Thiago 1,22

Sinto falta de reuniões espirituais.

E se juntos fazermos
uma
egrégora
neste
Nova preparação
ambiente para que nossos pensamentos
sejam os mais elevados possível ?

Pão Nosso Cap 10 - Sentimentos fraternos
“Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós
mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros.” – Paulo. (1ª Carta aos Tessalonicenses, 4:9.)
Forte contra-senso que desorganiza a contribuição humana, no divino edifício do
Cristianismo, é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores.
Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam
para sempre apagadas.
Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada
momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do Além para que se integrem
no campo da fraternidade pura.
Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos
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uns dos outros?
Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é
reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são
conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da
compreensão, do trabalho e da boa-vontade.
Falta de assistência? Não.
Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores
abnegados.
Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes
humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença
ao ato de servir. E que ninguém peça ao Céu determinadas receitas de fraternidade, porque a
fórmula sagrada e imutável permanece conosco no “amai-vos uns aos outros”.

Explicações iniciais
• O incomodo de falar 10 min.
• Sensação de irrelevância
•Últimos anos CGI demostrou desejo de
novos rumos. Nova preparação
• As atas das quatro reuniões do CGI de
2013 e 2014
• Precisamos fazer “a segunda feira
diferente”.

Não estou sozinho !!!
Minhas angustia e anseios são as
mesmas de outros companheiros

• Últimos anos CGI
demostrou desejo de
Nova preparação
novos rumos.

Vamos comentar duas constatações
sobre a formaNovacomo
o CGI trabalhou
preparação
nos últimos anos.

Primeiro assunto

Primeiro vamos olhar o cuidado que
o ConselhoNovateve
em zelar pelos
preparação
nosso programas.

Quanto tempo temos ?
10 minutos ?
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Não dedicamos nosso tempo para
cuidar do programas.
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Qual o custo desta decisão ?

Olhando estes dados pela ótica da doutrina espírita
e seus aspectos:
• Filosófico
• Científico

• Religioso
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• Filosófico
• Ex.: Livro o “Ponto de desequilíbrio"
• Ponto de lixo
• Casa sem limpar
Nova preparação
• Uma tendência quando encontra um vetor
viraliza, fica fora de controle - virais
• Dengue

• Filosófico
• Ex.: Livro o “Ponto de desequilíbrio"
• Ponto de lixo
• Casa sem limpar
Nova preparação
• Uma tendência quando encontra um vetor
viraliza, fica fora de controle - virais
• Dengue

• Filosófico
• Ex.: Livro o “Ponto de desequilíbrio"
• Ponto de lixo
• Casa sem limpar
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• Uma tendência quando encontra um vetor
viraliza, fica fora de controle - virais
• Dengue
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• Científico
• Lei da entropia:- Todo sistema tente a degeneração
• Planeta Terra sem receber energia do
sol perde as condições de vida que
Nova preparação
temos hoje.
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• Religioso
• Quem aceita “abandonar” o evangelho no lar
por ano ?
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• Presidente de centro que aceite "abandonar” as
vibrações das quintas feiras ?
• Texto Chico Xavier <próximo slide>

Na exaltação do trabalho - LIVRO DA ESPERANÇA (pelo Espírito Emmanuel)
“O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra”. Jesus (Marcos, 4:26)

Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das
calamidades da inércia, no plano da natureza.
A casa longamente desabitada afasta-se- da missão de albergar os que vagueiam sem teto
e, em seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência.
O campo largado em abandono furta--se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à
Inteligência na Terra e transforma-se, gradativamente, em deleitoso refúgio da tiririca.
O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo- se para logo em
piscina de vermes.
O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si
mesmo a ferrugem que o desgasta.
A roupa que ninguém usa distancia--se da tarefa de abrigar quem tirita- ao relento e faz--se,
pouco a pouco, a moradia da traça que a destrói.
O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro
aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe.
Onde estiveres, lembra--te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e
incessante renovação para o Bem Eterno.
Trabalho é o infatigável descobridor.
Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência
e prossegue adiante.
Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre
também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará.

