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I  -  INTODUÇÃO 
 
 
A Diretoria da AECX  procura observar como diretriz primária de atuação o Plano Estratégico da AECX,  tendo 
como orientadores fundamentais a Missão e a Visão da AECX: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser  uma  instituição  que  contribua  para  tornar  o  homem  progressivamente  

melhor,   por  meio  do  estudo  e  prática  espíritas. 

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. 

MISSÃO 

VISÃO 



 
 
 
Para operacionalizar suas atribuições, a Diretoria está organizada com a seguinte estrutura: 
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Para efeito deste Relatório Anual, as atividades da AECX foram consolidadas em 4 agrupamentos, tendo como 
inspiração a própria estrutura organizacional da Diretoria: 
 
- Área Administrativa-Financeira 
 
- Área Doutrinária 
 
- Área de Promoção Social  
 
- Área de Comunicação 
 
 
A seguir está apresentada a síntese das atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, tendo como objetivos: 
 

1) Prestação de contas ao Conselho Deliberativo, órgão colegiado responsável pelas diretrizes e orientações 
gerais; 
 

2) Prestação de contas aos Associados; 
 

3) Disseminação das informações no âmbito interno da AECX, especialmente junto aos representantes das 
áreas e atividades, facilitando o entendimento por parte de todos sobre as atividades desenvolvidas, o que 
enseja a diminuição de dúvidas,  estimula a ampliação da participação e otimiza os resultados almejados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
II  -  ÁREA  ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA 
 

a) Administrativa 
 

1) Foram instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas da sede, exceto as três localizadas no 
piso inferior (no Auditório, a instalação ocorreu no final de 2015). Os custos totais foram de R$ 28.032,33, 
integralmente financiados por doações dos próprios usuários das salas, de outros Associados/ 
frequentadores, bem como pelos pais das crianças da Evangelização Infantil; 
 

2) Foi concluída, no mês de janeiro, a obra de reforma do LEE (banheiros, auditório, etc.); 
 

3) Foi realizado trabalho de avaliação, pequenas reformas para eliminação de infiltrações e pintura da 
unidade de Casa de Etelvina, ao custo total de R$ 15.978,79;  

 
4) Foi realizada pequena reforma no telhado que protege a escada externa ao piso abaixo do térreo da 

sede, ao custo de R$ 800,00. As chuvas ocorridas durante os meses de novembro e dezembro 
demonstraram a eficácia da reforma; 

 
5) Foi aperfeiçoado o trabalho iniciado em 2013 de registro das entradas e saídas de recursos  em nome da 

Associação por parte das diversas pessoas e áreas organizacionais. Em 2015, as campanhas passaram 
a ter controle individualizado de receitas e despesas, conferindo maior transparência e confiabilidade às 
movimentações financeiras. Neste contexto, inseriram-se as seguintes atividades: Festa Junina, 
Campanha Fraterna, Almoço Fraterno, Artistas Mineiros In Concert, Campanha do Ar Condicionado; 
 

6) Foi substituído o sistema de backup dos sistemas e dados da Secretaria, sendo adquiridos dois HDs 
externos apropriados, conferindo maior agilidade no processo de realização de cópias diárias e, também, 
maior segurança na recuperação dos dados; 

 
7) Foi substituído um dos funcionários da Secretaria; 
 
 



 
 
 
 
8) Foram substituídas as copiadoras da Biblioteca da Sede e as duas do LEE, através de doação recebida 

de 4 equipamentos usados, mas em ótimas condições; 
 
 
9) Foram realizadas, também, várias pequenas atividades de manutenção/melhoria de bens móveis, de 

modo a manter – dentro das limitações impostas pelas disponibilidades de recursos – os recursos 
materiais em condições de bom e adequado uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Financeira 
 

Os assuntos que envolvem o aspecto patrimonial foram relatados, suscintamente, na alínea “a”, acima, e 
referem-se essencialmente às obras de manutenção e conservação dos bens imóveis, bem como a reparos 
e aquisição de novos móveis e utensílios. De modo geral, a atuação da Diretoria, no que se refere aos bens 
patrimoniais não financeiros, esteve adstrita às tarefas de conservação.  
 
Neste sentido: 
 
1) No LEE, foram concluídas em janeiro as obras de reforma do auditório, banheiros e outras áreas, bem 

como um pequeno reparo de infiltração no espaço ocupado pela atividade de Costura do Enxovalzinho; 
 

2) Na Casa de Etelvina foram realizadas pequenas obras de reparo de infiltrações e nova pintura geral; 
 

3) Em Nova Luz, não foram realizadas obras que mereçam menção; 
 
4) Na Sede, foram instalados aparelhos e ar condicionado, realizado reparo no telhado, além de pequenas 

ações em móveis e utensílios. 

 
Compreendida essa questão dos bens não financeiros, passamos a expor, objetivamente, os principais 
aspectos que envolvem receitas e despesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE:   

Os dados patrimoniais, econômicos e financeiros da AECX são os constantes das Demonstrações Contábeis, preparadas pelo  

escritório especializado contratado e verificadas pelo Conselho Fiscal, encontrando-se à disposição de todos para verificação. 

Todavia, para análise administrativa há necessidade de estratificação dos dados em formato que o padrão contábil não atende, 

tornando indispensável a adoção de controles extra-contábeis (planilhas, tabelas, etc.), denominados controles gerenciais.  

Todos os dados descritos neste relatório foram obtidos a partir dessas bases gerenciais. 



 
 
De modo geral, a orientação das atividades financeiras esteve vinculada à observância dos seguintes 
princípios: 
 
a) Contenção de despesas; 

 
b) Busca pelo aumento de receitas, especialmente através da adesão de novos Associados (foram 

realizadas ao longo dos anos diversas ações neste sentido, como campanhas, telefonemas diretamente 
aos Associados e esforço para atualização dos cadastrados de Associados); 

 
c) Continuidade do processo de introdução de controle completo e cuidadoso da movimentação de 

quaisquer recursos financeiros em nome da AECX. Por este motivo, deu-se sequência, com maior ênfase, 
ao controle de campanhas internas e eventos de modo geral. Ainda necessitando de alguns 
aperfeiçoamentos – que se espera implementar durante 2017 – é possível afirmar que atingimos nível 
satisfatório de controle de entradas e saídas de recursos em nome da AECX, realizadas por grande 
número de pessoas e em atividades diversas. De modo geral, as campanhas (Campanha Fraterna, 
Campanha de Natal e Campanha de Ar Condicionado), bem com os eventos (Festa Junina, Artistas 
Mineiros In Concert, Feiras de Livros, Almoço Festivo) receberam controle individualizado de receitas e 
despesas. Outros eventos como Bazar do Desapego, Bazar Virgílio de Almeida e Brechó do LEE são 
realizados e controlados pelos organizadores, sendo o produto oficialmente doado à AECX, por iniciativa 
dos próprios organizadores, que definem o destino dos recursos. 

 
d) Realização de reformas e aquisição de móveis e utensílios limitados ao mínimo indispensável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Os principais aspectos a destacar sobre a movimentação financeira são: 
 

1) As receitas totais (todas as unidades) alcançaram o valor de R$ 1.294.380,01 (média mensal de R$ 
107.865,00), incluindo todas as receitas (receitas com Associados, Dotação da PBH, Doações Diversas, 
receitas da Livraria, Campanhas Internas, etc.); 
 

2) As despesas totais alcançaram o valor de R$ 1.342.817,05 (média mensal de R$ 111.901,41), incluindo 
todas as despesas (pagamento de funcionários, reformas e aquisições, despesas da Livraria,  água, energia 
e impostos, vigilância, material de escritório, etc.); 
 

3) O resultado global final foi déficit de R$ 48.437,04, sobre o qual cabem algumas observações: 
 
-  Os esforços para aumento de receitas e contenção de despesas contribuíram para diminuir o déficit final 

comparativamente ao exercício anterior; todavia, não foram suficientes para eliminá-lo; 
 
- Esse déficit foi coberto mediante utilização parcial das reservas estatutárias que, evidentemente,  foram  

diminuídas  no  mesmo  montante,  alcançando  o  valor  global  de R$ 218.697,45 (todas as unidades) ao 
final de 2016; 

 
- O surgimento desse déficit foi determinantemente impactado pela necessidade do pagamento antecipado 

do salário de janeiro dos funcionários do LEE, devido às suas férias, sendo que a dotação da prefeitura 
somente é realizada no início de cada mês. Assim sendo, a AECX sofre todos os anos um desencaixe 
provocado pela defasagem de datas entre o pagamento das férias aos funcionários e a entrada de 
recursos da PBH. Esse evento foi minimizado em 2016, comparativamente aos anos anteriores, pela 
constituição de reserva durante o ano. Todavia, não foi possível constituir reserva no valor pleno suficiente 
a todas as despesas, mas apenas para suportar o 13º Salário e o Abono de Férias. 

