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Veja como entrar em contato com cada equipe de apoio ao final deste informativo!
Mediunidade
A equipe continua a trabalhar dentro de seu plano de ação, observando os prazos de desenvolvimento e
finalização dos projetos em andamento. Em 02/11/2016, na reunião entre equipes de apoio e os responsáveis
pela aplicação dos módulos da RGA/2017, foi apresentado o Módulo T6-Mediunidade (conteúdo, material de
apoio e cronograma de atividades), o qual foi aceito pelos presentes sem qualquer alteração. As Reuniões
Ordinárias da equipe estão programadas para acontecerem no terceiro sábado de cada mês das 9:00 às 12:30, na
Secretaria da AEE. O e-mail da equipe continua em atividade para receber dúvidas e sugestões.

ALDELE
Foi criada com os objetivos maiores de despertar o espírito humano para, através do livro, conhecer nossos
caminhos que levam à busca e aquisição de virtudes. O plano espiritual certamente continua a apoiar esta
realização que, paralelamente à Escola de Aprendizes do Evangelho cumpre o seu papel de transformador das
criaturas. O livro se apresenta então, como a voz que silenciosamente atua no seio da família e da sociedade, no
convite permanente à busca da luz. Esta é a nossa missão.
E para concluir enceramos com a nossa chamada costumeira, “EM CADA CENTRO ESPIRITA UMA LIVRARIA, EM
CADA LIVRARIA UM NOVO FOCO DE LUZ.”

Apoio ao Exterior
Japão: Em 7 de novembro, esteve na Secretaria da AEE o Sr. Álvaro Katsuaki para conhecer os trabalhos da AEE, o
seu objetivo “reconstruir o passado do espiritismo no Japão na década de 60 é uma das tarefas que pretendo
realizar na pesquisa. Na época, Mozart Varella obteve a ajuda de uma religião espiritualista japonesa chamada
"Omoto" para realizar as traduções. Os dois tradutores dos livros citados eram proficientes em esperanto e
ligados à Omoto. Para minha surpresa, a antiga parceria parece ter voltado à tona: recentemente o Livro dos
Médiuns foi lançado em japonês a partir da versão em esperanto organizada por Ismael Gomes Braga. ”
Foi apresentado a ele o histórico do início, entre 1999 e 2001, do relacionamento com os programas da AEE, as
turmas de EAE, EAEd, Evangelho no Lar, Evangelização Infantil e Biblioteca.
Caravana Global – Cuba: A 33ª caravana realizada entre os dias 23/11 a 19/12/2016. Atualmente são aplicados os
programas de EAE – 45 turmas (341 alunos); 10 turmas de Curso de Médiuns, 4 turmas de Mocidade. Canadá 1:
na cidade de Edmonton (Alberta), a turma da EAEgd estará indo para o 2º grau em janeiro de 2017. Canadá 2:
Casal de jovens que participaram da Mocidade estão em Quebec/Montreal implantando Evangelização Infantil e
estudando como implantar a EAE. Canadá 3: Em Winnipeg a turma optou para a EAEd sendo conduzidas pelos
dirigentes do CEAE do Patriarca. USA/New Jersey: EAE presencial com 16 alunos no grau de Servidores,
trabalhando para a EAE presencial em inglês. USA/Tampa: Casal de jovens que participaram da Mocidade
implantaram a Evangelização Infantil e Mocidade, estão trabalhando para formar o grupo do Curso Básico em
português e inglês. USA/Florida/St Petersburg: concluíram o Curso Básico com 10 alunos. México: Está sendo
divulgado um Curso Básico na Cidade do México (modelo em grupo a distância onde o dirigente está presente nas
aulas do “Dirigente”. A casa espírita na cidade de Escobedo tem implantado EAE em várias outras cidades,
principalmente em San Luís de Potosi. Nova Zelândia: Iniciou-se um Curso Básico em Dunedin em inglês.
Argentina: previsão da Caravana no primeiro semestre de 2017. Austrália: A caravana para a Austrália em
setembro de 2016 foi transferida para março de 2017. Portugal/Vila Nova de Gaia: Sem informações. Vibrações
de Apoio ao Exterior: encontro semanal para vibrações de fortalecimento a todos os que participam do Apoio ao
Exterior e a todos os Grupos em atividade em outros países, se reunindo na Secretaria da AEE, às 5ª feiras, sendo
vibrações coletivas das 19h30 às 20hs e realização de planejamento das atividades e contato por Internet das
20hs às 21hs.