•Qual foi o custo de não
Nova preparação
termos dedicado mais tempo
aos nossos programas ?

•Segunda observação é
sobre as atas de 2014
Nova preparação

Não estou sozinho !!!
Minhas angustia e anseios são as
mesmas de outros companheiros

Relendo as pautas do Cgi de março de 2014
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Nova preparação

Qual a proposta de
solução ?
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Novo paradigma
•Pesquisa rápida
• Olhando o cenário apresentado pergunto
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•A equipe de EAE tem problemas ?
•A equipe da pre-mocidade tem
problemas ?
•A equipe da evangeli tem problemas?

Novo paradigma
As Equipes de Apoio não tem problemas !!
• Quem tem problemas é AEE
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• Equipe de Apoio tem soluções
• A visão que as Equipes de Apoio tem
problemas é uma inversão de valores
que nos afasta da realidade.

Novo paradigma
• Não adianta olhar para 10 pessoas
de uma Equipe de Apoio e achar que
elas vão resolver
um problema que
Nova preparação
depende do envolvimento de 20.000
pessoas.
• É uma inversão de valores que nos
afasta da realidade.

Então qual a proposta
para mudar este
cenário?
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Como mudar o cenário atual
• O Conselho passa a dedicar 70% do seu tempo para
cuidar dos programas.

• O Conselho e as Equipes de Apoio passam a
trabalhar juntos e deNova
forma
coesa para os programas
preparação
sejam alinhados com os objetivos da Aliança.
• As Equipes de Apoio devem apresentar um plano de
ação para resolver o(s) problema(s) que a Equipe
julgue importante, ou que que o conselho determine.
•Obs.: Esta forma de trabalho já pode estar acontecendo mas de forma
desordenada e empírica. Estamos organizando para melhor nossos
resultados.

Como mudar o cenário atual.
• As Equipes de Apoio são melhor caminho para efetivar os Planos de Ação.
•Eles se debruçaram sobre o seus assuntos com muita seriedade
•Há muitos tempo buscamNova
soluções
para nossos problemas da AEE.
preparação
•Já tem encaminhado muitos assunto
•Tem visão mais profunda sobre seus assuntos.

Como mudar o cenário atual.
• As Equipes de Apoio são melhor caminho para efetivar os Planos de Açao.
•Eles se debruçaram sobre o seus assuntos com muita seriedade
•Há muitos tempo buscam soluções para nossos problemas da AEE.
•Já tem encaminhado muitos assunto
•Tem visão mais profunda sobre seus assuntos.
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•O

que tem faltado é uma estrutura que
viabilize o trabalho das Equipes de Apoio.

O que é um Plano de Ação ?
• Plano de ação é TRABALHO
• Plano de ação é REALIZAÇÃO
Nova preparação

• Plano de ação é cumprir tarefa por
tarefa até atingir seu objetivo.

O plano de ação pode ser assim
•Problema:• Qual é o problema ?
•Qual a melhoria que será atingida?
•O que o movimento ganha com este problema
Nova preparação
resolvido ?
•Solução
• Medidas e ações a serem tomadas
•Plano de ação
•Método de trabalho
•Forma como a solução será implantada
•Cronograma de execução do plano
•Recuros/pessoas envolvidas

E qual a segurança que isso
vai funcionar ?
Vamos trabalhar seguindo os mesmos
princípios que usamos na
Nova preparaçãodo Evangelho.
Escola de Aprendizes
• Temos três anos de mandato e três
anos de Escola
• Todo Plano de Ação deve estar
concluído até o fim do mandato desta
gestão (2018)

Temos 3 anos de mandato
- Cada ano representa um ano da EAE
Aprendiz – 2015
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Servidor – 2016
"Discípulo" – 2017
• Todo Plano de Ação deve estar
concluído até o fim do mandato desta
gestão (2017)

