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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Janeiro/2016

A Diretoria Doutrinária observa como diretriz básica de sua atuação o Plano Estratégico da AECX, e tem como
orientadores fundamentais a Missão e a Visão da AECX:

MISSÃO
Promover o estudo do Espiritismo, divulgar seus princípios e fundamentos e
oferecer oportunidades de trabalho, visando sempre a vivência da caridade
moral, espiritual e material, de modo a facilitar o progresso dos espíritos
nos planos físico e espiritual.

VISÃO
Ser uma instituição que contribua para tornar o homem progressivamente
melhor, por meio do estudo e prática espíritas.

Para operacionalizar suas atribuições, a Diretoria Doutrinária está organizada através da seguinte estrutura
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Com fundamento nestas Diretrizes e orientações de trabalho, a Diretoria Doutrinária, através de cada um de seus
componentes organizacionais, apresenta o resumo de suas atividades durante o ano de 2015.

DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE (DEM)

MISSÃO
Zelar para que as atividades mediúnicas sejam realizadas sob a égide dos
fundamentos, princípios e recomendações da codificação espírita e inspiradas
no ideal da fraternidade cristã.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Objetivo: "Assegurar que todas as atividades mediúnicas na AECX cumpram seus
objetivos doutrinários e cristãos, constituindo um verdadeiro “núcleo de trabalho em que
nossos companheiros de serviço possam adestrar suas qualidades de semeadores da luz”
(Nos Domínios da Mediunidade), mediante fiel observância dos princípios e fundamentos
espíritas, consolidados na codificação doutrinária".
Atribuições: "Coordenar e supervisionar todas as atividades mediúnicas, cuidando para
que os integrantes dessas atividades estejam devidamente preparados no campo teórico e
perfeitamente afinados com os objetivos e diretrizes da AECX”, mediante cumprimento das
seguintes atribuições e responsabilidades:

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
a) Garantir que as práticas das Reuniões Mediúnicas estejam em perfeita consonância com os princípios,
fundamentos e recomendações da codificação, especialmente o que dispõe a respeito as obras “O Livro dos
Médiuns”, “O céu e o inferno” e a “Justiça Divina Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, bem como as obras
subsidiárias: “Diretrizes de Segurança”, de Divaldo Franco e Raul Teixeira e “No Invisível” de Léon Denis
b) Cuidar para que os integrantes das reuniões mediúnicas estejam devidamente instruídos e preparados acerca
dos princípios e mecanismos da mediunidade, formação moral dos médiuns e cuidados com a prática mediúnica,
bem como sobre as diretrizes e recomendações constantes deste Regimento, pois “... dissemos que o Espiritismo
é toda um ciência, toda uma filosofia, quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição,
dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a
brincar, ...” (O Livro dos Médiuns - Primeira Parte - Cap III - Do Método, item 18);
c) Instituir cursos, seminários, palestras e material explicativo/normativo que se fizerem necessários para que as
atividades mediúnicas transcorram conforme os objetivos da AECX, os princípios doutrinários e a prática cristã;
d) Avaliar previamente a necessidade/conveniência da criação de novos grupos de atividades mediúnicas,
mediante análise criteriosa da constituição e objetivos a serem alcançados;
e) Garantir que o dirigente de Reunião Mediúnica tenha o apoio necessário para exercer suas responsabilidades e
atribuições perante o Grupo Mediúnico, materializadas neste Regimento, nas demais orientações da AECX e em
sua própria consciência de bem servir à tarefa a que se propõe voluntariamente;
f) Coordenar a interação dos grupos de atividades mediúnicas com as demais unidades da AECX, fomentando a
integração e a sinergia entre as diversas atividades da Casa;
g) Desenvolver métodos e processos para o funcionamento das Reuniões Mediúnicas, Cursos e Seminários sobre
Mediunidade que melhor atendam à Missão e aos Objetivos.

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DE ADULTOS (DEA)

MISSÃO
Promover o estudo e a divulgação dos princípios e fundamentos da doutrina
espírita junto ao público adulto frequentador da AECX.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Objetivo: "Promover a organização e a realização de palestras públicas, de modo a
viabilizar o cumprimento da missão da AECX no que se refere à divulgação dos
princípios doutrinários, especificamente junto ao público adulto frequentador da
AECX.”
Atribuições: "Coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas ao
funcionamento das Reuniões Públicas na AECX, em todos os dias em que sejam
realizadas, independentemente do formato".

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DE ADULTOS
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OBJETIVO

Palestras Públicas

Divulgar os princípios
doutrinária, contribuindo com o
São realizadas reuniões todos
melhor entendimento da doutrina os dias da semana, das 20:00
e com o esforço dos
às 21:00 hs, com palestra sobre
frequentadores no processo de
temas pré-estabelecidios e
compreensão da vida e de
aplicação de Passes.
melhoria de seus valroes.

Temática para 2016

São realizadas reuniões,
reflexões e debates entre os
Dirigentes das Reuniões
Públicas, de modo a se obter o
Definição da temática para as
indispensável consenso acerca
Reuniões Públicas durante o ano da temática mais adequada para
de 2015
o ano. Para isto, consideram-se
os princípios doutrinários, os
objetivos estratégicos da casa,
as experiêncais anteriores, as
demandas e o perfil do público.

Encontros bimestrais de
dirigentes

Maior entrosamento entre os
dirigentes, unificação de
procedimentos e harmonização
das atividades

Em reuniões de dirigentes, com
freuência trimestral préestabelecida, são avaliados os
procedimentos, debatidas as
oportunidades de
aperfeiçoamentos e permutadas
experiências, enriquecendo o
conhecimento e a experiência
de todos.

Aperfeiçoamento da lista de
palestrantes

Através das Fichas de Avaliação
das Reuniões Públiacs, e as
opiniões dos dirigentes, são
realizadas avaliações sobre os
palestrantes que se mostram
mais sintonizados com as
Aprimorar a lista de palestrantes. normas e os procedimentos da
Trazer novos nomes para
casa, bem como com a
agregar aos trabalhos da casa
fidelidade temáica e aceitação
dos frequenatdore. Com isto, a
lista oficial de palestrantes é
apefeiçoada meidante a
isnerção e/ou exclusão de
nomes, de acordo com as
necessidades dos trabalhos.