 
4) Em 2016, recebemos doações financeiras excepcionais e expressivas para o LEE: 

 
- Uma no valor de R$ 7.500,00 
- Quatro no valor de R$ 3.000,00, totalizando R$ 12.000,00 

 



 
 
 

5) No campo das Receitas, cabe destaque às seguintes: 
 
 

NATUREZA RECEITA TOTAL 
ANUAL 

RECEITA MÉDIA 
MENSAL 

Dotação da PBH R$ 522.661,00 R$ 43.555,08 

Contribuições regulares de Associados R$ 351.081,46 R$ 29.256,79 

Doações Diversas R$ 163.867,14 R$ 13.655,60 

Outras Receitas (Campanhas, Eventos, etc.) R$ 138.361,80 R$ 11.530,82 

Livraria R$ 75.838,00 R$ 6.319,83 

Receitas Financeiras R$ 23.963,24 R$ 1.996,94 

Brechó do LEE R$ 18.608,07 R$ 1.550,67 

TOTALIZAÇÃO R$ 1.294.380,71 R$ 107.865,73 

 
                  Atenção: Inclui todas as receitas, em todas as unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6) No campo das Despesas, cabe destaque às seguintes: 
 
 

NATUREZA DESPESA TOTAL 
ANUAL 

DESPESA MÉDIA 
MENSAL 

Funcionários R$ 884.807,75 R$ 73.733,98 

Custeio (obras e reparos, água, energia, manutenções, 
vigilância, etc.) 

R$ 294.873,08 R$ 24.572,76 

Outras Despesas (Eventos, etc.) R$ 109.758,82 R$ 9.146,57 

Despesas Livraria R$ 53.377,45 R$ 4.448,12 

TOTALIZAÇÃO R$ 1.342.817,10 R$ 111.901,43 

 
                      Atenção: Inclui todas as receitas, em todas as unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7) Em decorrência da implantação de diversas medidas gerenciais (contenção de despesas de custeio, não 
realização de obras, criação do Brechó do LEE, doações expressivas, etc.), no ano de 2016 os repasses da 
Sede para a manutenção do LEE foram sensivelmente reduzidos, tendo alcançado o valor de R$ 39.556,30 
(incluindo todos os repasses, inclusive para o pagamento de pequenas obras e para o pagamento do 13º 
Salário e Férias). 

 
Além disto, dois aspectos foram muito importantes: 
 
-  Ação voluntária e espontânea de diversos Associados que criaram iniciativas para angariar recursos e 

doá-los ao LEE, como o Bazar do Desapego e o  Bazar Virgílio de Almeida 
 
-  A criação  do Brechó do LEE representou importante novidade, pois proporcionou a receita de R$ 

18.608,07, em apenas 5 meses. Abre-se, assim, importante perspectiva de que em 2017 o Brechó do LEE 
possa representar a possibilidade de receitas maiores do que a da própria Sede. 

 
Com essa diretriz de atuação,  estamos alcançando, progressivamente, menor dependência do LEE às 
transferências da Sede, desde que o Brechó do LEE e outras iniciativas prosperem em 2017. 
 
Por outro lado, é igualmente importante destacar que, se é verdade que a Sede vem diminuindo suas 
transferências financeiras ao LEE, no campo do voluntariado observa-se movimento contrário: cada vez 
mais, verifica-se engajamento dos Associados e frequentadores nas ações, eventos, campanhas e iniciativas 
destinadas ao LEE. Este movimento sugere que a causa “apoio à educação de crianças” proporciona 
sensibilidade maior às pessoas, mobilizando-as às ações. Este, no entanto, é assunto para o Conselho 
Deliberativo avaliar e concluir, competindo à Diretoria, exclusivamente, apontar os fatos, sugerir caminhos e 
aguardar as avaliações e deliberações do Conselho. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Manter  Campanha  de  Associados 

 
 Manter  bom  nível de divulgação das ações e projetos 

 
 Apoiar os eventos existentes 

 
 Incrementar Bazar do Brechó do LEE 

 
 Estimular novas ideias e iniciativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados Especiais para 2017 



 
III  -  ÁREA  DOUTRINÁRIA 
 

 
 

PROJETOS REALIZADOS EM 2016

VICE-PRESIDÊNCIA DOUTRINÁRIA

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1

Reunião com 

DEM e 

dirigentes de 

reuniões 

mediúnicas

Apresentar a nova estrutura 

da AECX e recolher os 

questionários do Depto. de 

Mediunidade/DEM

Reunião com dirigentes de reuniões 

mediúnicas da AECX
11.Junho

Recolhidos os questionários 

referentes ao funiconamento das 

reuniões e aos seus integrantes 

para posterior análise conjunta da 

Diretoria Doutrinária com o DEM

Os dados dos participantes das reuniões serão 

arquivados e sempre atualizados pelo DEM

O relatório final com 

base nos questionários 

será apresentado ao 

Conselho Deliberativo 

em 2017

2

Reunião da 

Coordenação de 

Atendimento 

Espiritual com o 

Depto. de 

Atendimento 

Reunião com o coordenador 

do DAF para conhecer a 

situalção atual, dificuldades, 

necessidades, propostas

Conversa 18.Abril

Necessidade de mais 

coordenadores para o depto.; 

de avaliação mais frequente, 

acompanhamento e mudanças

A partir de 2017, serão realizadas reuniões da 

Coordenação de Atendimento Espiritual 

(Diretoria Doutrinária) com o DAF

3

Participação em 

reunião do 

Depto. de 

Atendimento 

Fraterno/DAF

Reunião de avaliação do 

DAF

Reunião da coordenação do DAF com 

os trabalhadores do atendimento 

fraterno, em que surgiram muitas ideias 

para a avaliação e desenvolvimento das 

atividades

27.Abril

Boas ideias para implementar 

no DAF: avaliação e 

desenvolvimento dos 

trabalhadores e das atividades 

de atendimento fraterno

A partir de 2017, serão realizadas reuniões da 

Coordenação de Atendimento Espiritual 

(Diretoria Doutrinária) com o DAF

----

4

Reuniões da 

Coordenação de 

Evangelização 

da Família

Reunião da diretoria 

doutrinária com os 

coordenadores da 

Evangelização da Família 

e dos Deptos.de 

Mocidade e de 

Evangelização Infantil

Reunião para apresentar a proposta de 

trabalho conjunto dos Deptos. de 

Mocidade e Evangelização Infantil 

De abril a dezembro

Boa aceitação dos coordenadores 

da Mocidade e da Evangelização 

Infantil. Este primeiro encontro 

resultou em outras reuniões para 

apresentação dos departamentos, 

sua composição, funcionamento, 

dificuldades, necessidades

Teremos um bom trabalho pela frente, com 

base no diálogo franco , ajuda mútua e troca 

de experiências

----

5

Reunião da 

Coordenação de 

Estudo e 

Divulgação 

Doutrinária com 

o DLBV, DES e 

DEA

Reunião com os 

coordenadores dos 

deptos. de Livraria, 

Estudo Sistematizado e 

Evangelização de Adultos 

Reunião para apresentar a proposta de 

trabalho conjunto dos departamentos, 

de forma a divulgar as necessidades de 

cada um e buscar soluções

14.Maio

Boa aceitação dos 

coordenadores, embora certa 

dificuldade inicial de 

compreender como um 

poderia auxiliar o outro.

Teremos um bom trabalho pela frente, com 

base na ajuda mútua.
----

6

Reunião da 

Coordenação de 

Estudo e 

Divulgação 

Doutrinária sobre 

a implantação de 

grupos de estudo 

sistematizado

Reunião para discutir e 

definir que programa de 

estudo sistematizado 

implantar na AECX

Apresentação da estrutura do 

programa de ESDE da FEB e discussão 

sobre como implantá-lo ou se 

necessário desenvolver outro 

programa.

Agosto

Tendo em vista a dificuldade de 

realizar mais reuniões, a fim de 

começar a implantação dos grupos 

de estudo na AECX, a Vice-

Presidência Doutrinária optou pela 

adoção das apostilas de ESDE, 

revistas recentemente pela FEB. 