EAE - Modelo a seguir
• Aprendiz (2015) <Interno>
• Lembrar o combinado
• Início da RI.
• Definir prioridade junto com a Equipes de
Apoio e preparar o(s) Planos de Ação.
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•Servidor (2016) <Trabalho>
•Efetivar o plano de ação definido como
aprendiz
•Discípulo (2017) <Trabalho>
•Cuidar de assuntos correlatos. Andar pelo
mundo

•2015
Cronograma
•Setembro - Cuiabá
•Eq Apoio Apresentam seus projetos
•Novembro – São Paulo
•Primeira avaliação
•2106
•Eq Apoio
•Efetivação dos planos de ação
•CGi
•Atividades de apoio
•Visitas as regionais
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•Seminários e workshop
(Ideia Geraldo)
•Acompanhamento das Eq Apoio.
•2017
•Eq Apoio
•Efetivação dos projetos
•CGi
•Atividades de apoio
•Visitas as regionais
•Seminários e workshop (Ideia Geraldo)
•Acompanhamento das Eq Apoio.
•Quarto semestre - Fim do mandato
•Eq Apoio - apresentam seus resultados

•Primeiro trabalho
Conselheiros devem se reunir com
as Equipes Nova
depreparação
Apoio e definir os
primeiros Planos de Ação para
serem apresentados em Cuiabá.

•Nunca é demais ousar em
direção ao alto.
Nova preparação

(Pietro Ubaldi)

E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória,
nos assentemos, um à tua direita, e outro à tua
esquerda.
Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis; podeis
vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o
batismo com que eu sou batizado?
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E eles lhe disseram: Podemos.
Jesus, porém, disselhes:
Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e
sereis batizados com o batismo com que eu sou
batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à
minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo,
mas isso é para aqueles a quem está reservado.
Marcos 10,40

“Mártires seremos todos nós, se, por vontade própria,
oferecermos ao Verbo de Deus nossa cooperação à Sua obra
salvadora. Talvez passarão muitos séculos sem que possamos
recolher o fruto da semente do Amor fraterno que
semeamos com imenso sacrifício de dores. ...
Se alguém se acha débil, esqueça quanto viu e ouviu,
como se não conhecesse a vida espiritual. Viva para si mesmo
Nova preparação ulteriores de nenhuma
e para os seus, sem compromissos
espécie. A Fraternidade Essênia acabará de cumprir sua
missão quando o Cristo for posto em contato com a
Humanidade.
Então Sua palavra e Seu pensamento genial criarão novas
Escolas e Fraternidades. Nós nos submergiremos na
penumbra e no esquecimento, para
que Ele resplandeça na luz.”
•

(Harpas Eternas – Vol. I, pág. 399)

Precisamos
evitar a
dispersão.
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Na exaltação do trabalho - LIVRO DA ESPERANÇA (pelo Espírito Emmanuel)
“O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra”. Jesus (Marcos, 4:26)

Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da
inércia, no plano da natureza.
A casa longamente desabitada afasta-se- da missão de albergar os que vagueiam sem teto e, em
seguida, passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência.
O campo largado em abandono furta--se ao cultivo dos elementos nobres, necessários à Inteligência na
Terra e transforma-se, gradativamente, em deleitoso refúgio da tiririca.
O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo- se para logo em piscina
de vermes.
O arado ocioso esquece a alegria de produzir
com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a
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ferrugem que o desgasta.
A roupa que ninguém usa distancia--se da tarefa de abrigar quem tirita- ao relento e faz--se, pouco a
pouco, a moradia da traça que a destrói.
O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro aos
estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe.
Onde estiveres, lembra--te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante
renovação para o Bem Eterno.
Trabalho é o infatigável descobridor.
Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e
prossegue adiante.
Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre
também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará.