Semana de Kardec

Congregar frequentadores,
colaboradores e associados em
Criação de temas específicos
geral em torno da figura do
com integração de outras casas
codificador da Doutrina, através
através de convites feitos a
de uma semana dedicada a
palestrantes externos.
palestras sobre o tema "Fora da
Caridade não há Salvação"

Semana de Célia

Durante uma semana todas as
Palestras Públicas são
Congregar frequentadores,
envolvidas em ambiente de
colaboradores e associados em integração e hamormização da
geral em torno da figura da
Casa, com palestrantes
Madrinha da AECX, através de convidados de outras casas, de
uma semana dedicada a
modo a promover maior
palestras sobre o tema "O
integração ao movimento
Homem de Bem"
espírita, e um palestrante interno
que representa a AECX no
evento.
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DESCRIÇÃO

DATA
REALIZAÇÃO

Todos os
dias da
semana

agosto e
setembro

fevereiro,
abril, junho,
agosto,
outubro,
novembro e
dezembro

RESULTADOS OBTIDOS

AVALIAÇÃO

São realizadas, pelos
Atrai a atenção de interessados
Dirigentesde caada dia e,
em conhecer a doutrina e
também, por frquentadores,
daqueles que buscam maior
avaliações sobre a atividade de
compreensão sobre os
modo geral, sobre o tema e
ensinamentos de Jesus. A
sobre o desempenho do
frequência média diária é de 120
palestrante. De modo geral, as
pessoas, compreendendo
avaliações são consdieradas
aproximadamente 30.000
boas ou muito boas, com
presenças no ano. Trata-se de
poucas exceções, que são
uma das atividades que mais
avaliadas e tratadas
atraem novos frequentadores.
isoladamnete.

Em outubro de 2015 já estava
concluida a temática de 2016,
com o Tema Anual "Emmanuel,
o Educador". Com isto, durante
2016 seráo estudados vários
assuntos ob a ótica educadora
de Emmanuel.

COMENTÁRIOS

Consdieramos que as Reuniões
Púlicas contituem uma das
atividades mais representativas
da AECX para divulgação
doutrnária e para o acolhimento
e esclarecimentos de
interesados e frquentadores.

Atingida a meta no tempo
estipulado

Aperfiçoamento do
funcionamento das Reunuiões
Boa participação e entrosamento
Públicas, maior integração entre
dos dirigentes.
os dirigentes, maior
uniformidade de procedimentos.

todo o ano

Expressivo aumento em
quantidade e qualidade de
palestrantes.

boa diversificação de nomes o
que possibilitou adequar tema e
palestrante

segunda
semana de
outubro

Maior integração, melhoria no
aspecto da Divulgação
Doutrinária, um dos pilares do
Eixo da Promoção Espiritual do
Plano Estratégico da AECX,
dispponibilização do material em
vídeo no site.

Foi positiva em conteudo e
frequencia, com o Auditório
repleto (incluisve com cadeiras
extras) em todos os dias da
semana. Deveria haver maior
participação dos dirigentes e
dos componentes dos grupos
de estudo da casa.

terceira
semana de
novembro

Maior integração, melhoria no
aspecto da Divulgação
Doutrinária, um dos pilares do
Eixo da Promoção Espiritual do
Plano Estratégico da AECX,
dispponibilização do material em
vídeo no site.

Foi positiva em conteudo e
frequencia, com o Auditório
repleto (incluisve com cadeiras
extras) em todos os dias da
semana. Deveria haver maior
participação dos dirigentes e
dos componentes dos grupos
de estudo da casa.

Sugerimos pensar em
alternativas que viabilizem
incentivar ainda mais a
participação dos demais grupos
de estudos e de reuniões
mediúnicas.

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS SISTEMATIZADOS (DES)

MISSÃO
Disponibilizar os meios para capacitação e aperfeiçoamento dos participantes das
diversas atividades doutrinárias, visando ao adequado desempenho de suas funções
voluntárias, bem como disponibilizar aos frequentadores mecanismos de estudo
sistematizado da Doutrina.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Objetivos:
I.

Promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos colaboradores da AECX
para o exercício das atividades doutrinárias, em perfeita consonância com
os objetivos estratégicos e as diretrizes da AECX, as orientações da
Federação Espírita Brasileira e a literatura kardequiana;

II.

Criar as condições e os meios necessários para viabilizar o estudo
sistematizado da Doutrina Espírita por parte dos frequentadores da AECX

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Atribuições:
I.

Identificar a necessidade de estudos sistematizados na AECX, seja por
demanda dos frequentadores e/ou dos colaboradores, seja pela
necessidade de alinhamento das práticas às diretrizes do Planejamento
Estratégico;

II.

Desenvolver os
sistematizados;

III.

Promover a realização de estudos sistematizados que possibilitem
executar adequadamente sua missão, através de Ciclos de Estudos,
Cursos, Seminários e afins.

recursos

necessários

à

realização

de

estudos

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES (DAF)

MISSÃO
Promover o atendimento inicial àqueles que se dirigem à Casa em busca de
auxílio, apresentando e disponibilizando os instrumentos eficazes à
recuperação da saúde física, psicológica e espiritual a que vieram buscar.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Objetivos:
1. Promover a organização e a realização das atividades de acolhimento, consolo e orientação
inicial àqueles que procuram a Casa, conferindo-lhes ajuda através da apresentação da
terapia espírita, qual seja:
a) Atendimento fraterno inicial, nos termos deste Regimento;
b) Aplicação do passe magnético e absorção da água fluidificada;
c) Orientação, assistência e acompanhamento da instituição do culto do evangelho no lar;
Convite para frequentar as reuniões públicas e/ou de estudos que a Casa disponibiliza;
1.1 Apresentação da laborterapia disponível na AECX.

d) Convite para frequentar as reuniões públicas e/ou de estudos que a Casa disponibiliza;
e) Apresentação da laborterapia disponível na AECX.
2. Organizar, acompanhar, orientar e realizar as atividades de passes magnéticos, conforme
disposições deste Regimento.
Art 3º - O Departamento de Atendimento Fraterno e Passes – DAF tem como atribuições:
1. Organizar, realizar e supervisionar as atividades relacionadas ao atendimento inicial de
acolhimento e orientação ao público que recorre à AECX em busca de orientação e
socorro;
2. Acompanhar e supervisionar as atividades de preparação e realização dos passes
magnéticos, conforme disposições deste Regimento.
2.1 Organizar, montar, realizar e supervisionar cursos de aplicação de passes magnéticos
que possibilitem a formação, renovação, aumento e reciclagem das equipes de
médiuns passistas, indispensáveis à plena execução da missão e objetivos do DAF.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
DEPARTAMENTO - DAF ATENDIMENTO FRATERNO E PASSE
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ATIVIDADE

OBJETIVO

DATA
REALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

RESULTADOS OBTIDOS

COMENTÁRIOS

18/04/2015

PASSES

CONTRIBUIR PARA A
HARMONIZAÇÃO DOS
CAMPOS EMOCIONAL E
PISÍQUICO DOS
INTERESSADOS

ATRAVÉS DOS RECURSOS
MAGNÉTICOS DO PASSISTA
E, PRINCIPALMENTE DOS
MENTORES ESPIRITUAIS,
BUSCA-SE AUXILIAR OS
INTERESSADOS NO
PROCESSO DE
REEQUIÍBRIO.

