Circular nº 004/2016
São Paulo, 03 de novembro de 2016.
“Espiritismo é escola de crescimento mental, de elevação da alma e de desintegração dos nossos antigos impulsos de
animalidade e de primitivismo. Pratiquemos a caridade de nos renovarmos para o infinito Bem, a fim de que outros se
inspirem na jornada cristã através de nosso esforço. A hora é de aplicação, de serviço, de solidariedade, de entendimento e,
sobretudo, de boa vontade. Aproveitando esta hora, alcançaremos a glória da vida; esquecendo-a, por indiferença ou
inércia, estejamos convencidos de que seguiremos para a grande estagnação nas sombras da morte.”

(Emmanuel, Taça de Luz n. 14)
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)
03 de dezembro de 2016, sábado, das 14h às 17h (Coordenadores), a realizar-se na EMEF
Celso Leite Ribeiro Filho – Rua Humaitá, 480 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01321010, e 04 de dezembro de 2016, domingo, das 08h30 às 12h30 (CGI), a realizar-se na
Secretaria da AEE – Rua Humaitá, 569 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01321-010.

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: 03/12/2016 (sábado) - Horário: das 14h00 às 17h00
Local: EMEF Celso Leite Ribeiro Filho – Rua Humaitá, 480 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01321-010.
PAUTA:
14h00-14h20

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

14h20-14h50

Calendário 2017 - Dia da Aliança - alinhamento de objetivos e informações gerais (30 min)

14h50-15h10

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.



Extremo Sul
Litoral Centro

15h10-15h30

Administração Casa Espírita (Material / Espiritual) – responsabilidade, avaliação do
coordenadores, vivências e trocas de experiências (20 min)

15h30-15h50

Intervalo (20 min)

15h50-16h40

Momento dos Coordenadores (50 min)
Troca de livros-presentes e oportunidade para balanço dos desafios e experiências vividas no
ano.

16h40-17h00

Avaliação da reunião, elaboração de sugestões de assuntos para a próxima reunião,
definição das regionais que irão elaborar pauta e encerramento da reunião.

Nota:

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.
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REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI):
Data: 04/12/2016 (domingo) - Horário: das 08h30 às 12h30
Local: Secretaria da AEE – Rua Humaitá, 569 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP: 01321-010.
PAUTA:
8h00-8h30

Recepção e assinatura da lista de presença;

8h30-8h50

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

8h50-9h05

Apresentações e verificação de presença (15 min);

9h05-9h20

Atividade de sensibilização (15 min);

9h20-10h00

Informações da Diretoria (40 min):






Plataforma “Religare” para divulgação do Espiritismo em colaboração com outras
entidades espíritas (ADE, CCDPE, USE-SP, ABRAPE);
Apoio Casas Conselheiras;
Como auxiliar em casos específicos de relacionamento entre casas e regionais?;
Dia da Aliança;
Retorno da análise SWOT (ameaças x oportunidades) da AGI 2015;

10h00-10h20

O Trevo (20 min);

10h20-10h40

Intervalo (20 min);

10h40-11h20

Retorno ao Conselho sobre a proposta de unificação das equipes de apoio de EAE (EAE,
EAED e EAEgD) e FDJ (40 min);

11h20-12h10

Como o CGI vê a sua própria atuação para servir à causa da AEE? (ações em andamento,
ações que faltam ser tomadas e ações que precisam ser descobertas) (50 min);

12h10-12h30

Avaliação da reunião, definição das casas conselheiras que irão elaborar a próxima pauta e
encerramento da reunião.

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