ALIANÇA ESPIRITA EVANGÉLICA
RGA 2018 – TEMA – “ALIANÇA SEMENTEIRA DO BEM”
1– DATA – A RGA 2018 será realizada nos dias 10, 11, 12 e 13/02/2018.
2– INSCRIÇÕES – As inscrições serão feitas pelos grupos da Aliança com uma senha que
será informada para o responsável de cada grupo.
– Período das inscrições: 1 a 15/11/2017
– Mudança de módulos: 16 a 23/11/2017
– Data de Pagamento: 19/12/2017
3-LOCAL – UNISA - Universidade Santo Amaro - Campus I - Rua Professor Enéas de
Siqueira Neto, 340, Jardim das Imbuias, 04829-300, São Paulo - SP.
Valor da inscrição – R$ 95,00
4- Programação - Dias e horários:
Dia

Horário

10/02 - Sábado
10/02 - Sábado
11/02 - Domingo
11/02- Domingo
11/02 - Domingo
11/02 - Domingo
12/02 - Segunda
12/02 - Segunda
12/02 - Segunda
12/02 - Segunda
13/02 - Terça

14h00-15h00
15h00-18h00
08h30-08h45
09h00–12h00
12h00-14h00
14h00-17h00
08h30-08h45
09h00-12h00
12h00-14h00
14h00-17h00
8h:30-11h30

Atividade
Recepção e credenciamento
Plenária de Abertura
Preparação Geral
Módulos Temáticos
Almoço
Módulos Temáticos
Preparação Geral
Módulos Temáticos
Almoço
Módulos Temáticos
Plenária de Encerramento

5- TEMAS DE 1 A 7:
- HORÁRIO: Domingo e 2ª feira – manhã e tarde
– Sinopse dos Módulos
1 - "No processo de Iniciação qual é o nosso papel como Sementeira do Bem?"
Sinopse: Conhecendo a Essência do Processo Iniciático, podemos perceber que quando nos edificamos pela boa

vontade, esforço e trabalho nos tornamos colaboradores na obra de Deus.
Entendemos que para a obra divina crescer, devemos avançar com ânimo dobrado, renovando o modo de sentir
pelos padrões do Evangelho, no compromisso conosco mesmos de sermos sementes e semeadores na vinha do
mundo.
Na busca da sabedoria e do entendimento nos vemos na RGA 2018!
Perfil do participante: - Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.

2 - "Como nós podemos contribuir para Semear o bem?"
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Sinopse: O participante deste modulo terá a oportunidade de refletir sobre a Semente do Bem que há em seu coração

e de que forma poderá contribuir para Semear ao seu redor. Como ampliar esta sementeira.
Através de dinâmicas analisaremos com mais profundida o nível de crescimento do bem em nós.
Neste momento precisamos refletir com mais profundidade em que nível está o crescimento da semente do bem em
nossos corações, e como podemos contribuir para aumentar esta semeadura em sintonia com Jesus.
Perfil do participante: - Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.
3 - “O Reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra”. - (Marcos 4:26-29)
Sinopse: "O módulo abordará a autorreflexão de como estamos utilizando em nossa evolução os ensinamentos que
já recebemos de Jesus e como os estamos aplicando no nosso dia e para com os nossos pequenos, de forma a
analisar até que pontos já conseguimos chegar e o quanto mais ainda podemos melhorar e a ajudar na Semeadura
Divina.
Na caminhada do dia-a-dia às vezes esquecemos de cultivar a semente que recebemos de Jesus. Será que temos
arado o solo, adubado e regado a contento? Será que ela tem germinado conforme nossas virtudes e defeitos?
Será que a deixamos crescer por si só ou será que a estamos sufocando com expectativas de germinação rápida e
vários frutos?
Sabemos que a terra é fértil e que germinará as sementes por si só, mas e a nossa parte no trabalho como anda?
E como anda a nossa semeadura nos pequenos terrenos que temos sob nossos cuidados... Vamos fazer juntos essa
reflexão?
Perfil do participante: - Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.
4 - “Eu Sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor”. - (João 15:1)
Sinopse: Construir um ambiente que possibilite a reflexão e a vivencia de como amar o próximo como nos ensinou
Jesus, a transformação desse em amor em atitude sendo que a obra é d’Ele e a tarefa é nossa.
“Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será
feito... Como o Pai me ama, assim também eu vos amo”.
Perfil do participante: - Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.
5 – “Mas, tendo sido semeado, cresce”. - (MARCOS, 4:32.)
Sinopse: Trabalhar com os participantes dois pontos principais:
- A recordação que, em nossa caminhada iniciada na Escola de Aprendizes do Evangelho, fomos semeados pelo
amor do evangelho e despertos pelas verdades espirituais.
- O crescimento posterior se conquista com o nosso esforço em adquirir consciência de nós mesmos e da realidade
em nosso entorno, através do trabalho interno e externo.
Referências para leitura:
•
Na Semeadura 1: Item 13 – Despertar da consciência
•
Na Semeadura 2: Item 194 – Iniciação espiritual
•
Lendo e Aprendendo: Item 20 – Ser verdadeiro
Perfil do participante: Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.
6 – “Eis que o semeador saiu a semear” – (Mateus, 13:3)