TODOS OS
DIAS DA
SEMANA

CONSTITUI UMA DAS ATIVIDADES
MAIS REQUERIDAS NAS CASAS
ESPÍRITAS, E SÃO ATENDIDAS, EM
MÉDIA, CERCA DE 150 PESSOAS
POR DIA, NAS REUNIÕES
PÚBLICAS, NO ATENDIMENTO
FRATERNO E OUTRAS
ATIVIDADES, O QUE EQUIVALE A
APROXIMADAMENTE 35.000
ATENDIMENTOS NO ANO

TEMOS UMA BOA AVALIAÇÃO DA
ATIVIDADE, ESPECIALMENTE
PELOS AVANÇOS OBTIDOS NOS
DOIS ÚLTIMOS ANOS NO SENTIDO
DA PADRONIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS. A PARTIR DE
2015, OS PASSES AOS
FREQUENTADORES EM GERAL
PASSARAM A SER DADOS NO
AUDITÓRIO, APÓS AS REUNIÕES
MEDIÚNIACS, O QUE CONFERE
MAIOR HARMONIA E SEQUÊNCIA
DAS NATIVIDADES, ALÉM DA
INDISPENSÁVEL PADRONIZAÇÃO

AINDA HÁ MELHORIAS A
SEREM EMPREENDIDAS,
ESPECIALMENTE NO QUE SE
REFERE À AMPLIAÇÃO DAS
ATIVIDADES, INICIADA
NESTE ANO, E DAS EQUIPES
DE TRABALHO.

PLANTÃO DO PASSE

ATENDER DE FORMA MAIS
IMEDIATA ÀS
NECESSIDADES
EMERGENCIAIS DE
FREQUENTADORES

DISPONIBILIZAR A
APLICAÇÃO DO PASSE
DURANTE TODO O HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO DA
SEDE DA AECX. GRUPO, OU
GRUPOS, DIÁRIOS PARA A
TAREFA.

TODOS OS
DIAS DA
SEMANA

EM 25/08/2015 FOI LANÇADA
A IDEIA EM REUNIÃO COM OS
COORDENADORES DIÁRIOS
DO PASSE. ELES FICARAM
DE DISCUTIR COM OS
GRUPOS PARA SEQUÊNCIA
DO PROCESSO.

TODOS VALIARAM COMO
POSITIVA A NOVA TAREFA E
SE COLOCARAM A
DISPOSIÇÃO PARA O
TRABALHO.

ESTÁ NOVA ETAPA DA
TAREFA VAI DE ENCONTRO
COM OS OBJETIVOS DA
CASA NO SENTIDO DA
ASSISTÊNCIA AO
NECESSITADO, AMPLIANDO
O ATENDIMENTO DO PASSE.

TODOS OS
DIAS DA
SEMANA

O NOVO PROCEDIMENTO FOI
PELOS RESULTADOS OBTIDOS,
DIVULGADO NA REUNIÃO
CONCLUÍMOS QUE OS
PÚBLICA E COM ISSO A
APERFEIÇOAMENTOS
ALÉM DO CRESCIMENTO DO
QUANTIDADE DE PEDIDOS
INTRODUZIDOS, A PADRONIZAÇÃO
NÚMERO DE SOLICITAÇÕES,
DE PRECE E IRRADIAÇÃO
DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS
OS PRÓPRIOS
MEDIDAS RESULTARAM EM HOUVE
CRESCEU MAIS DE 40%,
TRABALHADORES DO PASSE
MAIOR SATISFAÇÃO E MAIS
ATINGINDO A MÉDIA DIÁRIA
SE REALIZARAM MAIS COM
CONFIABILIDADE POR PARTE DOS
DE 110 PEDIDOS,
SOLICITANTES, RELFETIDOS NO
ESSA NOVA TAREFA.
TOTALIZANDO CERCA DE
AUMENTO CONSIDERÁVEL DE
39.000 ATENDIMENTOS POR
PEDIDOS.
ANO.

REUNIÃO COM OS GRUPOS
DE TRABALHADORES
ATENDIMENTO FRATERNO E
PASSES FLUIDOTERAPICOS

ALINHAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DOS
GRUPOS. DEMOS
SEQUÊNCIA ÀS REUNIÕES
EM CONJUNTO
OBJETIVANDO MAIOR
INTEGRAÇÃO NO
DEPARTAMENTO.

ATRAVÉS DE REUNIÕES
PEI[ÓDICAS, SÃO EXPOSTAS AS
SITUAÇÕES E VERIFICADAS AS
DIFICULDADES DE EXECUÇÃO,
AUXILIANDO COM ORIENTAÇÃO
SOBRE COMO PROCEDER EM
DIVERSAS SITUAÇÕES DO DIA A
DIA. TROCA DE EXPERIÊNCIA.
CONHECER AS ATIVIDADES E
DIFICULDADES DE CADA GRUPO.
AVALIAÇÃO DO FORMATO DO
PASSE DE ATENDIMENTO.

O COORDENADOR DO PASSE
DO DIA, OU PESSOA
DESIGNADA POR ELE,
ATENDER AS SOLICITAÇÕES
RETIRA DA CAIXA DE
DE PRECE E IRRADIAÇÕES
COLETA DE PEDIDOS AS
ATENDIMENTO A DISTÂNCIA
FEITAS DIARIAMENTE PELOS SOLICITAÇÕES. LEVA A SALA
PRECE DE IRRADIAÇÃO
FREQUENTADORES DO
DE PASSE E APÓS OS
CÉLIA XAVIER NA SEDE.
ATENDIMENTOS REALIZA A
IRRADIAÇÃO SOLICITANDO
O ATENDIMENTO AOS
PEDIDOS.

ATENDIMENTO FRATERNO

ACOLHER, OUVIR E
ORIENTAR OS
FREQUENTADORES QUE
BUSCAM SOCORRO E
ORIENTAÇÃO PARA SUAS
DÚVIDAS, ANGÚSTIAS E
AFLIÇÕES

CURSO DE PASSE E
FLUIDOTERAPIA

PADRONIZAR AS AÇÕES E
PROCESSOS DO PASSE.
UNIFICAR, PARA OFERECER AO
NECESSITADO O MESMO
TRABALHO, DE FORMA IDENTICA,
EM QUALQUER DIA DA SEMANA.

TRABALHO SOBRE
REFORMA INTIMA

TRABALHO DE ESTUDO E
AUTO-REFLEXÃO,
BUSCANDO A REFORMA
ÍNTIMA

EM SALA ESPECÍFICA, EM
TODAS AS NOITES DOS DIAS
DE SEMANA NA SEDE, SÃO
REALIZADOS
ATENDIMENTOS ÀS
PESSOAS QUE BUSCAM
SOCORRO E ORIENTAÇÃO

TODOS OS
DIAS DA
SEMANA

REALIZAÇÃO DO CURSO
ATRAVÉS DE AUDIO E VIDEO;
FEVEREIRO
PARTE PRATICA E
A JULHO
DISTRIBUIÇÃO NOS
2015
DIVERSOS GRUPOS DA
AECX.
APROVEITANDO O TEMPO
DISPONÍVEL AOS
TRABAÇHADORES DO PASSE,
OBTIDO PELA MUDANÇA DE
ROTINA POIS O PASSE PASSOU A
SER OFECERIDO NO PRÓ´RIO
AUDITÓRIO AO FINAL D PALESTRA
OÚBLICA. ATRAVÉS DE ESTUDO
DE OBRAS ESPÍRITAS, DEBATES E
REFLEXÕES EM CONJUNTO,
BUSCA-SE PROMOVER O AUTOCONHECIMENTO E A
IDENTIFICAÇÃO DE
OPORTUNIDADES MELHORIAS.