Após a montagem das equipes será 

Busca de coordenadores para os grupos de 

estudo começarem a funcionar a partir de 2017
----

8

Criação do 

Grupo de Pais 

da Mocidade

Buscar o apoio dos 

pais/responsáveis pelos 

jovens da mocidade e 

sua integração à 

atividade evangelizadora 

dos filhos, através da 

criação de um grupo de 

pais usando a 

metodologia do ESDE

Receber os pais/responsáveis pelos 

jovens frequentadores da mocidade, 

com a realização de estudos dinâmicos 

e participativos

Início no 2o 

semestre de 2016, 

na sala 11, no 

mesmo horário da 

Mocidade

Estudos elaborados e 

apresentados pelos 

participantes, em rodízio, sob 

orientação dos coordenadores 

do grupo (Najla e Vasco): 

leitura sequenciada e 

comentários de O evangelho 

segundo o espirit ismo (20 

minutos) e do livro Desafios da 

educação, de Camilo/Raul 

Teixeira

Boa acolhida pelos pais e entusiasmo com a 

proposta de programa de estudos e seu 

formato

A Reunião de Pais da 

Mocidade ficará sob a 

responsabilidade do 

Depto. de Mocidade, 

inclusive com alteração 

de seu Regimento 

Interno.                        

.Programação de 2017 

incluirá a divulgação das 

atividades da AECX e a 

integração dos 

participantes nessas 

atividades (recepção 

fraterna, etc). 



 

PROJETOS REALIZADOS EM 2016

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE (DM)

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
 Campanha de 

Natal 2016

Oferecer oportunidade 

de trabalho voluntário ao 

participante da 

Mocidade, ajudando-o a 

desenvolver a 

solidariedade e boas 

práticas de trabalho 

conjunto.

Através da realização de campanha de 

sensibilização e de participação de 

todos mocidandos, a meta é arrecadar 

itens para a campanha. O compromisso 

com a AECX para 2016 foi angariar um 

mínimo de 100 caixas de bombons para 

a cesta-básica.

De nov/16 a 

dez/16

Foram arrecadadas, 126 caixas 

de bombons, sendo parte em 

produtos e parte em dinheiro, 

entregues integralmente para 

a campanha.

Avaliamos como positiva a participação e o 

envolvimento dos jovens, ultrapassando a meta 

sugerida de arrecadação.

Na campanha deste ano 

a Mocidade adotou o 

lema "Quero para o 

outro um Natal como o 

meu", como forma de 

motivar mais a 

participação dos jovens 

e o envolvimento 

solidário com a 

campanha.

2
Bazar do 

Desapego

Fomentar no jovem o 

espírito de 

despreendimento e de 

solidariedade, além de 

oferecer oportunidade 

de atividade voluntária ao 

participante da 

Mocidade. 

Evento organizado com o objetivo de 

levantar fundos para atividades 

assistenciais, além de trazer a reflexão 

sobre o consumo consciente e o 

desapego, e possibilitar a compra de 

itens que poderiam não ter valor 

acessível. Os jovens são estimulados a 

conseguir doações (próprias ou de 

terceiros) de livros, sapatos, roupas, 

eletrônicos e demais itens em bom 

estado, que possam ser vendidos no 

bazar. O evento teve sua primeira 

edição em 2012.

jun/16

Foram arrecadados 

R$12.511,63. Desse valor, 

utilizamos R$530,08 para os 

custos do evento. O restante, 

R$11.981,55, 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.

Os itens disponibilizados 

no Bazar do Desapego 

sem saída de compra 

foram repassados para 

(1) o Bazar do LEE, (2) 

para o projeto Amor no 

Cabide, e (3) para 

projetos abraçados pela 

anfitriã, Elaine Lodron.

3

Visita ao Núcleo 

Assistencial 

Caminhos para 

Jesus - CPJ

Favorecer a atuação 

prática do jovem no 

exercício do amor ao 

próximo. Conscientizar o 

integrante da Mocidade 

sobre a importância do 

"Fora da caridade não há 
salvação" , diante do 

contato direto com 

enfermos, abrigados e 

demais assistidos pela 

instituição.

Ocorreu, durante todo o ano de 2016, 

no 1o. domingo de cada mês, a Visita 

ao Nucleo Assistencial Caminhos para 

Jesus - CPJ, de 9h às 11h.

Ao longo de 2016

Houve um envolvimento com 

frequência média de 10 

pessoas por visita.

A visita ao CPJ é uma tarefa com um número 

significativo de participantes. A coordenação da 

atividade, vinculada ao Departamento de 

Mocidade, facilita o processo de envolvimento e 

entrada dos jovens, além de ser uma tarefa 

que ocorre regularmente.

---------

4
Divulgação de 

Atividades

Manter os jovens 

atualizados das atividades 

realizadas pelo 

Departamento de 

Mocidade, divulgar 

estudos, eventos, 

encontros fraternos e 

informações relevantes 

para o público-alvo da 

Mocidade.

Atualização e manutenção do blog da 

Mocidade, da Fan Page oficial no 

Facebook, dos perfis no Instagram e no 

Twitter e do mural físico, na sede da 

AECX.

Ao longo de 2016

Cada vez mais observa-se a 

importância de uma 

comunicação eficaz entre a 

Mocidade e os jovens que dela 

fazem parte. 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 têm 

possibilitado criar, ao longo dos 

anos, um registro histórico 

bastante completo sobre o 

que ocorre na Mocidade.

Apesar dos desafios de manter vários canais de 

comunicação, a existência deles permitiu um 

alcance muito maior das informações.

Neste ano inauguramos 

o perfil no Twitter: 

http://www.twitter.co

m/mocidadeaecx/

5
Formulação do 

Plano de Ações de 

2017

Estabelecer o conjunto 

de ações a serem 

desenvolvidas para a boa 

execução da Missão, dos 

Objetivos e das 

Atribuições do 

Departamento.

Através de debates internos e 

avaliações criteriosas, considerando as 

necessidades da AECX no campo 

doutrinário, as limitações atuais e a 

necessidade de implementações 

progressivas, de modo a se avaliar cada 

resultado obtido, foi construído o Plano 

de Ações pelos Coordenadores.

dez/16

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.

--------- ---------

6
Realização de 

Encontros 

Fraternos

Promover a integração 

entre os jovens, 

ajudando-os a 

compreender e a 

desenvolver o sentido do 

convívio e do caráter 

associativo.

Encontro que acontece fora do horário 

da Mocidade, no sábado ou domingo, 

geralmente na casa de um jovem ou 

coordenador. São realizadas atividades 

variadas, conforme o perfil de cada 

grupo.

Ao longo de 2016

Cada ciclo da Mocidade 

organizou, em comum acordo 

com os jovens, a agenda de 

encontros fraternos do ciclo. 

Os encontros contribuíram 

para uma clima harmônico 

dentro do grupo ao longo do 

ano, além de fortalecer os 

laços de amizade entre os 

jovens e entre eles e os 

coordenadores.

--------- ---------



 

7
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 estudos 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 estudos do 

ciclo. 

Ao longo de 2016

A partir da construção de um 

calendário de estudos para os 

quatro ciclos, compartilhado 

entre todos os coordenadores, 

foi possível planejar melhor a 

abertura de temas aos jovens 

para a realização do "De nós 

para nós mesmos" e do "De 

nós para eles". Os jovens 

foram estimulados a contribuir 

parcial ou totalmente para a 

realização desses estudos, 

sempre com a tutela do 

coordenador do ciclo.

Percebe-se que o calendário escolar, com a 

inclusão de aulas e provas aos sábados, bem 

como o calendário de estudos bem exigente 

para as idades próximas do vestibular, são 

fatores que têm dificultado a adesão do jovem 

a esse tipo de iniciativa. Torna-se, portanto, um 

ponto de atenção para o estímulo contínuo ao 

estudo doutrinário .

---------

8 Festa Junina

Auxiliar a Casa de Célia na 

realização da festa, 

dando oportunidade de 

trabalho aos jovens e 

promovendo a 

integração entre a 

Mocidade e os demais 

setores da AECX.

Mobilização dos jovens para ajudar na 

montagem (sábado de manhã), 

desmontagem (sábado após a festa) e 

nas barracas de brincadeiras/prendas 

(durante a festa), além da organização 

da quadrilha (também durante a festa). 

Elaboração de "escala de trabalho", sob 

a supervisão de coordenadores da 

Mocidade.

jul/16

Conseguimos cumprir a escala 

de trabalho que foi acordada 

com a organização da festa e, 

ao mesmo tempo, aproveitar o 

evento para nos integrarmos 

com outros frequentadores da 

casa.

Assim como em 2015, foi bastante positivo o 

contato com os organizadores da festa junina 

com antecedência, pois permitiu que nos 

organizássemos melhor com relação às tarefas 

que deveríamos desempenhar e também que 

ajustássemos o calendário, de modo a não ter 

estudo no sábado proposto para festa. Isso 

possibilitou um foco maior dos jovens e 

coordenadores no evento, com maior 

engajamento.

Este ano o 

recrutamento e 

coordenação de 

voluntários para 

trabalhar nas 

brincadeiras ficou 

inteiramente por conta 

da Mocidade, retirando-

se a inscrição por meio 

de uma pasta na 

secretaria, que havia 

sido utilizada em 2015. 

