Reunião de Coordenadores Regionais – 22/09/2018
Período da manhã: Início às 10 horas – Termino às 12 horas
Local: Regional Extremo Sul
Núcleo Espírita Francisca Júlia – Rua Fonseca Gomes, 97 – Bairro medianeira,
Porto Alegre, RS
Participantes (13) Regionais:
 Regional SP- Oeste – Osmar Eduardo Vedolim e Elisabeth Ap. Biondi
Vedolim;
 Regional Campinas - Francisco Galeno de Araújo e Bernadete Nunes dos
Santos;
 Regional Litoral Centro – Neusa Maria de Souza, Sandra M. dos Reis e
Renata Brito Santos;
 Regional Extremo Sul – Vera Castilho;
 Regional ABC – Luiz Carlos Amaro;
 Regional Sorocaba - Maria Cristina Schmidt Guarnieri, Maria Silvia N. V.
Rodrigues e Joceli Maria B. Almeida;
 Regional SP Norte - Silvia Volpato;
 Regional Minas Gerais – Ernani Freitas Souza;
 Regional Centro Oeste – Sebastião Ribeiro da Silva Junior;
 Regional SP Sul – Tabaraci de Souza Leal;
 Regional Vale Paraíba – José Tadeu da Silva Nascimento;
 Regional Litoral Sul - Marcos Costa;
 Regional SP Centro – Felipe Moreira;
Ausentes (5) Regionais:
 Regional SP Leste – Leandro Costa;
 Regional Araraquara – Antônio Santos Oliveira;
 Regional Ribeirão Preto - Sandra Mara Faria Veloso;
 Regional Bahia/Ceara - Pedro Francisco dos S. Neto;
 Regional Pernambuco/Alagoas – Flávia Mara Silva

Aos 22 de setembro de 2018, no Núcleo Espírita Francisca Júlia (Rua
Fonseca Ramos, nº 97, Porto Alegre/RS), reuniram-se os Coordenadores
Regionais da Aliança Espírita Evangélica a fim de discutir a pauta
encaminhada anteriormente a todos por e-mail. Iniciados os trabalhos com
prece de abertura e as apresentações pessoal dos presentes, o Sr. Osmar
(Regional SP Oeste) foi eleito Presidente da reunião, tendo convidado a
mim, Felipe Moreira (Regional SP Centro), para secretariá-lo, no que acedi.
Dessa forma, os seguintes itens da pauta foram tratados:
1) Consolidação dos métodos de Orientação ao Coordenador;
2) Discussão sobre a proposta de equipes de apoio à AEE, necessidades
das regionais, gestão, participação e dúvidas;
3) Apresentação sobre os Valores da Aliança;
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4) Manutenção da Secretaria da Aliança;
5) Classificação de grupos em Integrados e Inscritos;
6) RGA 2019: RGA em polos, com o tema “…Frutos”;
7) Calendário 2019;
8) Conhecendo as Regionais (SP Oeste);
9) Avaliação da reunião, elaboração de sugestões de assuntos para a
próxima reunião, definição das regionais que irão elaborar a pauta e
encerramento da reunião.
1) Consolidação dos métodos de Orientação ao Coordenador: o documento
já foi encaminhado por e-mail a todos. Ficou acordado, por unanimidade que:
i) na segunda CGI de cada ano, o material irá para a pauta a fim de que o
conteúdo seja ratificado ou revisado; ii) dada a necessidade de divulgação,
será solicitado à Equipe de Comunicação da Secretaria para colocar o
material no site da Aliança; iii) Presidente e Secretário ficaram incumbidos de
fazer a capa para a versão final, com o nome de todos os envolvidos no
projeto, com data de 15/10/2018 para a consolidação final; 2) Discussão
sobre a proposta de equipes de apoio à AEE, necessidades das regionais,
gestão, participação e dúvidas: O Tabaraci (Regional SP Sul) destacou a
importância de sinergia entre os coordenadores regionais e os grupos de
apoio (por exemplo, a sugestão de alteração de programa das aulas da
Escola de Aprendizes do Evangelho não pode ser uma discussão dos grupos
de apoio). Há necessidade de maior diálogo e orientação da regionais em
relação aos grupos de apoio. A Vera (Regional Extremo Sul) destacou a
necessidade de melhor definição de papéis e ideia de integração. O Tadeu
(Regional Vale do Paraíba) deu testemunho de voltar ao grupo de
mediunidade, ressaltando a importância de os coordenadores estarem
próximos aos grupos, fortalecendo a comunicação com as equipes.