ABRIL DE
2015

FICARAM SATISFEITOS COM
OS ENCONTROS,
PERMITINDO O
CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO
DE CADA UM,
PRINCIPALMENTE NOS
ESTUDOS.

CONSOLO, ESCLARECIMENTO E
ORIENTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS,
ESPECIALMENTE NO SENTIDO DE
QUE O ASSITIDO SE INSIRA NAS
ATIVIDADES DA CASA, SEJA EM
REUNIÕES PÚBLICAS, SEJA EM
REUNIÕES DE ESTUDOS, SEJA EM
OUTROS TRABALHOS. DURANTE
2015 FOARM ATENDIDAS CERCA
DE 400 PESSOAS, REFLETINDO
AUMENTO DE CERCA DE 15% EM
RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.

A ATIVIDADE É UMA DAS
PRINCIPAIS "PORTAS DE
ENTRADA" DAQUELES QUE
BUSCAM A CASA, COM BONS
RESULTADOS EM GERAL.

AINDA PRECISAMOS BUSCAR
MAIOR UNIFORMIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES ENTRE OS DIAS
DA SEMANA E O
APERFEIÇOAMENTO DE
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

FORMAÇÃO DE 28 NOVOS
TRABALHADORES.

TRABALHADORES
ALOCADOS EM DIVERSOS
DIAS E HORÁRIOS, ALÉM DE
PARTICIPANTES DE GRUPOS
DE ESTUDOS E DE
REUNIÕES MEDIÚNICAS DA
AECX.

REALIZAÇÃO DA PARTE
PRATICA DURANTE O
EVENTO E NUM PERÍODO DE
8 (oito) SEMANAS NA
SEGUNDA FEIRA.

NESSE EVENTO FOI DADA A
SUGESTÃO DE LEVAR ESSE
A PARTICIPAÇÃO FOI DE 80%
TRABALHO A TOTALIDADE
MAIOR PARTICIPAÇÃO EM
DAS PESSOAS PRESENTES A
DOS TRABALHADORES DO
ESTUDOS DOS
REUNIÃO REALIZADA EM
PASSE E ATENDIMENTO
TRABALHADORES DO PASSE
ABRIL COM OS GRUPOS DE
FRATERNO COMO REFORÇO
E ATENDIMENTO FRATERNO.
PASSE E ATENDIMENTO
AO TRABALHO DE
FRATERNO.
HUMILDADE QUE DEVEMOS
FAZER EM CADA UM DE NÓS.
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AVALIAÇÃO

TEM-SE CONSEGUIDO,
ALCANÇAR O NÍVEL
DISPOSIÇÃO DOS
DESEJADO DE
COOPERADORES EM
TRABALHADORES MELHOR
PARTICIPAR CADA VEZ MAIS
ORIENTADOS E
INTEGRADOS E HAMÔNICOS,
CONSCIENTES DE COMO
CONHECENDO E
OPERAR O ATENDIMENTO
VALORIZANDO O TRABALHO
FRATERNO E O SERVIÇO DE
DE CADA GRUPO. O
PASSES. TIVEMOS RETORNO
PROCESSO POSSIBILITOU
POSITIVO NAS MUDANÇAS
CRIAR ESPAÇO PARA
REALIZADAS NO PASSE POR
ESTUDOS NO GRUPO.
QUASE TODOS.

NÃO SE APLICA

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL (DEI)

MISSÃO
Em consonância com o Regimento Interno da AECX, o Departamento de
Evangelização Infantil - DEI tem como missão contribuir com os pais e familiares na
educação moral infantil à luz dos ensinamentos de Jesus e da Doutrina Espírita.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
O Departamento de Evangelização Infantil – DEI tem como objetivos:
I. Contribuir com a educação espiritual das crianças de 2 a 12 anos, tendo como base
fundamental os ensinamentos de Jesus e as obras de Allan Kardec;
II. Estimular nas crianças o hábito da oração, do estudo, do trabalho, do amor e respeito ao
próximo, da ação no bem e da reforma íntima;
III. Estimular a educação integral da criança, através da prática do conhecimento reflexivo,
criativo e investigativo, à luz da Doutrina Espírita;
IV. Contribuir para que a criança construa, gradualmente, sua autonomia moral e cidadania
espiritual, através do exercício responsável do livre-arbítrio.

1.2 Apresentação da laborterapia disponível na AECX.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
O DEI tem como atribuições:
I.

Planejar, organizar, realizar e acompanhar as atividades de evangelização
infantil.

II.

Desenvolver um programa que estimule as crianças ao aprimoramento do
caráter, ao cultivo de bons hábitos e à prática do bem.

III. Promover práticas que estimulem a tolerância, a cooperação e a união fraterna,
de forma a levar a criança ao exercício de uma vida pacífica e solidária em
família e em sociedade;
IV. Promover e monitorar a capacitação dos evangelizadores, recorrendo aos demais
Departamentos da AECX, quando necessário.

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
EIXO

ATIVIDADE

OBJETIVO

D
I
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U
L
G
A
Ç
Ã
O

DATA
REALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

COMENTÁRIOS

Objetivo atendido em grande
parte. Ausência de
Evangelizadores da Casa
Etelvina

Ausências prejudicam a
integração e a qualidade da
tarefa

NÃO SE APLICA

Encontro Inicial Evangelização
Infantil

Motivar os trabalhadores para o
exercício da tarefa de
Evangelização

Estudos e dinâmicas de
integração

Participação dos
07 fev 2015 Evangelizadores da Sede, LEE
e Nova Luz

Apresentação da peça teatral
"A Jornada de um Carneiro"

Entretenimento e integração
entre crianças, pais e
evangelizadores.

Peça teatral com falas
interpretadas e músicas
cantadas pelos atores.
Duração: 01 hora

28 nov 2015
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RESULTADOS OBTIDOS

Semana da Familia

Palestras Públicas. Temas
sobre relacionamento familiar,
Estudos Espíritas direcionados
04 a 09 de
com oradores de diversas casas
ao Convívio Familiar
maio 2015
espíritas (troca de experiências
e integração)

Satisfação e muita emoção
demonstradas pelo público
presente

Presença numerosa de público,
com média superior a 150
pessoas por dia, que
corrsponde à lotação do
Auditório, semprecom bom
índice de satisfação

Objetivo alcançado, fechando
Atores do Grupo ATOSS (
com chave de ouro o ano 2015, jovens da Mocidade da AECX e
devido ao tema abordado.
de outras casas)

Objetivo alcançado

Muitos participantes fizeram
comentários positivos sobre as
palestras e oradores, o que
reforça a adequação da
programação e da temática,
especialmente sua utilidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
REUNIÃO DE PAIS
EIXO

D
I
V
U
L
G
A
Ç
Ã
O

E
D
U
C
A
Ç
Ã
O

OBJETIVO

Aproximação do presidente da
casa aos frequentadores da
reunião de pais.