Isso garantiu um 

gerenciamento muito 

melhor e mais tranquilo 

das barraquinhas, 

diferentemente do que 

havia ocorrido no ano 

passado. Algo similar 

pode ser dito sobre a 

quadrilha, que foi 

assumida por nós com 

antecedência, ficando 

então mais fácil 

coordenar a atividade. 

O mesmo não 

aconteceu, porém, em 

relação à ideia do 

"mestre de cerimônia" 

da festa, para a qual o 

apoio da Mocidade 

somente foi solicitado 

na véspera do evento, 

o que nos deixou em 

posição bem 

desconfortável e 

conflitou com o 

9
Intercâmbio de 

Experiências

Promover maior interação 

e intercâmbio entre os 

jovens e os 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 

Departamento de Mocidade.

Ao longo de 2016

Diversos expositores foram 

convidados para estudos nos 4 

ciclos durante 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.

---------

10 Interativas

Promover a integração 

entre os jovens da 

Mocidade e também 

entre estes e os jovens 

do sexto e último 

período da Evangelização 

Infantil (11 e 12 anos), 

agregando atividades 

lúdicas e de caráter 

doutrinário a fim de 

desenvolver o sentido do 

convívio e do caráter 

associativo.

Realizada de dois em dois anos desde 

2002, o Interativas tem jogo, mas não 

é olimpíada, tem brincadeira, mas não é 

gincana. É um dia inteiro de alegria, 

diversão e Doutrina Espírita.

23/10/2016

Participaram do evento mais 

de 60 jovens, entre 

mocidandos e evangelizandos 

(11 e 12 anos), além de toda 

a coordenação da Mocidade e 

8 pais voluntários. O evento 

ocorreu no sítio do Zé 

Roberto, em Caeté. De 

maneira geral, aconteceu tudo 

como programado para o dia.

O envolvimento de todos, numa proposta 

inovadora para o evento, foi muito positivo. As 

brincadeiras e o fluxo do evento correram 

muito bem, com bons retornos dos jovens na 

semana após o evento. Os evangelizandos 

ficaram bem à vontade junto dos mocidandos.

A ajuda de custo que a 

AECX forneceu para o 

aluguel do ônibus foi 

bastante importante: 

permitiu que a 

arrecadação de 

inscrições fosse 

suficiente para cobrir os 

demais custos do 

evento, como 

alimentação e materiais.



 

 
 
 

 

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2016

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - REUNIÃO DE PAIS

AÇÃO OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

E

D

U

C

A

Ç

Ã

O

Criação da 

Reunião de Pais 

da Mocidade

Buscar o apoio dos 

pais/responsáveis pelos 

jovens da mocidade e 

sua integração à 

atividade evangelizadora 

dos filhos, através da 

criação de um grupo de 

pais usando a 

metodologia do ESDE

Receber os pais/responsáveis pelos 

jovens frequentadores da mocidade, 

com a realização de estudos dinâmicos 

e participativos, realizados pelos 

próprios participantes, sob orientação 

dos coordenadores da Reunião

2o semestre de 

2016

Boa acolhida pelos pais e 

entusiasmo com a proposta de 

programa de estudos e seu 

formato

Excelente oportunidade de integrar os 

pais/responsáveis à atividade evangelizadora da 

Mocidade

A Reunião de Pais da 

Mocidade ficará sob a 

responsabilidade do 

Depto. de Mocidade, 

inclusive com alteração 

de seu Regimento 

Interno.                                                        

. Programação de 2017 

incluirá a divulgação das 

atividades da AECX e a 

integração dos 

participantes nessas 

atividades (recepção 

fraterna, etc). 

DEPARTAMENTO DE ESTUDO SISTEMATIZADO - DES

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA
RESULTADOS 

OBTIDOS
AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
Fórum sobre 

Evangelização

Refletir sobre a busca 

da qualidade na ação 

evangelizadora espírita 

da criança e do jovem

Bate-papo sobre A qualidade 

doutrinária na tarefa da 

evangelização, com Toninho Abreu e 

Roda de conversa com Tânia Abreu 

sobre A qualidade relacional na 

tarefa da evangelização. Realizado 

em colaboração com o Centro 

Espírita Manoel Felipe Santiago

21.agosto

Muito bons, boa participação 

de evangelizadores da AECX 

e de outras casas espíritas 

de Belo Horizonte: troca de 

experiências.

Importante realizar mais eventos deste tipo, 

mas serão feitos em conjunto com  a 

Regional Centro-sul da AME-BH e a 

Coordenação da Evangelização da Família 

(Diretoria Doutrinária)

----

2

Seminário 

Novos estudos

sobre 

reencarnação

Conhecer e refltir sobre 

as pesquisas científicas 

sobre a reencarnação, 

à luz das ideias 

apresentadas pelos 

Espíritos da Codificação 

e Allan Kardec

Seminário com Alcione Albuquerque, 

Waldemar Krepke Duarte e Jáder 

Sampaio, que trataram 

respectivamente dos temas: 

Reencarnação e psicologia; Estudos 

de memória espontânea e 

Reencarnação: de Kardec aos 

pesquisadores contemporâneos; com 

tempo para perguntas e respostas, 

ao final. Exposição Museu da 

reencarnação, da evangelizadora 

Tatiana Jacomini; exposição de livros 

não mais publicados sobre o tema; 

lançamento do livro Novos estudos 

sobre a reencarnação (LIHPE) e 

homenagem a José Pedro Xavier e 

Orlanda Xavier, pais de Célia Xavier e 

fundadores do Centro Espírita Célia 

Xavier.

22.outubro

Muito bom: participação de 

muitos frequentadores da 

AECX, conselheiros e 

diretores e de pessoas de 

outros 7 centros espíritas de 

Minas Gerais.

Presentes 82 pessoas.  Avaliação do 

seminário pelos participantes: de bom a 

excelente. Necessários alguns ajustes na 

organização referentes à composição de 

equipes de apoio na sua realização.

----



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS REALIZADOS EM 2016

DEM - DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1

Ciclo de Estudos 

da Mediunidade - 

Ciclo 1

Estudo sistematizado da 

mediunidade
Aula expositiva

Fevereiro a 

novembro

frequência média de 40 

participantes, dos quais 10 

foram transferidos para o 

Ciclo 2, ao longo do ano

Ciclo tem mantido méida anual de 70 

inscritos e média de conclusão de 40 

participantes, cosniderando-se os últimos 3 

anos

-----

2

Ciclo de Estudos 

da Mediunidade - 

Ciclo 2

Exercícios de 

desenvolvimento 

mediúnico para os 

participantes e /ou 

médiuns em 

desenvolvimento 

encaminhados por 

dirigentes ou 

trabalhadores da AECX 

que buscam 

espontaneamente o 

ciclo de estudos.

Exercícios práticos de 

desenvolvimento mediúnico

Fevereiro a 

dezembro

Frequência média de 30 

participantes

Temos observado que a maioria dos 

participantes que apresenta mediunidade 

demora mais de 1 anos para apresentar 

ostensividade. Em 2016, tivemos 2 

participantes encaminhaods para reuniõa 

mediúnica. Os participantes que se tornam 

trabalhadores da AECX e candidatos a 

reunião mediúnica estão em conformidade 

com o Regimento do DEM

Continuam os 

encaminhamentos 

indevidos pelo 

atendimento fraterno

3

Avaliação das 

reuniões 

mediúnicas

Conhecer com mais 

detalhes a situação de 

cada grupo mediúnico e 

o perfil dos 

particimpantes

Cada grupo e participantes 

responderam aos questionários do 

dirigente e do participante

2016

Resultados foram tabulados e 

a análise será apresentada 

ao Conselho e Diretoria 

Executiva em 2017

Houve pequena resistência em responder aos 

questionários, não foi possível concluir de 

todos os grupos, mas obtiviemos êxito acima 

da média

Espera conclusão com 

o parecer do Conselho 

Deliberativo



 

 
 
 
 

PROJETOS REALIZADOS EM 2016

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - DEI - SEDE

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
Evangelização 

Infantil 

Acolher e evangelizara 

crianças de 2 a 12 anos 

e divulgar a Doutrina 

Espírita; 

pais/responsáveis 

acolhidos na Reunião de 

Pais da Evangelização

Aulas semanais, nas manhãs de 

sábado
Todo o ano

Excelente participação de 

crianças e pais: 220 crianças 

inscritas e média de 

frequência de 150

Objetivo alcançado  

As salas ficaram 

pequenas para a 

quantidade de crianças 

atendida

2

Encontro Inicial 

Evangelização 

Infantil 

Motivar os 

trabalhadores para o 

exercício da tarefa de 

Evangelização

Apresentação do Programa e das 

normas da Evangelização (Lívia 

Montenari) com incentivo à tarefa. 

