Circular nº 002/2020
São Paulo, 27 de maio de 2020.
“Caminha um dia após o outro na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas
mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom que é a esperança de que amanhã sejas melhor
que hoje, para tua própria felicidade.” (Do livro Reforma Íntima sem Martírios, Ermance Dufaux)
De:
Assunto:
Data:

Secretaria da Aliança Espírita Evangélica
Reunião com o Conselho de Grupos Integrados (CGI)
27 de junho de 2020, sábado, das 09h00 às 12h10 (CGI), ambas a realizarem-se
virtualmente no endereço www.alianca.org.br/cgi-junho-2020

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, ressaltando a importância da participação de todas as Casas Conselheiras (titulares e
suplentes):

REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE GRUPOS INTEGRADOS (CGI)
Data: 27/06/2020 (sábado) - Horário: das 09h00 às 12h10
Local: Virtualmente no endereço www.alianca.org.br/cgi-junho-2020
PAUTA:
08h30-09h00

Abertura do canal virtual para recepção e adequação de todos os participantes;

09h00-09h20

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

09h20-09h30

Apresentações e verificação de presença (10 min);

09h30-09h50

Explicação do processo atual de reunião virtual e assinatura (20 min);

09h50-11h30

Equipes de Apoio (100 min)
1) Evangelização Infantil (10 min)
2) Pré-Mocidade (10 min)
3) Mocidade (10 min)
Perguntas e respostas (20 min)
4) Mediunidade (10 min)
5) EAE (10 min)
6) Projeto EAE/FDJ (10 min)
Perguntas e respostas (20min)

11h30-11h50

Manutenção da Secretaria (20 min)

11h50-12h00

Eventos virtuais em conjunto USE / FEESP / AEE; (10 min)

12h00-12h05

Avaliação da reunião, recados finais;

12h05-12h10

Vibrações e encerramento da reunião.

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

__________________________________________________________________________________
Rua Humaitá, 569 - Bela Vista - São Paulo/SP. CEP: 01321-010.
Fone: (11) 3105-5894 www.alianca.org.br alianca@alianca.org.br