Abertura do ciclo de estudos
pelo presidente, apresentando a
temática do ano da AECX: "Em
busca de um mundo melhor".

28/02/2015

Comemoração do aniversario
de Gabriel Delanne

Apresentar os desconhecidos
autores clássicos da doutrina
espírita aos frequentadores.

Aproveitar as datas
comemorativas. Foi convidado
Jader Sampaio para proferir a
palestra sobre a vida e obra de
Gabriel Delanne.

Março de
2015

Setembro amarelo: Valorização
da vida.

Dez de setembro foi o dia
mundial de prevenção do
suicídio. Aderimos a campanha
pela valorização da vida,
discutindo e refletindo sobre a
causa do suicídio infanto juvenil.

Fátima Delgado foi convidada
para realizar duas palestras.
Uma sobre o tema: "Depressão
infanto juvenil", hoje a principal
causa do suicídio, e a segunda
sobre: "Suicídio infanto juvenil:
Como combatê-lo?"

Setembro de
2015

Combate ao bullying, aceitação
das diferenças

Aproveitar a semana de
comabate ao Bullying para falar
da importância da formação
moral da criança.

Foi convidada Fátima Delgado
para falar dos limites na infância
e sua importância na formação
moral.

Abril de 2015

Ciclo de estudos sobre "Vida
em família".

Fazer um levantamento dos
desafios da vida em família nos
dias de hoje e debatê-los com
os pais, aproveitando a data 15
de maio, no qual se comemora o
dia internacional da família.

O trabalho foi dividido em três partes.
Na primeira, os pais apresentaram as
principais dificuldades da vida em
família. Na segunda, foi apresentado o
melhor caminho para a solução dessas
dificudades. No terceiro, houve o relato
dos pais, que compartilharam suas
experiências .

Maio de 2015

Campanha permanente do culto
do evangelho no lar.

Sensibilizar os pais da
importância do culto do
evangelho no lar.

Foram realizadas duas palestras: uma
no primeiro e uma no segundo
semestre. Na primeira, Pedro Machado
Maio e outubro
falou da importância do evangelho na
de 2015
família. Na segunda, Waldemar K.
Duarte falou do evangelho no lar e
família, enfatizando a parte científica .

Montagem e desmontagem da
festa junina.

Integração dos pais com os
filhos e com os demais
frequentadores da AECX.

Os pais, juntamente com as
crianças, ajudaram na montagem
e desmontagem da festa junina, 04 de julho de
além de trabalharem nas
2015
barraquinhas de comida durante
toda a festa.

RESULTADOS OBTIDOS

AVALIAÇÃO

COMENTÁRIOS

A maioria dos frequentadores da
Houve um bom retorno e um
reunião de pais só vai ao Célia
Maior integração dos
maior entendimento dos
uma vez na semana, por isso,
frequentadores da reunião com frequentadores quanto à escolha poucos conheciam o Presidente
a direção da casa.
da temática a ser trabalhada ao
da casa e não entendinham o
longo do ano.
porque dos banners expostos
no salão.
É preocupante o pouco
conhecimento dos pais dos
Os frequentadores são
Muito positiva. Há um grande
clássicos espíritas.Tenho
sensibilizados quanto a
interesse dos pais em conhecer
contado sempre com a
importância dos autores
os livros desses autores.Estes
disposição de Jader
clássicos e suas obras na
estudos serão feitos todos os
Sampaio,que também já nos
codificação da doutrina espírita.
anos.
trouxe excelente palestra sobre
a vida e obra de Léon Denis.
Fátima Delgado como
Os pais perceberam que as
piscicóloga tem bastante
Houve uma grande participação
crianças também sofrem de
experiência com o tema, o que
dos pais nos estudos com
depressão e puderam aprender
facilitou o entendimento de que,
perguntas e comentários que
a detectar os primeiros sinais
90% dos suicíodios podem ser
ajudaram muito na reflexão do
dessa doença, que atualmente é
evitados se os primeiros sinais
tema.
uma pandemia.
forem detectados e tratados a
tempo.
Os pais foram sensibilizados
quanto a necessidade da
evangelzação infantil como
grande aliada na educação
Boa participação dos pais com
infanto-juvenil, já que na
um grande volume de perguntas.
evangelização a criança percebe
que tem responsabilidades com
o outro e que existem
consequências para seus atos.

Maior integração entre
frequentadores da reunião.

Muito positiva, com a
participação maciça dos pais.

Hoje em dia a maior dificuldade
dos pais com as crianças é a
formação moral. Com isso há a
necessidade de trabalhar a
criança para que ela respeite o
próximo e assuma as
consequências de seus atos.

Os pais perceberam a
necessidade da constante
reforma íntima para um bom
relacionamento familiar.

Os pais perceberam como o
Extremamente positiva. Nas
Essa campanha ocorrerá todo
evangelho pode transformar sua
duas palestras os pais
ano, porque, por mais que se
vida em família e entenderam a
receberam o roteiro da
fale da importância do culto no
parte científica, relacionada ao
realização do culto do evangelho
evangelho no lar, as famílias
poder do pensamento, da
no lar e também a indicação de
aonda não persistem na prática
vontade e da influência das
livros para a realização do
principalmente devido a
vibrações.
mesmo.
diferença de idade das crianças.

Houve uma maior integração
entre os próprios pais e os
frequentadores da casa.

O clima do trabalho foi de muita
alegria, solidariedade e
Os pais participaram ativamente,
fraternidade. As crianças
dando sugestões, se
participaram ativamente junto
comprometendo com a tarefa e
com os pais e evangelizadores e
avaliando o trabalho feito.
muitos já se mostraram
dispostos para o ano que vem.

As mães perceberam que
funcionam como espelho para
as suas filhas e notaram a
necessidade de ter cuidado com
a imagem das mesmas para que
não ocorra a precocidade,
evitando que se tornem ''mini
adultas''.

Momento de grande reflexão
entre as mulheres que, sem
perceberem, precocemente
sexualizam suas filhas através
de roupas, maquiagens e
acessórios inadequados para a
idade.

Incentivar a valorização e
respeito à mulher.

Quisemos mostrar que a mãe,
tendo alta auto-estima com seu
corpo e com sua imagem
transfere para as filhas o mesmo
sentimento, evitando a
sexualização precoce das
crianças.

Campanha de Natal e avaliação
das atividades do ano

Integração entre os pais, que se
mobilizaram na campanha de
Natal.

Os próprios pais criaram entre
eles campanhas para arrecadar
o óleo e o refresco em pó.
Também tiveram participação na
montagem das cestas de Natal.

Dezembro de
2015

Grande integração entre eles.

Positiva. Os próprios pais
tomaram a frente da campanha e
se mobilizaram para alcançar a
meta.

Seminário: "Educação: Uma
abordagem espírita".