O

Ernani (Regional Minas Gerais) colocou a falha de comunicação existente
entre as equipes de apoio e os contatos da Regional MG. Sugeriu, então,
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que as equipes de apoio divulguem atas de suas reuniões. O Marcos
(Regional Litoral Sul) destacou que isso não significa, por outro lado, falta
de responsabilidade dos representantes. Há necessidade de um “raio-x”.
Ficou deliberado por maioria sugerir que as equipes de apoio divulguem atas
de suas reuniões no site da Aliança, bem como tenham os coordenadores
regionais como referência para convidar a todos para participar das reuniões.
A Maria José (Diretoria da AAE) cuidará para que a comunicação flua bem
dos grupos de apoio aos coordenadores regionais, a fim de colaborar para a
resolução desse problema. 3) Apresentação sobre os Valores da Aliança: A
Vera (Regional Extremo Sul) brindou a todos com uma importante e
emocionante reflexão acerca dos valores da Aliança Espírita Evangélica, que
não podem, nunca, cair no esquecimento. São eles: Amor e Fraternidade;
Atenção

e

Interesse

pelas

pessoas;

Padronização

(Organização);

Cooperação nas atividades (Compartilhar); Disciplina (Ordem); Humildade e
Simplicidade; Integração e Irmandade; Respeito pelas pessoas; Interesse
pelas tarefas; Dinamismo; Comprometimento (Ideal); Trabalho em Equipe;
Perseverança; Liberdade; Confraternizar para melhor servir. “Solidário,
seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos” (Bezerra de Menezes).
Houve destaque para a lembrança sempre presente dos valores da Aliança,
de se colocar Banners nas casas espíritas (Vera irá disponibilizar o arquivo
com a arte), de se utilizar os valores como ferramentas de Reforma Íntima na
incorporação e vivência deles no cotidiano, reuniões de vida plena. Há
necessidade de saber por qual razão somos voluntários. Há necessidade de
tocar a consciência das pessoas. A padronização é um valor da Aliança; 4)
Manutenção da Secretaria da Aliança Espírita Evangélica: houve proposta,
que será apresentada em assembleia, de criação de uma pessoa jurídica
própria voltada para a manutenção da secretaria da Aliança Espírita
Evangélica, que poderá contar com doações das casas e também das
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pessoas físicas interessadas em colaborar; 5) Classificação de grupos em
Integrados e Inscritos: foram apresentados outros critérios para a divisão
das casas espíritas, que talvez possam atender melhor à atual realidade na
qual vivemos; 6) RGA 2019: RGA em polos, com o tema “…Frutos”. Duas
equipes de apoio serão responsáveis por cada módulo; 7) Calendário 2019:
aprovou-se o Calendário 2019, que fará parte integrante da presente ata; 8)
Conhecendo as Regionais (SP Oeste): item prejudicado em razão da falta de
tempo. Ficará como item da próxima pauta necessariamente; 9) Avaliação
da reunião, elaboração de sugestões de assuntos para a próxima reunião,
definição das regionais que irão elaborar a pauta e encerramento da reunião:
todos refletiram sobre a importância de estarmos reunidos em algumas
ocasiões por ano. A próxima pauta será feita pelas Regionais SP Centro, SP
Oeste e. Item obrigatório será a apresentação “Conhecendo as Regionais”,
com a Regional SP Oeste e Regional SP Centro. A presente ata segue
revisada pelo Presidente e por este Secretário.
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