vila Eldizia – Santo André
– SP – CEP: 09181-610
PAUTA:
09h00-09h20
09h20-09h50
09h50-10h00

10h10-10h30
10h30-10h50
10h50-11h30

11h30-11h40
11h40-12h00

Nota:

Abertura da reunião, intercâmbio mediúnico e apresentações (20 min);
Dia da Aliança (30 min)
Conhecendo as Regionais (20 min);
Momento no qual os coordenadores apresentarão suas próprias regionais, como os fatos mais
relevantes e marcantes, suas boas práticas e pontos fortes.
• Litoral Sul
RGA - Avaliação de cada Pólo (20 min)
Intervalo (20 min)
Momento dos Coordenadores (40 min)
Discutir como serão nossas ações para 2017. O que foi bom no ano anterior e o que deve ser
alterado.
Composição das Regionais – confirmação quanto aos GCs e GIs (10 min)
Avaliação da reunião, elaboração de sugestões de assuntos para a próxima reunião, definição
das regionais que irão elaborar pauta e encerramento da reunião.
A abertura e o intercâmbio mediúnico serão realizados em conjunto, com a presença dos
coordenadores regionais e integrantes de todas as equipes de apoio. Após este momento, todos irão
seguir para suas salas, para prosseguir com suas reuniões normalmente.

__________________________________________________________________________________
Rua Humaitá, 569 - Bela Vista - São Paulo/SP. CEP: 01321-010.
Fone: (11) 3105-5894 www.alianca.org.br alianca@alianca@org.br

REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI):
Data: 25/03/2017 (sábado) - Horário: das 14h00 às 17h30
Local: Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Rua Barão do Rio Branco, 430 – Vila Eldizia – Santo André
– SP – CEP: 09181-610
PAUTA:
13h40-14h00

Recepção e assinatura da lista de presença;

14h00-14h20

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

14h20-14h35

Apresentações e verificação de presença (15 min);

14h35-15h15

Informações da Diretoria (40 min):
•
•
•

Dia da Aliança;
Apoio Casas Conselheiras;
Assuntos gerais;

15h15-15h25

Equipe de Evangelização Infantil - continuidade do plano de ação (10 min);

15h25-15h35

Balanço sobre os planos de ações e último ano da atual gestão - Hovsana Krikor (10 min);

15h35-15h55

Intervalo (20 min);

16h00-17h00

“Fazermos juntos o que sozinho não conseguiríamos” - CEAE Manchester (60 min);
•
•
•
•

Qual o propósito da Aliança?
Qual a minha capacidade de aceitar os que pensam diferente de mim sem me magoar e
me melindrar?
Qual a minha capacidade de exercitar um “olhar mais caridoso” aos que pensam
diferente?
Eu prefiro ter razão ou ser feliz?

17h10-17h20

Avaliação da reunião, definição das casas conselheiras que irão elaborar a pauta da próxima
reunião do CGI em junho de 2017.

17h20-17h30

Vibrações e encerramento da reunião.

Nota:

Relembrar que o dia seguinte a reunião (domingo, 26 de março) está reservado para a realização da
AGI - Assembleia de Grupos Integrados, a qual ocorrerá no mesmo local da reunião do CGI (Casa
Assistencial Espírita Geraldo Ferreira).

Agradecemos a atençao dos caros companheiros e despedimo-nos com os votos de Paz e Alegria.

Aliança Espírita Evangélica
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