Discutir e refletir sobre os
desafios da educação na visão
espírita.

Foi convidado o palestrante
Everson Ramos de Oliveira para
continuar na discussão do tema
que foi iniciado na semana da
família, realizada em maio.

08 de
novembro de
2015

Boa participação dos pais (em
torno de 60 pessoas). O trabalho
foi realizado em uma manhã de
domingo que foi muito produtiva
e agradável.

Foi um seminário muito
dinâmico, com a participação
ativa dos pais, que colaboraram
com comentários e perguntas.

Criação da página "Reunião de
pais AECX" no Facebook

Criar um canal de troca de
informações e divulgação dos
eventos, estudos, palestras, etc,
que são realizadas na
associação e na Reunião de
pais.

Foi necessária a criação da
página para a atualização dos
pais com relação aos estudos e
aos eventos que ocorrem na
AEXC.

Abril de 2015

Maior integração dos pais com
as atividades da casa e entre
evangelizadores e pais.

Positiva. Tem aumentado a
participação das pessoas no
grupo, tanto pais quanto
evangelizadores e
coordenadores.

A ideia surgiu dos próprios pais,
tanto da criação do grupo no
facebook quanto da página.

Abril de 2015

Os pais aproveitaram a manhã e
participaram de todas as etapas
da oficina. Todos se divertiram e
se comprometeram a realizar
essas atividades com os filhos.

Foi uma manhã muito agradável
e houve um ótimo retorno dos
pais.

Todos participaram das
brincadeiras e aprenderam que
com materiais simples, que têm
dentro de casa, é possível criar
brincadeiras para toda a família
se divertir junta, deixando de
lado a tecnologia que atualmente
escraviza as crianças e os pais.
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DATA
REALIZAÇÃO

Abertura das Atividades de
2015

Outubro Rosa

P
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DESCRIÇÃO

Melhorar a qualidade do tempo
entre pais e filhos por meio de
brincadeiras antigas e
Oficina "Brincando em Família".
brinquedos simples, que podem
ser feitos em casa com
materiais recicláveis.

Foi convidada a evangelizadora
Anamaria Chagas para
coordenar a oficina.

Outubro de
2015

O diálogo foi muito importante, porque
não houve uma imposição na forma de
agir ou pensar, mas de refletir nos
cuidados necessários com a imagem
de nossas crianças. Além disso
mostramos que as mães devem
desenvolver a alto auto estima nas
crianças.

Foi o primeiro ano que a reunião
de pais conseguiu, não só
cumprir a meta, mas ultrapassala. Ajudaram também na
arrecadação do refresco em pó
das crianças e pela primeira vez
se preocuparam em bater a
meta.
Foi uma agradável surpresa o
número de pais que participaram
numa manhã de domingo com
disposição e alegria. Foram os
próprios pais que orgnizaram os
lanches e demonstraram
interesse na realização de novos
seminários nesse mesmo
formato com temas relacionados
a familia.

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE

MISSÃO
Art. 1º - Em consonância com o Regimento Interno da AECX, o Departamento de
Mocidade – DM tem como missão contribuir com a formação do jovem por meio do
estudo do Espiritismo, seus princípios e fundamentos, e da oferta de oportunidades de
trabalho no bem, visando sempre à vivência da caridade à luz da Doutrina Espírita.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
O DM tem como objetivos:
I.

Contribuir com a formação do jovem, tendo como base os conteúdos do Evangelho de
Jesus, as obras de Allan Kardec e as obras complementares a codificação, de reconhecido
conteúdo fidedigno aos princípios doutrinários;

II.

Estabelecer a indispensável associação entre os princípios e fundamentos doutrinários e
sua aplicação prática nos desafios e anseios da vida cotidiana;

III.

Estimular no jovem o hábito da oração, do estudo, do trabalho, do amor e respeito ao
próximo, da ação no bem e da reforma íntima;

IV.

Contribuir para que o jovem construa, gradualmente, sua autonomia moral, através do
exercício responsável do livre-arbítrio e da prática do conhecimento reflexivo, criativo e
investigativo, à luz da Doutrina Espírita.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
O DM tem como atribuições:

I.

Planejar e executar o programa de estudos da mocidade;

II.

Organizar o calendário de atividades e eventos relativos ao departamento;

III.

Incentivar e acompanhar o jovem nas atividades de trabalho de cuja organização e/ou
execução a Mocidade participa, direta ou indiretamente;

IV.

Promover a capacitação dos coordenadores, recorrendo aos demais Departamentos da
AECX, quando necessário;

V.

Incentivar a integração entre seus participantes, bem como entre o Departamento de
Mocidade e os demais Departamentos da AECX;

VI.

Atuar em consonância com o Planejamento Estratégico da AECX, bem como com as
diretrizes definidas pelo Conselho Diretor;

VII.

Manter comunicação com a diretoria da AECX e com seus departamentos, a fim de
identificar necessidades e interesses da associação.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE
EIXO
D
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OBJETIVO

DESCRIÇÃO

Divulgação de Atividades

Manter os jovens atualizados das
Atualização e manutenção do
atividades realizadas pelo
blog da Mocidade AECX, da Fan
Departamento da Mocidade,
Page oficial da Mocidade AECX,
divulgar estudos, eventos,
do Instagram da mocidade
encontros fraternos e
AECX e do mural da Mocidade,
informações relevantes para o
na sede da AECX.
público-alvo da mocidade.

Campanha de Natal 2015

Através da realização de
Oferecer oportunidade de
campanha de sensibilização e
trabalho voluntário ao
de participação de todos, foi
participante da Mocidade,
possível cumprir o compromisso
ajudando-o a desenvolver a
com a AECX angariando mais
solidariedade e boas práticas de
de 100 panetones para a cestatrabalho conjunto.
básica.

Bazar do Desapego

Fomentar no jovem o espírito de
fundos para atividades assistenciais.
despreendimento e de
Os jovens são estimulados a conseguir
solidariedade, além de oferecer doações (próprias ou de terceiros) de
livros, sapatos, roupas, eletrônicos e
oportunidade de atividade
demais itens em bom estado, que
voluntária ao participante da
possam ser vendidos no bazar. O
Mocidade.
evento teve sua primeira edição em

DATA
REALIZAÇÃO

RESULTADOS OBTIDOS

Ao longo de
2015

Cada vez mais observa-se a
importância de uma comunicação
eficaz entre a mocidade e os jovens
que a constituem. A comunicação
através da Internet facilitou a
disseminação de informações,
especialmente, nas campanhas e
eventos realizados no decorrer do ano.
Além disso, as publicações do blog
possibilitam criar um registro histórico
de tudo que ocorreu na mocidade ao

Apesar dos desafios de manter
Nesse ano inauguramos a
vários canais de comunicação, a
página no Instragram:
existência deles permitiu um
www.instagram.com/mocidade.a
alcance muito maior das
ecx/
informações.

