Circular nº 002/2019
São Paulo, 06 de março de 2019.
“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:
Assunto:
Data:

Secretaria da Aliança Espírita Evangélica
Reunião com os Coordenadores Regionais e com o Conselho de Grupos Integrados (CGI)
06 de abril de 2019, sábado, das 09h30 às 11h30 (Coordenadores) e das 13h30 às 16h30
(CGI), ambas a realizarem-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Gabriel Prestes, situada na Rua Dr. Carlos Afrânio da Cunha Matos, 134 - Chácara
Inglesa, São Paulo – SP – CEP 05140-040

Caríssimos irmãos,
Convocamos a todos os integrantes do Conselho de Grupos Integrados da Aliança Espírita Evangélica para
a próxima reunião trimestral, conforme calendário anual de atividades. Sendo assim, encaminhamos a
programação dos dois encontros, conforme definido pelos Coordenadores e Conselheiros responsáveis pela
definição das respectivas pautas. Para tanto, ressaltamos a importância da participação de todas as Casas
Conselheiras (titulares e suplentes):

REUNIÃO COM OS COORDENADORES REGIONAIS
Data: 06/04/2019 (sábado) - Horário: das 09h30 às 11h30
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Gabriel Prestes, situada na Rua Dr.
Carlos Afrânio da Cunha Matos, 134 - Chácara Inglesa, São Paulo – SP – CEP 05140-040
PAUTA:
09h30-09h50

Abertura da reunião, intercâmbio mediúnico e apresentações (20 min);
Será solicitado a algum coordenador para confeccionar a ata da reunião.

09h50-10h10

Projeto “Semana da Juventude” (20 min);
A Mocidade irá apresentar uma proposta de projeto chamada “Semana da
Juventude”

10h10-11h20

Eventos 2020 (70 min);



Dia da Aliança
RGA 2020

Os coordenadores irão conversar sobre os dois eventos acima, principalmente
como serão elaborados.
11h20-11h30

Avaliação da reunião, elaboração de sugestões de assuntos para a próxima
reunião, definição das regionais que irão elaborar pauta e encerramento da
reunião.
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REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI)
Data: 06/04/2019 (sábado) - Horário: das 13h30 às 16h30
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Gabriel Prestes, situada na Rua Dr.
Carlos Afrânio da Cunha Matos, 134 - Chácara Inglesa, São Paulo – SP – CEP 05140-040
CASA CONSELHEIRA:
09h30-11h30

Momento da Casa Conselheira
Conforme solicitação prévia, será um momento no qual as casas conselheiras
poderão trocar experiências entre si e se fortalecer sobre a atividade de “ser uma
casa conselheira”.

PAUTA:
13h10-13h30

Recepção e assinatura da lista de presença;

13h30-13h50

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

13h50-14h00

Apresentações e verificação de presença (10 min);

14h00-14h50

Informações da Diretoria (50 min);





Manutenção da Secretaria da Aliança
Virada espiritual: 30 horas de amor fraternal
Relato da convocação extraordinária (balanço ALDELE)
Avaliação da reunião informal do CGI e distribuição dos pacotes de apoio

14h50-15h20

Intervalo (30 min);

15h20-15h35

Relatos do “Momento da Casa Conselheira” (15 min);

15h35-15h45

Equipe Mediunidade (10min):



Apostila do Curso de Médiuns
Livro “Perguntas e Respostas”

15h45-16h05

Revisão do Programa da Mocidade (20 min);

16h05-16h25

Avaliação da reunião, definição das casas conselheiras que irão elaborar a pauta
da próxima reunião do CGI em junho de 2019 (seguindo a sequência da lista de
integrantes do CGI) (20min);

16h25-16h30

Vibrações e encerramento da reunião.

Obs.: Após o término da reunião será apresentada a peça de teatro “O Tempo e os Frutos” (também
apresentada na RGA2019 Polo2) junto a um caldo que será servido no local.

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

Aliança Espírita Evangélica
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