Projeto Paulo de Tarso
A Campanha do Evangelho no Lar, já se iniciou cujos livretos de orientação estão fornecidos pela Editora Aliança a
preço de custo. O grupo se mantém firme no seu objetivo, incentivando nossos irmãos na divulgação do
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Evangelho, assim como Paulo de Tarso o fez. Em relação a distribuição do ESE (em conjunto com o incentivo e
ensino da prática do Evangelho no Lar), o grupo tem distribuído a caminhoneiros, em algumas cidades do
Nordeste e em casas espiritualistas. São realizadas vibrações constantes para o próprio projeto, como recurso ao
plano espiritual para resgate de desencarnados, com grande proveito. O grupo mantém-se aberto à novos
participantes.
Está sendo viabilizado a proposta original em Semear o Evangelho de Jesus, através da EAE, nos diversos locais do
País, onde não constam Casas integradas a AEE. A EAE será levada para grupos de pessoas, independentemente
do nome da religião que professam!

Mocidade
O Encontro Geral de Mocidades que terá o tema "Acorde seu sol no planeta vida" está com suas inscrições
abertas até o dia 9 de dezembro, feitas a partir de link disponibilizado pelo coordenador de mocidade regional.
Este ano abordaremos a busca pelo autoconhecimento e como se conhecer melhor auxilia em nossa caminhada
evolutiva. O EGM17 acontecerá em dois polos, nas regionais Campinas e ABC. Outra conquista recente é a
presença de uma voluntária da Equipe de Apoio ao Exterior da Mocidade na Caravana de Cuba que acontece
neste momento. Nossa presença é para estreitar laços e tirar dúvidas práticas sobre a aplicação do Programa de
Mocidade. Em agosto de 2017 pretendemos realizar um novo curso e, em 2018, ter a presença inédita de uma
liderança cubana no carnaval. Por fim, a realização do Encontro de Integração foi muito bem avaliada,
principalmente pela oportunidade de estreitar ainda mais os laços das lideranças regionais. Mocidade segue
participando das reuniões sobre o "Dia de Aliança" para auxiliar na construção do evento.

EAED – Escola de Aprendizes do Evangelho à Distância
No momento, com a agenda para 2017 já estamos recebendo datas para cursos de dirigentes e capacitação para
coordenadores. Também realizamos o curso para dirigentes por e-mail (rubiaana@gmail.com). Continuamos o
cadastro de coordenadores de EAED nas regionais e a pesquisa da localização dos alunos de EAED para a
atualização
do
mapa.
Convidamos
a
todos
para
conhecerem
nossa
página
no
facebook.com/escolaadistanciaalianca.

RGA
RGA
2017
–
“VIVENCIANDO
AS
MENSAGENS
DA
FONTE
VIVA.”
A Reunião Geral da Aliança 2017 será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro. As inscrições ocorreram no período
de 1 à 15 de novembro totalizando 1480 inscrições, de 196 casas, divididos nos 4 polos conforme segue: Polo 1 –
446 participantes, Polo 2 – 435 participantes, Polo 3 – 410 participantes e Polo 4 – 189 participantes.
APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS: Dia 22/01/17 - 8:30hs – Na secretaria da Aliança. Os Monitores de cada modulo
dos 4 polos farão a apresentação para a equipe organizadora da RGA.
A RGA é uma Aliança de corações, é compartilhar, é confraternizar, é um momento de reunião dos trabalhadores
de Jesus... Que possamos permanecer em vibrações de amor e fraternidade para o nosso encontro e para o
fortalecimento do nosso movimento.