De nov/15 a
dez/15

Foram arrecadados,
aproximadamente, 132
panetones, sendo 70 unidades
em panetones e R$ 540,00 em
dinheiro, entregues
integralmente para a campanh.

Não houve o envolvimento
esperado dos jovens mocidade
nas doações, embora a meta
tenha sido atingida, devido ao
empenho dos coordenadores na
arrecação. Necesário repensar o
calendário das atividades e as
estratégias de sensibilização.

nov/15

Foram arrecadados R$
9.639,40. Desse valor,
utilizamos R$ 557,55 para os
custos do evento. O restante, R$
9.082,85, foram entregues para
o Lar Espírita Esperança.

Houve um grande envolvimento
dos jovens tanto com as
doações quanto com a
participação no dia do evento.

Ao longo de
2015

Houve um envolvimento com
frequência em bom quantitativo
e regular.

A visita ao CPJ é uma tarefa
com um número significativo de
participantes. A coordenação da
atividade, vinculada ao
Departamento da Mocidade,
facilita o processo de
envolvimento e entrada dos
jovens, além de ser uma tarefa
que ocorre regularmente.

dez/15

Para o planejamento do
Departamento de Mocidade
foram realizadas reuniões entre
os coordenadores gerais com o
intuito de formatar as ações
previstas para o ano.

Ao longo de
2015

Cada ciclo da Mocidade AECX
organizou, em comum acordo com os
jovens, a agenda de encontros fraternos
do ciclo. Os encontros contribuem para
uma clima harmônico dentro do grupo
ao longo do ano, além de fortalecer os
laços de amizade entre jovens e
coordenadores.

O Bazar do Desapego é um evento
organizado com o objetivo de levantar

AVALIAÇÃO

2012.

Visita ao Núcleo Assistencial
Caminhos para Jesus - CPJ

E
D
U
C
A
Ç
Ã
O

Favorecer a atuação prática do
jovem no exercício do amor ao
próximo. Conscientizar o
integrande da mocidade no
contexto "Fora da caridade não
há salvação" , diante do contato
direto com enfermos, abrigados
e assistidos por instituições
assistenciais.

Ocorreu, durante todo o ano de
2015, no 1o. domingo de cada
mês, a Visita ao Caminhos para
Jesus - CPJ, de 9h às 11h.

Através de debates internos e

Estabelecer o conjunto de ações avaliações criteriosas, considerando as
necessidades da AECX no campo
a serem desenvolvidas para a
Formulação do Plano de Ações
doutrinário, as limitações atuais e a
boa execução da Missão, dos
necessidade de implementações
de 2016
Objetivos e das Atribuições do
progressivas, de modo a se avaliar
Departamento.
cada resultado obtido, foi construído o
Plano de Ações pelos Coordenadores.

Realização de Encontros
Fraternos

Encontro que acontece fora do
Promover a Integração dos
horário da mocidade, no sábado
jovens, ajudando-os a
ou domingo, geralmente na casa
compreender e a desenvolver o
de um jovem. São realizadas
sentido do convívio e do caráter
atividades variadas, conforme o
associativo
perfil de cada grupo.

Mobilização dos jovens para ajudar na

Festa Junina

P
R
O
M
O
Ç
Ã
O

Oferecer oportunidade de
montagem da festa junina (sábado de
trabalho voluntário ao
manhã), desmontagem (sábado após a
participante da Mocidade,
festa) e nas barracas de
brincadeiras/prendas (durante a festa).
ajudando-o a desenvolver a
Elaboração de "escala de trabalho",
solidariedade e boas práticas de
sob a supervisão de um coordenador
trabalho conjunto
da mocidade.

Intercâmbio de Experiências

Promover maior interação e
intercâmbio entre os jovens e
expositores de outros
departamentos da AECX,
ampliando a visão sobre temas
doutrinários e do cotidiano.

Convidar expositores dos
demais departamentos da AECX
para estudos previstos no
programa do DM.

Preparação de Expositores

Promover o estudo doutrinário
mais profundo.
Desenvolver nos jovens a
capacidade de pesquisa e
exposição em público.
Preparação de futuros
expositores para a AECX.

Os coordenadores abrem espaço para
os jovens manifestarem interesse na
realização de estudo dentro do próprio
ciclo ("De nós para nós mesmos") ou
em outro ciclo ("De eles para nós"). A
preparação é feita com antecedência e
acompanhamento do coordenador,
conforme o programa de estudo do
ciclo.
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Ao longo de
2015
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Ao longo de
2015

Foi positivo o contato dos
Conseguimos cumprir a escala
organizadores da festa junina
de trabalho que foi acordada
com bastante antecedência, pois
com a organização da festa e,
permitiu que nos
ao mesmo tempo, aproveitar o
reorganizassemos para não ter
evento para nos integramos com estudo no sábado proposto para
outros frequentadores da casa.
festa, permitido um foco maior
dos jovens no evento.

Diversos expositores foram
convidados para estudos nos 4
ciclos durante todo o ano, com
destaque para o IV Ciclo, onde
houve convites para a maioria
dos estudos previstos no
calendário.

O retorno foi bastante positivo
pela amplitude de visão sobre a
Doutrina Espírita gerada pela
presença dos convidados.

A partir da construção de um calendário
de estudos para os quatro ciclos
Percebe-se que o calendário escolar,
compartilhado entre todos os
com a inclusão de aulas e provas aos
coordenadores, foi possível planejar
sábados, bem como o calendário de
melhor a abertura de temas aos jovens
estudos bem exigente para as idades
para a realização do "De nós para nós próximas do vestibular, são fatores que
mesmos" e do "de nós para eles". Os
têm dificultado a adesão do jovem a
jovens foram estimulados a contribuir
esse tipo de iniciativa. Torna-se,
parcial ou totalmente durante o estudo,
portanto, um ponto de atenção para o
sempre com a tutela do coordenador do estímulo contínuo ao estudo doutrinário
ciclo

COMENTÁRIOS

Os itens disponibilizados no
Bazar do Desapego sem saída
de compra foram repassados
para (1) o Bazar do LEE, (2) para
o bazar da casa assistencial O
Nosso Lar, e (3) para projetos
abraçados anfitriã, Elaine
Lodron.

Dois pontos que merecem serem revistos:
- A distribuição das responsabilides quanto às
barracas de brincadeiras/prendas por meio de
uma pasta na secretaria não nos permitiu total
controle sobre essa atividade. Isso dificultou
bastante o remanejamento de pessoas nos
casos de ausências, pois nem todas os
trabalhadores eram integrantes da mocidade.
- Referente a quadrilha, não fomos comunicados
com antecedência sobre a necessidade de
assumirmos a responsabilidade sobre esse
momento da festa, mesmo diante da
comunicação prévia aos organizadores do
evento da ausência do antigo participante da
mocidade que assumia anteriomente essa
tarefa.

