São Paulo, 24 de maio de 2017.

Circular nº 002/2017

“Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do Alto, é indispensável saibamos
perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e
enobreça”. (Emmanuel, Fonte Viva, n.62 - Devagar, mas Sempre)

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)
24 de junho de 2017, sábado, das 14h às 17h (Coordenadores) e 25 de junho de 2017, domingo,
das 08h30 às 12h30 (CGI), ambas a realizarem-se no Grupo Espírita Fraternidade – Rua
General Jeronimo Furtado, 286 - Jaçanã – São Paulo – SP - CEP: 02237-000.

Carı́ssimos irmã os,
Convocamos a todos os integrantes do Conselho de Grupos Integrados da Aliança Espı́rita Evangé lica para a
pró xima reuniã o trimestral, conforme calendá rio anual de atividades. Sendo assim, encaminhamos a
programaçã o dos dois encontros, conforme definido pelos Coordenadores e Conselheiros responsá veis pela
definiçã o das respectivas pautas. Para tanto, ressaltamos a importâ ncia da participaçã o de todas as Casas
Conselheiras (titulares e suplentes):

REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS:
Data: 24/06/2017 (sábado) - Horário: das 14h00 às 17h00
Local: Grupo Espírita Fraternidade – Rua General Jeronimo Furtado, 286 - Jaçanã – São Paulo – SP - CEP:
02237-000
PAUTA:

14h00-14h20

14h20-14h40

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



Minas Gerais
Ribeirão Preto

14h40-15h20

Dia da Aliança (40 min);

15h40-16h00

Ingresso da FDJ nas regionais (20 min);

15h20-15h40

Intervalo (20 min)

16h00-16h40

Momento dos coordenadores regionais (40 min);

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:

Mudança de coordenadores nas regionais para 2018. Exemplos de transição em nosso
movimento

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: 25/06/2017 (domingo) - Horário: das 08h30 às 12h30
Local: Grupo Espírita Fraternidade – Rua General Jeronimo Furtado, 286 - Jaçanã – São Paulo – SP - CEP:
02237-000
PAUTA:

8h00-8h30

Recepção e assinatura da lista de presença;

8h50-9h10

Apresentações e verificação de presença (20 min);

8h30-8h50
9h10-9h50

Prece de Abertura – Prece dos Aprendizes, Vibrações e Intercâmbio (20 min);
Informações da Diretoria (40 min)





Dia da Aliança;
Aliança do Futuro;
Assuntos gerais;
Visitas das Casas Conselheiras.

9h50-10h10

Retorno sobre a verificação de presença de grupos integrados na AGI (20 min)

10h30-11h20

Retorno ao Conselho sobre a proposta de trabalho integrado pelas equipes EAE, EAED,
EAEgd e FDJ (50 min);

10h10-10h30

11h20-11h50
11h50-12h10

12h10-12h20
12h20-12h30

Intervalo (20 min);

Avaliação do legado do Conselho perante o plano de ação em andamento (30 min) (Guidini)
Apoio e participação dos grupos em relação aos livros de Edgard Armond (20 min)

Avaliação da reunião, definição das casas conselheiras que irão elaborar a pauta da próxima
reunião do CGI em Junho de 2017.
Vibrações e encerramento da reunião.

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