Palestra "A importância da 

Evangelização" (Najla Loureiro)

13 Fev 2016

Participação dos 

Evangelizadores da Sede, 

LEE e Nova Luz

Objetivo alcançado  

Observamos uma boa 

participação e 

aceitação por parte 

dos evangelizadores 

presentes.

3

Colegiado da 

Evangelização 

coordenado 

pela AME - BH

Integração de Casas 

Espíritas e atualização 

de programas de 

evangelização 

Encontros periódicos realizados pelo 

DEC-AME, com palestras, material 

didático e lanches

Fev Mar Abr Ago 

Dez 2016

Entrosamento e novas 

perspectivas junto à 

Evangelização

Bom resultado

Consideramos 

importante esta 

iniciativa da AME

4
Incentivo à 

Leitura Espírita

Contribuir para a 

formação do hábito da 

leitura espírita.

Biblioteca Ambulante (montada no 

corredor, próxima às salas de 

Evangelização) 

Mar a Dez 2016 Livros Espíritas Infantojuvenil Resultado alcançado 

Houve bom movimento 

no empréstimo de 

livros

5
Semana da 

Familia 

Estudos Espíritas 

direcionados ao 

Convívio Familiar

Palestras Públicas. Temas sobre 

relacionamento familiar, com 

oradores de diversas casas espíritas 

(troca de experiências e integração) 

02 a 07 de Mai

2016

Presença numerosa de 

público, com bom índice de 

satisfação 

Objetivo alcançado

Muitos participantes 

fizeram comentários 

positivos sobre as 

palestras e oradores

6

Participação do 

Encontro de 

Formação 

Coninuada para 

Evangelizadore

s promovido 

pela AECX,  

Centro Espírita 

Manoel Felipe 

Santiago e AME 

Centro-Sul.

Preparação de novos 

Evangelizadores e 

reciclagem de 

conhecimentos 

Encontros realizados na AECX.  

Oficina : Preparação de Aula e 

Músicas para Evangelização

22 Mai 2016

Boa participação de 

evangelizadores, troca de 

experiências, 

confraternização.

Bom resultado alcançado.

Evento bem 

organizado com a 

participação de 

expositores 

experientes (Lau, 

evangelizadora do 

Manoel Felipe 

Santiago; Tatiana, 

Márcia Cristina e Ana 

Flavia, evangelizadoras 

da AECX)

7

Visita dos 

alunos do 6º 

Período (11 e 

12 anos) à 

Nova Luz  

Conhecer o trabalho de 

outra unidade da AECX, 

promovendo a 

integração e 

estimulando a 

solidariedade. 

As crianças participaram das 

atividades e Festa  Junina da 

Evangelização de Nova Luz.

25 Jun 2016
Boa presença e participação 

com entusiasmo dos  alunos 
Objetivo alcançado

Participaçãp dos pais 

ajudando no 

transporte das 

crianças até Nova Luz 

e nas atividades 

desenvolvidas.



 
 

 
 
 
 
 

8

Forum de 

Evangelização 

com a 

participação de 

representantes 

de várias Casas 

Espíritas,  

promovido pelo 

DES-AECX, C. E. 

Manoel Felipe 

Santiago e AME-

Regional 

Centro-Sul.

Atualizar temas frente 

as novas realidades à 

luz da Doutrina Espírita.  

Palestra  "A qualidade doutrinária na 

Evangelização".  Roda de conversa  

"A qualidade relacional na 

Evangelização"

21 Ago 2016
Houve boa participação dos 

evangelizadores
Objetivo alcançado.

Evento bem 

organizado com a 

participação de 

expositores 

experientes (Toninho 

Abreu / palestra e 

Tania Abreu/Roda de 

Conversa) que muito 

contribuíram para a 

preparação e 

reciclagem dos 

evangelizadores

9

Encontro 

Fraterno 

Evangelizandos 

do 6º Período 

(11 e 12 anos)

Promover encontro para 

aprimorar a integração 

dos Evangelizandos

Encontro na casa de um 

Evangelizando
02/out/16

Dinâmicas em grupo, 

brincadeiras e lanche
Resultado alcançado 

Organizado pelos 

Evangelizadores do 6º 

Período

10

Visita dos 

alunos e 

evangelizadore

s da Casa de 

Etelvina à Sede

Conhecer o trabalho de 

outra unidade, 

promovendo a 

integração e 

estimulando a 

solidariedade. 

As crianças e os evangelizadores da 

Casa de Etelvina foram distribuidos 

nas salas da Sede de acordo com as 

idades, após receberem lanche

22 Out 2016
Boa presença e participação 

dos  alunos 
Objetivo alcançado

Iniciativa positiva tendo 

como resultado a 

alegria de todos

11

Apresentação 

da peça teatral  

"Quando 

crescer, eu 

quero ser..." 

Entretenimento e 

integração entre 

crianças, pais e 

evangelizadores. 

Peça teatral com falas interpretadas 

e músicas cantadas pelos atores.   

Duração: 01 hora 

19 nov 2016

Satisfação e muita emoção  

demonstradas pelo público 

presente

Objetivo plenamente alcançado, devido ao 

tema abordado. Trabalho muito bem avaliado 

pelos pais

Grupo Teatral do 

C.E.Manoel Felipe 

Santiago

12

Encontro Final 

Evangelização 

Infantil - Todas 

as Unidades

Confraternização e  

avaliação individual por 

escrito

Encontro fraterno e avaliativo, com 

almoço na casa de Luiz Peixoto e 

Júlia e integração com a realização 

de sorteio de amigo oculto. 

20 nov 2016

Excelente  participação de 

evangelizadores das três 

Unidades e de seus 

familiares.

Objetivo alcançado.

Evento transcorreu em 

clima de alegria. 

Contamos com a 

presença dos 

coordenadores da 

Reunião de Pais - Sede 

13

Avaliação 

Evangelização 

Infantil - Sede

Analisar o trabalho 

realizado durante o ano 

2016. Obter 

informações e 

expectativas para o ano 

2017

Reunião com os coordenadores e 

evangelizadores da Sede.  Os 

evangelizadores de cada idade 

colocaram suas experiências e 

sugestões

03 Dez 2016

Boa participação de 

evangelizadores e 

coordenação  

Objetivo alcançado.

Avaliação produtiva. 

Participação dos 

evangelizadores de 

todas as idades. 

Presença da 

Coordenação de Pais 



 

PROJETOS REALIZADOS EM 2016

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - DEI - ROSANEVES

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
Evangelização 

Infantil 

Acolher e evangelizar a 

crianças de 2 a 12 anos 

e divulgar a Doutrina 

Espírita; 

pais/responsáveis 

acolhidos na Reunião de 

Pais da Evangelização

Aulas semanais, nas manhãs de 

sábado
Todo o ano

Frequência de 

aproximadamente 15 

crianças e 5 evangelizadores 

por semana

Necessidade de mais evangelizadores, da 

conscientização da importância da tarefa da 

evangelização e de divulgação da atividade 

no bairro

Muitas vezes foi 

necessário juntar 

turmas por falta de 

evangelizadores, o que 

desestimula a 

participação das 

crianças. A 

rotatividade de 

evangelizadores 

também causa isso.

2

Música no Início 

da 

Evangelização

Possibilitar que 

evangelizandos, 

evangelizadores, pais e 

palestrantes possam 

entrar todos em uma 

mesma sintonia de bem

Nos primeiros 15 minutos das 

atividades todos se juntam no salão e 

cantam músicas da pasta

Fev a Dez 2016

Inicialmente quase ninguém 

cantava. No final do ano, as 

crianças e pais cantam 

juntos, pedem as músicas e 

participam efetivamente

Objetivo alcançado  

Observamos que a 

música possibilita uma 

maior integração de 

todos, o que foi muito 

positivo para a 

atividade de 

evangelização e muitas 

vezes facilitou a tarefa.

3

Passe no Final 

da 

Evangelização

Estabelecer a atividade 

do passe nas crianças 

da evangelização

Faltando 5 minutos para a 

evangelização terminar, os passistas 

entram na sala e dão o passe

Fev a Dez 2016

Certa dificuldade inicial, mas 

atualmente as crianças 

entendem melhor a 

necessidade do passe

Muitas vezes, passistas e crianças ficam 

muito distraídos no momento do passe. 

Algumas vezes os passistas se esquecem do 

horário e é necessário que um dos 

evangelizadores vá chamá-los. Quando só 

tem um evangelizador em cada turma, o 

passe acaba não acontecendo.

Seria interessante a 

realização de mais 

aulas sobre o passe 

com as crianças e que 

os pais (passistas) 

também recebam uma 

orientação melhor 

neste sentido.