FASEP
Foi inaugurada, em 29 de maio de 2016, a sede própria do Centro Espírita A Caminho da Luz (Regional Litoral Sul)
com o apoio de recursos do FASEP. E para que isso aconteça cada vez mais, é importante a participação de todo o
nosso movimento. Os depósitos ou contribuições, de qualquer valor, deverão ser efetuados no Banco Bradesco (237)
Agencia Major Diogo 0200-3, c/ nº 108728-2, em nome da ALDELE / CNPJ nº 66.865.486/0001-39.

Secretaria
Em breve estaremos enviando aos Coordenadores Regionais o Cadastramento Anual dos Grupos 2017, e
contamos com o esforço de todos, para o cumprimento dos prazos.
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FDJ
PLANO DE AÇÃO (CADASTRO DE DISCÍPULOS) – Dando continuidade ao cadastramento de Discípulos da FDJ em
nosso movimento, solicitamos aos Coordenadores de FDJ de cada regional, ou na falta deste, ao Coordenador
Regional, que nos enviem o mais urgente possível a Planilha de Cadastro conforme enviado anteriormente.
Sabemos que o trabalho tem o seu grau de dificuldade, por este motivo contamos com a compreensão e a
colaboração dos irmãos. O cadastramento é uma forma de termos uma visão mais ampla de quantos discípulos
somos e onde estamos localizados, para que possamos estar mais próximos e unidos. Para envio da planilha ou
duvidas utilize o e-mail alianca@alianca.org.br. A Coordenação da FDJ e a Secretaria da Aliança estão à disposição
para quaisquer esclarecimentos.

Evangelização Infantil
Estrutura de módulo para a RGA 2017 – apresentada em 30/10. Relembramos que há um grupo de e-mail do
qual estão participando os voluntários que irão aplicar o módulo nos quatro polos. À medida que os Polos vão
produzindo seus módulos, vão compartilhando o material com os demais. Plano de ação – houve uma reunião
presencial/virtual em 15/10, com a presença das regionais SP Leste e Litoral Sul. Foi feita a distribuição dos
assuntos a serem revisados, com prazo até 15/11 para apresentação dos textos produzidos. Encontro de
integração de lideranças em 06/11 (Ev. Inf., Pré Mocidade e Mocidade) – Contamos com a presença da maioria
das regionais. Foi um sucesso, um grande passo rumo à integração. Revisão do Primário B – Ainda em processo,
75% revisado.

O TREVO
O Conselho Editorial de O Trevo informa sobre a continuidade de nossas Edições para 2017 com muita alegria.
Como proposta de trabalho para o próximo ano incluiremos as atividades de produzir O Trevo em cópia eletrônica
(PDF), para distribuição por e-mail para a lista de correios eletrônicos cadastrados na Secretaria da AEE. Sem
alterar as cópias impressas e sua distribuição, a nossa ideia é aumentar a circulação da nossa revista e o alcance
das informações produzidas. Ainda necessitamos muito da colaboração de todas as casas com conteúdo e que O
Trevo seja mais divulgada em todas as casas da Aliança para que possamos ter mais engajamento, melhoramento
de nossas edições e realmente vincular informações e conteúdo relevante aos nossos leitores.
Inclusive a colaboração regular como participante do Conselho Editorial é aberta aos trabalhadores de nossa AEE,
sendo as nossas reuniões realizadas regularmente aos primeiros sábados do mês de maneira geral, na sede da
secretaria da AEE, à rua Humaitá, 569. Para ter maiores informações em como participar, envie um e-mail para
trevo@alianca.org.br ou ligue em (11) 3105-5894. Seja você também um colaborador. 2017 promete! Nossa
próxima reunião em 28 de janeiro (data a confirmar) de 2017 às 9:00.
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