ATA DA REUNIÃO DOS COORDENADORES REGIONAIS DA
ALIANÇA ESPÍRITA EVANGÉLICA
1. Data, hora e local: 21 de setembro de 2019, às 14h30, na Escola Municipal Luiz de Melo Viana
Sobrinho, na Rua Herbster, 77, Pedro Leopoldo - MG - CEP 33600-000
2. Direção da reunião: Coordenadores Regionais e Diretoria da Aliança.
3. Ordem do Dia: 1) Momento dos Coordenadores; 2) Informações da Diretoria, com (i) manutenção da
secretaria da AEE, (ii) Virada Espiritual e, (iii) retorno sobre a reunião com as equipes de apoio; 3) criação de
um grupo para tratar da classificação “integrado” e “inscrito”; 4) Calendário 2020; 5) Visitas das casas dentro
de suas regionais; 6) Avaliação da reunião elaboração de sugestões a preparação da próxima pauta e definição
das regionais que a farão.
4. Sumário dos Fatos e Deliberações:
1º assunto: Reunião realizada entre os coordenadores, no período da manhã.
Após almoço, reiniciou-se a reunião.
2º assunto:
Virada Espiritual: Eduardo (Diretoria) relembrou as características da virada espiritual e suas motivações,
incluindo a relação da AEE com os demais movimentos espíritas do Brasil. Trouxe o quanto as últimas
movimentações através dos vídeos nas redes sociais (realizados pela Carol, do blog “Meninas Espíritas”, e
pelos palestrantes Rossandro Klinjey e Jaime Ribeiro). Após estas divulgações, o evento ganhou muitas
adesões no Brasil e no mundo. Diversas pessoas passaram a cadastrar suas atividades no site da Virada
Espiritual. Felipe (Secretaria) mostrou o “mapa” da Virada Espiritual, com todas as atividades cadastradas até
aquele momento, tanto no Brasil quanto em outros países. Serão diversas atividades que irão acontecer em
vários locais diferentes. Eduardo (Diretoria) ressaltou a importância de divulgarmos a virada nas casas de
nossas regionais.
Retorno sobre a reunião com as Equipes de Apoio: Eduardo (Diretoria) também contou sobre a segunda
reunião com as equipes de Apoio, que tinha como objetivo se preparar para as reuniões desse final de semana
(coordenadores e CGI), ancorando na necessidade de uma maior sincronização em conjunto com o movimento.
Foi feito um esforço para que se evitasse, no calendário, uma mesma data com várias atividades, sejam das
equipes ou das regionais. Também as equipes se comprometeram a se esforçar com a participação de
voluntários de todas as regionais em todas as equipes de apoio.
Manutenção da Secretaria: Felipe (Secretaria) inicia a apresentação lembrando do compromisso de sempre
apresentar, nestas reuniões, o balanço financeiro da Secretaria. A apresentação do balanço financeiro está
disponível para acesso e visualização de todos. Os coordenadores presentes solicitaram que fosse informado
quantas casas, até o momento, já aderiram à contribuição voluntária. Felipe (Secretaria) ficou de apresentar
essa informação na reunião do dia seguinte (CGI).
3º assunto:
Eduardo (Diretoria) explicou que o assunto sobre a classificação dos grupos em “integrados” ou “inscritos”
tem sido tópico das pautas anteriores das reuniões com muita frequência. Não obstante isso, os avanços sobre
o assunto ainda não foram significativos. Dessa forma, informou aos coordenadores presentes que na reunião
do CGI do dia seguinte será feita uma proposta para a criação de um grupo envolvendo diferentes experiências
(coordenadores regionais, equipes de apoio, casas conselheiras) cujo objetivo é se aprofundarem no assunto e
retornarem com uma proposta a ser apresentada. Os coordenadores presentes concordaram com a criação deste
grupo focado no assunto.
4º assunto:
Eduardo (Diretoria) iniciou o assunto lembrando que o combinado feito na última reunião foi cumprido, que
a Secretaria enviasse com antecedência aos coordenadores uma prévia do calendário, para que a avaliação
pudesse ser iniciada antes, bem como agilizasse o processo de conclusão durante a reunião. Felipe (Secretaria)
iniciou repassando as datas e atividades. Eduardo (Diretoria) lembrou também que foi feito um esforço
anterior, pedindo às equipes de apoio que enviassem sugestões de datas para os eventos que pretendem realizar,
o que foi feito por cada uma delas. No calendário aprovado (disponível no website da AEE e/ou na Secretaria)
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constam: (i) eventos do ano de 2020 no nível “do movimento”, como RGA, Encontro Geral de Mocidades,
reuniões de coordenadores, CGI (Conselho dos Grupos Integrados), AGI, Encontro de Evangelizadores e
Virada Espiritual; (ii) atividades das equipes de apoio, como as reuniões da equipe da RGA, reuniões da
Diretoria com as equipes, Encontro de Facilitadores do Falando ao Coração, Encontro de Voluntários da
Mocidade e o Seminário de Multiplicadores de Evangelização Infantil; (iii) as atividades em FDJ, tais como o
Encontro de Discípulos e o Evento para Dirigentes e Expositores, e (iv) outras datas, como as visitas da
Diretoria nas regionais e o Cadastro das casas. As reuniões de coordenadores e CGI irão ser realizadas nas
regionais SP Leste (março), Litoral Centro (junho), Bahia-Ceará (setembro) e SP Norte (dezembro). A AGI
será realizada na regional SP Leste (março). Definiu-se também o cronograma de visitas da Diretoria nas
regionais. Adicionalmente, ficou combinado que, apesar de que apenas os grupos integrados terem acesso ao
voto na AGI, serão convidados todos os grupos (incluindo os inscritos) para participarem. Leandro (SP Leste)
sugere que as atividades da FDJ também apareçam no calendário, de forma destacada. É o que já foi feito para
o calendário de 2019. Eduardo (Diretoria) lembra da importância da participação das equipes de apoio nas
duas reuniões agendadas. Leandro (SP Leste) pontua que a forma com que foi feito o calendário para 2020
está novamente inserindo diversos eventos no calendário. Felipe (Secretaria) lembra que, uma vez que todos
coordenadores concordaram na reunião anterior de pedir as datas às equipes de apoio antes da confecção do
calendário, isso seria uma consequência natural. Leandro (SP Leste) ratifica que tal forma pode “abrir
precedentes futuros” para que o calendário volte a conter diversas atividades, cuja realização fica de
responsabilidade das regionais, pedindo que se registre em ata.
5º assunto:
Em benefício do tempo, o assunto pautado não foi abordado, sendo combinado que irá retornar para a pauta
da próxima reunião.
6º assunto:
Para a confecção da pauta da próxima reunião, ficou marcado para dia 19 de outubro, às 08hs, uma reunião,
na Secretaria da Aliança, com a participação das regionais ABC (Ângela e Ricardo), SP Leste (Leandro), SP
Centro (Felipe) e SP Norte (Silvia).

Encerramento: Sem outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00.
São Paulo, 21 de setembro de 2019.
Aliança Espírita Evangélica
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