5Circular nº 005/2019
São Paulo, 21 de agosto de 2019.
“Um prato de sopa ao faminto. O remédio ao doente. O cobertor para quem dorme ao relento. A proteção à
criança desvalida. O apoio ao jovem sem rumo. A visita a quem se encontra acamado. O diálogo edificante. A
gentileza no trato. A voz modulada em calma. A presença amiga. Um simples sorriso. Uma carta de
encorajamento. A compreensão no momento difícil. O silêncio que impede a maledicência. O incentivo ao
companheiro em luta contra a tentação. O mais insignificante gesto de bondade. A doação de alguns minutos
às boas obras. A solidariedade a quem se vê em queda. O braço amigo a quem busca levantar-se. O pensamento
em prece pela felicidade de alguém. O respeito à natureza. O carinho com as plantas e os animais. A ideia do
bem posta em prática. O ecumenismo no campo religioso. A paciência nas horas de provação. O perdão às
ofensas. O não-julgamento das atitudes do próximo. A confiança em Deus. A sinceridade de intenções. A
transparência do espírito. Tudo isto é Espiritismo”

(Chico Xavier – Carlos A. Baccelli – Livro Doutrina Viva)

De:
Assunto:
Data:

Secretaria da Aliança Espírita Evangélica
Reunião com os Coordenadores Regionais e com o Conselho de Grupos Integrados (CGI)
21 de setembro de 2019, sábado, das 14h00 às 17h00 (Coordenadores) e 22 de setembro
de 2019, domingo, das 08h00 às 12h00 (CGI), ambas a realizarem-se no Hotel Tupyguá,
situado na Rua Cel. Cândido Viana, 81, Centro, Pedro Leopoldo – MG - CEP 33600-000

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. Para tanto, ressaltamos a importância da participação de todas as Casas
Conselheiras (titulares e suplentes):

REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS
Data: 21/09/2019 (sábado) - Horário: das 14h00 às 17h00
Local: Hotel Tupyguá, situado na Rua Cel. Cândido Viana, 81, Centro, Pedro Leopoldo – MG - CEP
33600-000
PAUTA:
10h00-10h20

Abertura da reunião, intercâmbio mediúnico e apresentações (20 min);

10h20-11h50

Momento dos Coordenadores
Estrutura do trabalho do Coordenador e substituição do coordenador ao fim do
mandato;

11h50-12h00

Encerramento da 1ª parte da reunião (10 min);

12h00-14h00

Almoço (120 min);

14h00-14h20

Abertura da 2ª parte da reunião (20 min);

14h20-15h10

Informações da Diretoria (50 min)




Manutenção da Secretaria da Aliança
Virada Espiritual
Retorno sobre a reunião com as Equipes de Apoio

15h10-15h30

Grupos inscritos e grupos integrados (20 min)

15h30-16h00

Intervalo (30 min)

16h00-16h30

Calendário 2020 (30 min)

16h30-16h50

Visita das casas dentro de suas regionais (20 min)

16h50-17h00

Avaliação e encerramento da reunião.
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CASA CONSELHEIRA:
14h00-17h00

Momento da Casa Conselheira (sábado, 21/09/2019)
Momento no qual as casas conselheiras poderão trocar experiências entre si e se
fortalecer sobre a atividade de “ser uma casa conselheira”.

REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI)
Data: 22/09/2019 (domingo) - Horário: das 08h00 às 12h00
Local: Hotel Tupyguá, situado na Rua Cel. Cândido Viana, 81, Centro, Pedro Leopoldo – MG - CEP
33600-000
PAUTA:
7h30-8h00

Recepção e assinatura da lista de presença;

8h00-8h20

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

8h20-8h40

Apresentações e verificação de presença (20 min);

8h40-9h55

Informações da Diretoria (75 min);






9h55-10h15

Manutenção da Secretaria da Aliança / Divulgação das Informações
Virada Espiritual
Calendário 2020
Retorno sobre a reunião com as Equipes de Apoio
Assistência Espiritual: Atendimento Fraterno

Projeto EAE-FDJ (20 min)
Atualização do projeto e retorno sobre as visitas nas regionais

10h15-10h35

Intervalo (20 min);

10h35-10h55

Criação e expansão de um grupo focado na questão da classificação entre inscrito
e integrados (20 min)

10h55-11h35

Retorno sobre as visitas às casas inscritas pelas casas conselheiras (20 min)

11h35-11h50

Avaliação da reunião (15 min)

11h50-12h00

Vibrações e encerramento da reunião.

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