4 Festa Junina

Integrar 

evangelizadores, 

evangelizandos e pais 

em um clima de 

fraternidade

A festa foi montada com a 

colaboração dos frequentadores de 

Rosaneves, cada um ajudando no 

que podia, e também com a ajuda 

dos frequentadores da Sede (prendas 

e material necessário). A festa 

ocorreu de 9:30 às 11:00 contando 

com a colaboração dos 

evangelizandos do Sextão (Sede) 

para a realização das brincadeiras 

enquanto os pais e evangelizadores 

organizaram o resto das atividades 

(lanche, música, distribuição de 

fichas para as crianças, etc)

25/jun/16

Houve uma grande 

participação de todos os que 

lá estavam e tudo ocorreu 

com grande alegria.

Objetivo alcançado. A ajuda do Sextão foi 

imprescindível. 

A atividade foi 

planejada com 

somente três semanas 

de antecedência. Para 

o próximo ano, ela 

será planejada com 

mais antecendência, 

pois tudo foi muito 

corrido. Caso o Sextão 

não possa participar, 

buscaremos outras 

pessoas para auxiliar 

os evangelizadores.

5

Encontro 

Regional de 

Mocidades

Encontro realizado pela 

equipe da COMEBH com 

duração de 1 dia e que 

contou com a 

participação da 

mocidade de Nova Luz.

Os evangelizadores Sarah e Paulo 

(da mocidade) trouxeram os 5 

integrantes da mocidade para 

participar do evento no qual 

houveram estudos, técnicas e 

apresentações artísticas.

04/set/16

Os integrantes da mocidade 

se nvolveram muito na 

atividade, que avalaiaram 

positivamente sua 

participação; com o que 

concordou a coordenação do 

evento.

Objetivo alcançado  

A questão do 

transporte dificultou 

bastante a participação 

dos jovens de 

Rosaneves, porque, 

num 1o momento, 

ficou definido 

(Diretoria da AECX) 

que viriam a BH de 

ônibus; posteriormente 

(2 dias antes), 

considerou-se que isso 

seria muito perigoso. 

Os evangelizadores se 

mobilizaram e a Sarah 

e o Paulo cancelaram 

um compromisso para 

ir até Rosaneves 

buscar os jovens para 

o encontro.

6

Apresentação 

de Teatro pelo 

Grupo Meu 

Mundo Mágico

Integrar crianças, pais e 

evangelizadores, com o 

auxílio da arte cênica

O grupo de teatro foi na van junto 

com os evangelizadores e chegando 

lá se prepararam para a 

apresentação com duração de 

aproximadamente 45 minutos em 

comemoração ao dia das crianças.

08/out/16

O teatro foi apresentado para 

os pais, evangelizandos e 

evangelizadores no auditório 

e todos acharam muito boa a 

peça.

Objetivo alcançado  

Esse grupo de teatro 

não é espírita, mas a 

apresentação estava 

envolta pelos preceitos 

do espiritismo, como o 

amor, a caridade, etc. 

Quando o grupo foi 

indicado e convidado 

pela Soraya Mamede, 

não sabíamos que eles 

não eram espíritas, 

mas o resultado foi 

muito positivo e todos 

avaliaram muito bem a 

apresentação. O grupo 

ficou muito feliz em 

ser convidado 

também.



 

 
 

7
Filme Chico 

Xavier

Apresentar a vida de 

Chico Xavier às crianças 

e aos pais

Apresentação em comemoração ao 

dia das crianças, no auditório. Os 

evangelizadores conseguiram um 

DVD com o filme e um projetor com 

caixas de som para exibir o filme. 

Resultou da substituição à 

apresentação de uma dentista sobre 

cuidados com os dentes e com o 

corpo, que não pôde comparecer por 

ter sido internada na véspera. 

15/out/16

O filme foi apresentado no 

horário da evangelização e 

ultrapassou muito o horário 

de término.

Como forma de contornar o inesperado, o 

objetivo foi alcançado

Todos ficaram muito 

emocionados com o 

filme e foi uma 

oportunidade boa para 

que os evangelizandos 

e pais conhecessem a 

história do Chico. 

Algumas partes 

consideradas mais 

pesadas pelos 

evangelizadores, 

foram puladas (como a 

parte do bordel, por 

exemplo).

8

Aula sobre 

cuidados com o 

corpo

Levar às crianças 

informações essenciais 

sobre o cuidado com os 

dentes e o próprio 

corpo

A evangelizadora Paula adaptou o 

material enviado pela dentista que 

compareceria apresentou a aula para 

todos os evangelizandos juntos. 

Foram distribuídos kits para o 

cuidado com os dentes.

29/out/16

Foi uma experiência 

interessante com crianças de 

todas as idades trocando 

experiências sobre o cuidado 

com os dentes e com o 

corpo. Todos participaram.

Sem dúvida, teria sido mais interessante que 

a dentista apresentasse o que foi proposto. 

Contudo, Paula (enfermeira) se saiu muito 

bem e o objetivo foi alcançado.

A atividade possibilitou 

a exploração de outros 

temas de cuidado com 

o corpo conforme as 

idades. Na mocidade, 

por exemplo, o 

assunto sobre drogas 

veio logo depois e foi 

de extrema 

importância para os 

jovens.

9

Visita da 

Mocidade de 

Nova Luz à 

Mocidade da 

Sede

Possibilitar a 

confraternização entre 

as mocidades e 

possibilidade de os 

jovens de Rosaneves 

conhecerem a Sede

Após o lanche, os jovens vieram na 

van para BH com os evangelizadores: 

almoçaram juntos em local próximo 

ao Célia; na Sede foram 

recepcionados por Leandro Cosme, 

que contou a história da Casa e fez 

um tour pelos diversos ambientes; 

lanche e estudo sobre suicídio com 

Vivian Zicker junto com a mocidade 

da Sede. Retorno a Rosaneves, no 

carro dos evangelizadores Sarah e 

Paulo.

26 nov 2016

Muito envolvimento dos 

jovens e evangelizadores e 

integração com os jovens da 

Mocidade da Sede. 

Objetivo alcançado.

Tudo transcorreu bem 

e os jovens avaliaram 

muito positivamente a 

visita.

10

Organização da 

Biblioteca de 

Nova Luz pela 

Mocidade

Organizar a biblioteca 

para dar-lhe mais 

visibilidade

Durante duas semanas os jovens da 

mocidade se dedicaram a organizar a 

biblioteca, que estava extremamente 

bagunçada, para que ela possa voltar 

a ter a função de biblioteca: 

emprestar livros.

26 nov 2016 e 04 

dez 2016

Participação dos jovens, que 

descobriram vários títulos 

interessantes que eles 

gostariam de ler e foi uma 

atividade de incentivo a 

leitura.

Objetivo alcançado.

Em 2017, a ideia é que 

eles se dividam para 

que cada semana um 

seja responsável por 

anotar os empréstimos 

da biblioteca.

11

Encerramento 

das Atividades 

com 

Apresentação 

do Grupo Atoss 

e Distriubuição 

dos Presentes 

arrecadados na 

Campanha de 

Natal da AECX

Integrar e entreter 

crianças, pais e 

evangelizadores. 

Distribuir os presentes 

arrecadados na 

campanha de 

apadrinhamento

O grupo apresentou a peça O 

burrinho de carga . E os presentes 

foram entregues logo depois, 

causando muita alegria nas crianças 

e jovens.

10 dez 2016

Todos adoraram a 

apresentação e no final 

tiraram várias fotos e 

comentaram sobre a moral 

da peça. Os presentes foram 

entregues e a maior parte 

das crianças ficou muito feliz 

com o que recebeu e até 

enviaram cartinhas para os 

padrinhos e madrinhas.

Objetivo alcançado.

O apadrinhamento foi 

uma ideia muito 

interessante, mas no 

ano que vem, ela tem 

que ser melhor 

organizada e 

conversada com todas 

as unidades para que 

os evangelizadores 

não sejam 

surpreendidos.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2016

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - REUNIÃO DE PAIS

AÇÃO OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Estudo 

sequenciado da 

Pedagogia Espírita.

Estudar e refletir sobre a 

Educação sob a ótica 

espírita.

Estudo sequenciado, ministrado pelo 

Everson Ramos de Oliveira.
Maio/2016

Positivo. Grande participação 

dos pais. Estudo dinâmico.  

Muito produtivo,oportunidade de conhecer e 

estudar sobre educação na visão espírita.

Será incluído na 

programação de 2017; 

continuação dos 

estudos tendo como 

foco a obra de 

Herculano Pires 

(Pedagogia Espírita).

Participação das 

famílias na 

organização da 

festa junina

Integrar frequentadores 

da reunião no trabalho 

em equipe.