DEPARTAMENTO DE LIVRARIA E BIBLIOTECA/VIDEOTECA

MISSÃO
Em consonância com o Regimento Interno da AECX e sob a premissa de que à Diretoria
Doutrinária compete viabilizar aos associados e frequentadores as condições necessárias de
acesso ao conteúdo literário espírita-cristão, o Departamento de Livraria, Biblioteca e Videoteca,
doravante denominado DLBV, tem como missão disponibilizar e zelar para que as atividades
lítero-culturais sejam realizadas sob a égide dos fundamentos, princípios e recomendações da
codificação espírita, inspiradas no ideal da fraternidade cristã e conforme as diretrizes estratégicas
da AECX, bem como promover iniciativas que estimulem a divulgação e o estudo doutrinários.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

O DLBV tem como objetivo e atribuições:

Objetivo: Assegurar a ampla disponibilização de conteúdo doutrinário, nas diversas mídias
disponíveis (livros, vídeos, apostilas, CD/DVD, etc) para venda ou cessão gratuita,
temporária ou definitiva, em consonância com as diretrizes específicas contidas na
Política de Conteúdo Lítero-Cultural da AECX, bem como desenvolver ações que
estimulem a divulgação e o estudo da Doutrina Espírita.

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Atribuições:

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

a) Elaborar, para análise e aprovação pelo Conselho Diretor, a Política de Conteúdo LíteroCultural de que constem: critérios para a seleção de obras e conteúdos disponibilizados
na AECX; diretrizes de precificação, no caso de venda de produtos; critérios de cessão, no
caso de fornecimento gratuito, temporário ou definitivo;
b) Coordenar e supervisionar todas as atividades necessárias ao pleno exercício da
divulgação doutrinária da AECX, observando as necessidades da atividade doutrinária e
cuidando para que a equipe de trabalho do DLBV esteja devidamente preparada no
campo teórico e prático e perfeitamente afinada com os objetivos e diretrizes da AECX;
c) Desenvolver ações e programas que estimulem a leitura e o estudo de conteúdos
doutrinários compatíveis com as diretrizes estratégicas da AECX e o presente Regimento.

1.4 Apresentação da laborterapia disponível na AECX.

2. Organizar, acompanhar, orientar e realizar as atividades de passes magnéticos, conforme
disposições deste Regimento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015
DEPARTAMENTO DE LIVRARIA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA - DLBV
EIXO

OBJETIVO

Realização da 30ª Feira do
Livro da AECX - Livraria Ysnard
Machado Ennes
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Realização da 31ª Feira do
Livro da AECX - Livraria Ysnard
Machado Ennes
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RESULTADOS OBTIDOS

AVALIAÇÃO

COMENTÁRIOS

Venda de 496 livros, no valor
total de R$ 10.748,00 (valor
médio de R$ 21,67)

A Feira foi realizada
concomitantemente à Semana da
Família.
Há oportunidade de melhoria na
divulgação, que carece de maior
engajamento por parte do dirigentes de
reuniões
Temos limitação de funcionários e
espaço

A participação dos funcionários
e o apoio da Diretoria foram
fundamentais na realização da
Feira

A participação dos funcionários
e o apoio da Diretoria foram
fundamentais na realização da
Feira

Estimular a leitura das obras
espíritas, promovendo a
divulgação doutrinária

Ação promocional específica,
com duração de uma semana,
visando a venda de obras (livros,
04 a 09 de
CDs e DVDs) com descontos
maio de 2015
de 20% ou mais,em local mais
adequado ao acesso do público
frequentador da AECX

Estimular a leitura das obras
espíritas, promovendo a
divulgação doutrinária

Ação promocional específica,
com duração de uma semana,
visando a venda de obras (livros, 16 a 21 de
CDs e DVDs) com descontos novembro de
de 20% ou mais,em local mais
2015
adequado ao acesso do público
frequentador da AECX

A Feira foi realizada
concomitantemente à Semana da
Família.
Venda de 449 livros no valor de
Há oportunidade de melhoria na
divulgação, que carece de maior
R$9.443,00 (valor médio de R$
engajamento por parte do dirigentes de
21,03)
reuniões
Temos limitação de funcionários e
espaço

Foi normatizada e instituída uma
comissão permanente de
colaboradores, para a finaldiade
específica de avaliar, debater e
deliberar aerca di acervo da
Livraira e da Biblioteca a serem
disponibilizados para venda ou
cessão gratuita.

Ao longo de
2015

Foi realizado amplo inventário dos
títulos (livros, CDs e DVDs) existentes
Foi criada a primeira lista dos Em 2016 o trabalho prosseguirá
na Livraia, realizado filtro de seleção,
cehando-se ao acervo de 482 obras. livros que serão comercializados com a inclusão de outras listas
Essas obras passaram a ser avaliadas
pela Livraria após várias
de livros a serem
pela CAL, sendo aprovadas, até o final reuniões com os membros da
comercializados pela Livraria
de 2014, 324 obras e reprovadas 34
CAL
após decisão da CAL
obras. As restantes 124 serão
avaliadas ao longo de 2016.

Ao longo de
2015

Venda de 2.505 no valor de
R$54.407,00. Estoque de livros
em 30/12/2015 : 945 livros

Cumprir o Regimento e a
Política do DLBV, avaliando
Avaliação e deliberação acerca
previamente os conteúdos
dos conteúdos lítero-culturais
conteúdos lítero-culturais a
da Livraria
serem disponibilizados ao
público através da Livraria e da
Biblioteca da AECX

Venda de livros durante o ano
de 2015 - Livraria Ysnard
Machado Ennes

DATA
REALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Promover a divulgação
doutrinária da venda de livros Venda de livros/DVDs e CDs no
espíritas ao preço de tabela nos
preço de tabela
outros dias do ano,exceto feiras

Com a mudança no aspecto
físico - novos expositores na
entrada da Casa, a divulgação
dos livros continua bem feita e
com visual moderno

A Livraria não tem custos
operacionais pois utiliza as
instalações e funcionários da
secretaria da AECX

NÃO SE APLICA

Foi normatizada e instituída uma
Cumprir o Regimento e a
comissão permanente de
Política do DLBV, avaliando
colaboradores, para a finaldiade
Avaliação e deliberação acerca
previamente os conteúdos
específica de avaliar, debater e
dos conteúdos lítero-culturais
conteúdos lítero-culturais a
deliberar aerca di acervo da
da Livraria
serem disponibilizados ao
Livraira e da Biblioteca a serem
público através da Livraria e da
disponibilizados para venda ou
Biblioteca da AECX
cessão gratuita.

Ao longo de
2015

Foi realizado amplo inventário
dos títulos (livros, CDs e DVDs)
existentes na Livraia, realizado
filtro de seleção, cehando-se ao Foi criada a primeira lista dos Em 2016 o trabalho prosseguirá
acervo de 482 obras. Essas
livros que serão comercializados com a inclusão de outras listas
obras passaram a ser avaliadas
pela Livraria após várias
de livros a serem
pela CAL, sendo aprovadas, até reuniões com os membros da
comercializados pela Livraria
o final de 2014, 324 obras e
CAL
após decisão da CAL
reprovadas 34 obras. As
restantes 124 serão avaliadas ao
longo de 2016.