Sinopse: Buscaremos demonstrar que Semeadores existem os mais diversos: aqueles que semeiam o bem e
aqueles que semeiam o mal.
Como o mal, num mundo de expiações e provas, conta com número maior de semeadores, precisamos
urgentemente atender ao chamado do Mestre, e definitivamente criarmos uma " rede de oposição ao mal”,
para que com a qualidade possamos superar a quantidade.
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Baseados em citações de ARMOND extraídas dos volumes Semeadura I e II, procuraremos demonstrar de
que forma o MÉDIUM que fez, com aproveitamento, sua Iniciação Espiritual, pode contribuir para a
construção de um mundo melhor.
Vamos valorizar o Ideal de Aliança estabelecendo um paralelo entre: a) o chamado do Mestre; b) a missão
da Aliança; e c) o papel do discípulo de Jesus como um Semeador.
Perfil do participante: - Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.
7 – “O Discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração”.
Sinopse: “As tarefas e estudos que você abraça na casa e na causa espírita são oportunidades e ambientes sublimes
de promover habilidades, fortalecimento da fé e de testemunho do ideal, mas elas não resolvem por si só suas
limitações e desafios interiores. Neste módulo, num ambiente de fraternidade, vamos oportunizar meios de você
olhar para si com profundidade, sobriedade, amor e, de suas constatações e descobertas, abrir novos caminhos
íntimos de plenificação e paz. Cientes de que: “Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha
do mundo e na edificação do espírito humano para a Eternidade”.
Perfil do participante: Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.

6- MÓDULOS ESPECIAIS:
ME1 – Atividades de Apoio ao Exterior
Sinopse: - Estender o programa da Aliança Espírita Evangélica para todos os continentes de forma crescente e
ininterrupta, fortalecendo os pioneiros semeadores do Evangelho de Jesus.
- Introdução motivadora
- Caravana Global
- Comprometimento dos grupos
- Relato das vivências
Perfil do participante: Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.

- HORÁRIO: Domingo – manhã e tarde
ME2 – Desenvolvimento de Novas Lideranças
Sinopse: 1. Conceitos de grupo e de líder
2. Sensibilidade para diferenças entre componentes de um grupo
3. Percepção do grupo pelo indivíduo e vice-versa
4. Três estilos de liderança. Qual é o melhor?
5. Dinâmica de grupos, teoria e prática
6. Motivação, propósito e ideal
Perfil do participante: Alunos da EAE, a partir do Grau Servidor e/ou já tenham concluído a EAE.

- HORÁRIO: Domingo – manhã
ME3 – Jornada para Reforma Íntima
Sinopse: Reforma Íntima – a mais concreta contribuição para edificar um mundo melhor, chegando ao Pai através
do próximo.
A grande preocupação de Edgard Armond: “ A dor de tanta gente me penetra a alma toda”.
Perfil do participante: Ser Discípulo de Jesus, membro da FDJ – Fraternidade dos Discípulos de Jesus.
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- HORÁRIO: Domingo e 2ª feira - (Período Integral)
7- REUNIÕES:

- R1 - Domingo à tarde – Reunião dos Coordenadores Regionais
- R2 - Segunda de manhã – Reunião de CGI
- R3 - Segunda à tarde – Reunião da AGI
8- Refeição: Horário das 12 as 14 horas
Domingo (
Segunda (

) – R$ 15,00
) – R$ 15,00

Obs.: O almoço será fornecido para aos participantes que optar pela compra no
momento da inscrição. Durante o evento da RGA não será vendido o tíquete do
almoço.
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