Famílias participaram da montagem e 

desmontagem da Festa Junina. E foram 

responsáveis pelas barraquinhas de 

alimentação.

02 de julho
Integração e confraternização 

entre as famílias.

Positiva.Todos adoram participar da festa. Esse 

ano foi um sucesso. Oportunidade de 

confraternizar com toda família da AECX.

Linda festa. Muita 

alegria e carinho dos 

voluntários. 

Projeto Pais em 

Ação

Integrar as famílias, em 

ambiente aberto com 

práticas de esporte e 

lazer; criar laços de 

amizade e grupos de 

apoio entre elas.

Realizado em parques e praças públicas, 

em manhãs de domingo, 

bimestralmente: atividades de 

lazer,caminhadas,brincadeiras e 

piqueniques.

Inicio no mês de 

agosto; 

bimestralmente, 

manhãs de 

domingo.

Integração entre os pais e 

crianças. Sensibilização para se 

cuidar do espírito e  do corpo. 

Ambiente de descontração e 

alegria: pessoas se aproximam 

com mais liberdade para se 

conhecerem.

Muito positiva. Surgiram pequenos grupos de 

apoio entre eles.

Será implementado em 

2017.

Setembro Amarelo

Campanha de prevenção 

e combate ao suicídio e 

valorização da vida.

Ciclo de palestras com especialistas do 

tema: discussão e reflexão, com a 

presença de uma suicidóloga.

Setembro

Grande repercussão em toda 

AECX. Participação de 

coordenadores de outros 

departamentos. Conhecimento 

do tema.

O trabalho foi muito produtivo. Repercutiu 

inclusive fora da AECX, com entrevistas em 

rádios, palestras em outras casas espíritas e 

fundações. Tudo fruto do trabalho iniciado na 

Reunião de pais para sensibilizar as pessoas da 

importância de se falar do tema e refletir no 

melhor caminho para combater o suicídio. 

Encerramos com uma grande palestra de 

valorizar a vida com muita alegria: com Fátima 

Delgado e música de Gonzaguinha. 

A campanha fará parte 

da programação 

definitiva do grupo. 

Com novas abordagens, 

mas sempre buscando 

falar sobre o suicídio e 

sua prevenção.

Seminário: 

Sexualidade, 

espiritismo e 

educação

Visão espírita da 

sexualidade na vida dos 

casais, mas 

principalmente na 

infância e juventude.

Seminário realizado por Emerson 

Pedersoli, estudioso do tema e 

profissional da psicologia.

6 de novembro

Grande discussão do tema. 

Necessidade de organizar 

novos estudos, devido à sua 

complexidade.

Positiva. Trabalho dinâmico e participativo. 

Proposta de realizar 

seminários com as 

famílias, no segundo 

semestre, com tema 

sugerido por elas.
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PROJETOS REALIZADOS EM 2016

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - DEI - CASA DE ETELVINA

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
Evangelização 

Infantil 

Acolher e evangelizara 

crianças de 3 a 12 anos 

e divulgar a Doutrina 

Espírita; 

pais/responsáveis 

acolhidos na Reunião de 

Pais da Evangelização

Aulas semanais, nas manhãs de 

sábado
Todo o ano

Participação de crianças e 

pais: 49 frequentes (5 

turmas); 12 evangelizadores, 

dos quais 5 deixaram a 

tarefa; voluntárias da 

comunidade assumiram a 

evangelização

Objetivo alcançado  

As salas ficaram 

pequenas para a 

quantidade de crianças 

atendida

2
Parquinho para 

crianças

Estimular o hábito da 

leitura

Após a evangelização, com a 

coordenação de um adulto, enquanto 

pais/responsáveis se ocupam de 

outras atividades (bazar, farmácia...), 

as crianças têm contato com o 

mundo dos livros, num espaço de 

recreação

Até o 1o semestre

Bons resultados, porém, 

atividade interrompida no 2o 

semestre por falta de 

voluntário

Necessidade de voluntário ---

3 Mês da Família

Discutir temas de 

interesse da família, 

com foco na prevenção 

e combate à violência 

familiar

Abrangeu todas as turmas, inclusive 

a Reunião de Pais
Março

Bons resultados, todos 

satisfeitos.

Objetivo alcançado, realização de novos 

eventos assim.

Os evangelizadores 

dispuseram-se a trocar 

de sala para tornar o 

evento mais dinâmico. 

4

Teatro A 
jornada do 

carneiro, com o 
Grupo Atoss

Proporcionar 

aprendizado dos 

princípios doutrinários 

através da arte

Peça de teatro baseada no conta de 

Neio Lúcio, O carneiro revoltado
Abril

Crianças e pais/responsáveis 

gostaram muito

Realizar outros eventos que envolvam arte 

em 2017

5
Visita às 

famílias

Visitar as famílias da 

região de Citrolândia, 

sobretudo, as mais bem 

estruturadas. Como 

fechamento do mês da 

família.

Iniciativa dos evangelizadores, que 

acompanharam as crianças nas 

visitas, levando lanche para ser 

compartilhado

Março - ultimo 

sábado

As pessoas visitadas e os 

demais participantes ficaram 

muito satisfeitos com a 

iniciativa

Objetivo alcançado

No evento as turmas 

foram muito bem 

comportadas, 

respeitando a 

privacidade das 

pessoas e participaram 

de atividades lúdicas 

onde se valorizou o 

significado da visita 

como forma de 

socialização e 

amizade, enfatizando 

que tais laços são 

fundamentais à 

prevenção da violência

6

Teatro Para 
melhorar o 

mundo melhore 
seu c oração, 

com o Grupo de 

Teatro do C. E. 

Manoel Felipe 

Santiago

Proporcionar 

aprendizado dos 

princípios doutrinários 

através da arte

Peça de teatro Julho

Presença de 30 pessoas da 

região, entre crianças e 

adultos

Realização de outros eventos como este.

as crianças e adultos 

sempre gostam de 

atividades assim.

7 Oficinas

1. Oferecer à 

comunidade atividades 

diferenciadas nas férias 

escolares; 2. Fortalecer 

os laços entre a Casa 

de Etelvina e seus 

frequentadores e 3. 

Oferecer lazer 

saudável, educativo e 

engrandecedor

Oficina de desenho artístico e outras Julho

bons resultados, com a 

proposta de se fazer 

novamente nas férias, 

dependendo do numero de 

voluntários.

Objetivo alcançado

Iniciativa que deu 

certo, porém com 

poucos voluntário, o 

que não permitiu que 

houvessem outras 

atividades



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

Visita dos 

alunos e 

evangelizadore

s da Casa de 

Etelvina à Sede

Conhecer o trabalho de 

outra unidade, 

promovendo a 

integração e 

estimulando a 

solidariedade. 

As crianças e os evangelizadores da 

Casa de Etelvina foram distribuidos 

nas salas da Sede de acordo com as 

idades, após receberem lanche

22.outubro

Participação de 18 adultos e 

28 crianças, inclusive 

evangelizadores da Casa de 

Etelvina

Objetivo alcançado: grande interação e troca 

de experiências

Iniciativa positiva tendo 

como resultado a 

alegria de todos

9

Apresentação 

da peça teatral  

"Quando 

crescer, eu 

quero ser..." 

Entretenimento e 

integração entre 

crianças, pais e 

evangelizadores. 

Peça teatral com falas interpretadas 

e músicas cantadas pelos atores.   

Duração: 01 hora 

Outubro

Satisfação e muita emoção  

demonstradas pelo público 

presente

Objetivo alcançado

Grupo Teatral do 

C.E.Manoel Felipe 

Santiago

10

Cartas das 

crianças para 

serem 

atendidas pelos 

frequentadores 

da Sede

Proporcionar às 

crianças da 

evangelização um 

presente no natal, 

iniciativa da Vice-

presidência de 

promoção social, 

inserida na 

programação da 

Campanha de Natal

Parte da programação de fim de ano 

da evangelização na unidade
Dezembro Satisfação e muita emoção Objetivo alcançado -----



 
 

EIXO OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

D

I

V

U

L

G

A

Ç

Ã
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Palestras Públicas

Divulgar os princípios 

doutrinária, 

contribuindo com o 

melhor entendimento 

da doutrina e com o 

esforço dos 

frequentadores no 

processo de 

compreensão da vida e 

de melhoria de seus 

valroes.

São realizadas reuniões todos os dias 

da semana, das 20:00 às 21:00 hs, 

com palestra sobre temas pré-

estabelecidios e aplicação de Passes.

Todos os dias da 

semana

Atrai a atenção de 

interessados em conhecer a 

doutrina e daqueles que 

buscam maior compreensão 

sobre os ensinamentos de 

Jesus. A frequência média 

diária é de 120 pessoas, 

compreendendo 

aproximadamente 30.000 

presenças no ano. Trata-se 

de uma das atividades que 

mais atraem novos 

frequentadores. 

São realizadas, pelos Dirigentesde caada dia 

e, também, por frquentadores, avaliações 

sobre a atividade de modo geral, sobre o 

tema e sobre o desempenho do palestrante. 

De modo geral, as avaliações são 

consdieradas boas ou muito boas, com 

poucas exceções, que são avaliadas e 

tratadas isoladamnete.

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.

Temática para 

2016

Definição da temática 

para as Reuniões 

Públicas durante o ano 

de 2015

São realizadas reuniões, reflexões e 

debates entre os Dirigentes das 

Reuniões Públicas, de modo a se 

obter o indispensável consenso 

acerca da temática mais adequada 

para o ano. Para isto, consideram-se 

os princípios doutrinários, os 

objetivos estratégicos da casa, as 

experiêncais anteriores, as demandas 

e o perfil do público.

agosto e setembro 

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.

Atingida a meta no tempo estipulado

Encontros 

bimestrais de 

dirigentes

Maior entrosamento 

entre os dirigentes, 

unificação de 

procedimentos e 

harmonização das 

atividades

Em reuniões de dirigentes, com 

freuência trimestral pré-estabelecida, 

são avaliados os procedimentos, 

debatidas as oportunidades de 

aperfeiçoamentos e permutadas 

experiências, enriquecendo o 

conhecimento e a experiência de 

todos.

fevereiro, abril, 

junho, agosto, 

outubro, 

novembro e 

dezembro

Aperfiçoamento do 

funcionamento das 

Reunuiões Públicas, maior 

integração entre os 

dirigentes, maior 

uniformidade de 

procedimentos.

Boa participação e entrosamento dos 

dirigentes.

Aperfeiçoamento 

da lista de 

palestrantes

Aprimorar a lista de 

palestrantes. Trazer 

novos nomes para 

agregar aos trabalhos 

da casa

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 

normas e os procedimentos da casa, 

bem como com a 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.

todo o ano

Expressivo aumento em 

quantidade e qualidade  de 

palestrantes.

boa diversificação de nomes o que 

possibilitou adequar tema e palestrante

Semana de 

Kardec

Congregar 

frequentadores, 

colaboradores e 

associados em geral em 

torno da figura do 

codificador da Doutrina, 

através de uma semana 

dedicada a palestras 

sobre o tema "Fora da 

Caridade não há 

Salvação"

Criação de temas específicos com 

integração de outras casas através 

de convites feitos a palestrantes 

externos.

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.

Sugerimos pensar em 

alternativas que 

viabilizem incentivar 

ainda mais a 

participação dos 

demais grupos de 

estudos e de reuniões 

mediúnicas.

Semana de Célia

Congregar 

frequentadores, 

colaboradores e 

associados em geral em 

torno da figura da 

Madrinha da AECX, 

através de uma semana 

dedicada a palestras 

sobre o tema "O 

Homem de Bem"

Durante uma semana todas as 

Palestras Públicas são envolvidas em 

ambiente de integração e 

hamormização da Casa, com 

palestrantes convidados de outras 

casas, de modo a promover maior 

integração ao movimento espírita, e 

um palestrante interno que 

representa a AECX no evento.

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.

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2015

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO DE ADULTOS
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EIXO ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO

RESULTADOS 

OBTIDOS
AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

D

I

V

U

L

G

A

Ç

Ã

O

REUNIÃO COM 

OS GRUPOS DE 

TRABALHADORES 

ATENDIMENTO 

FRATERNO E 

PASSES 

FLUIDOTERAPICO

S

ALINHAMENTO E 

ACOMPANHAMENTO 

DOS GRUPOS. DEMOS 

SEQUÊNCIA ÀS 

REUNIÕES EM 

CONJUNTO 

OBJETIVANDO MAIOR 

INTEGRAÇÃO NO 

DEPARTAMENTO. 

VERIFICAR DIFICULDADES DE 

EXECUÇÃO, AUXILIAR 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. 

42478

TEM-SE CONSEGUIDO, 

ALCANÇAR O NÍVEL 

DESEJADO DE 

TRABALHADORES MELHOR 

ORIENTADOS E 

CONSCIENTES DE COMO 

OPERAR O ATENDIMENTO 

FRATERNO E O SERVIÇO DE 

PASSES. TIVEMOS RETORNO 

POSITIVO NAS MUDANÇAS 

REALIZADAS NO PASSE POR 

QUASE TODOS.

DISPOSIÇÃO DOS COOPERADORES EM 

PARTICIPAR CADA VEZ MAIS INTEGRADOS E 

HAMÔNICOS, CONHECENDO E VALORIZANDO 

O TRABALHO DE CADA GRUPO. O PROCESSO 

POSSIBILITOU CRIAR ESPAÇO PARA 

ESTUDOS NO GRUPO.

FICARAM 

SATISFEITOS COM OS 

ENCONTROS, 

PERMITINDO O 

CRESCIMENTO E 

EVOLUÇÃO DE CADA 

UM, PRINCIPALMENTE 

NOS ESTUDOS.

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 EM 

TODOS OS DIAS 

DO ANO

CONSTITUI UMA DAS 

ATIVIDADES MAIS 

REQUERIDAS NAS CASAS 

ESPÍRITAS, E SÃO 

ATENDIDAS, EM MÉDIA, 

CERCA DE 110 PESSOAS POR 

DIA, NAS REUNIÕES 

PÚBLICAS, NO ATENDIMENTO 

FRATERNO E OUTRAS 

ATIVIDADES.

TEMOS UMA BOA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE, 

ESPECIALMENTE PELOS AVANÇOS OBTIDOS 

NOS DOIS ÚMTIMOS ANOS NO SENTIDO DA 

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

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 

FORMAR EQUIPES DE 

TRABALHADORES PARA 

PRESTAR O 

ATENDIMENTO DO 

PASSE DURANTE O DIA.

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 

TODOS OS DIAS 

DO ANO

EM 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.

ATENDIMENTO A 

DISTÂNCIA 

PRECE DE 

IRRADIAÇÃO

ATENDER AS 

SOLICITAÇÕES DE 

PRECE E IRRADIAÇÕES 

FEITAS DIARIAMENTE 

PELOS 

FREQUENTADORES DO 

CÉLIA XAVIER NA SEDE.

O COORDENADOR DO PASSE DO DIA, 

OU PESSOA DESIGNADA POR ELE, 

RETIRA DA CAIXA DE COLETA DE 

PEDIDOS AS SOLICITAÇÕES. LEVA A 

SALA DE PASSE E APÓS OS 

ATENDIMENTOS REALIZA A 

IRRADIAÇÃO SOLICITANDO O 

ATENDIMENTO AOS PEDIDOS.

TODOS OS DIAS 

DA SEMANA EM 

TODOS OS DIAS 

DO ANO

O NOVO PROCEDIMENTO FOI 

DIVULGADO NA REUNIÃO 

PÚBLICA E COM ISSO A 

QUANTIDADE DE PEDIDOS DE 

PRECE E IRRADIAÇÃO 

CRESCEU MAIS DE 50%, 

DIARIAMENTE.

PELOS RESULTADOS OBTIDOS, CONCLUÍMOS 

QUE HOUVE MAIS CONFIABILIDADE DOS 

SOLICITANTES.

ALÉM DO 

CRESCIMENTO DO 

NÚMERO DE 

SOLICITAÇÕES, OS 

PRÓPRIOS 

TRABALHADORES DO 

PASSE SE 

REALIZARAM MAIS 

COM ESSA NOVA 

TAREFA.

ATENDIMENTO 

FRATERNO

ACOLHER, OUVIR E 

ORIENTAR OS 

FREQUENTADORES QUE 

BUSCAM SOCORRO E 

ORIENTAÇÃO PARA 

SUAS DÚVIDAS, 

ANGÚSTIAS E 

AFLIÇÕES

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 EM 

TODOS OS DIAS 

DO ANO

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

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.
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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.

REALIZAÇÃO DO CURSO ATRAVÉS DE 

AUDIO E VIDEO; PARTE PRATICA E 

DISTRIBUIÇÃO NOS DIVERSOS 

GRUPOS DA AECX.

FEVEREIRO A 

JULHO 2016

FORMAÇÃO DE 32 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.

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2016

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO FRATERNO E PASSE -DAF
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EIXO ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Palestras de 

conscientização

Palestras 

promovedoras de 

reflexões em 

torno de temas 

facilitadoras  da 

promoção social 

cristã. 

foram preparados pelo grupo e apresentado 

em todos os dias da semana noite e não 

apresentados no sábado, quinta à tarde e 

sexta tarde os seguintes temas: Mente e 

Vontade, Vontade e Vocação, Vocação e 

Profissão e Vontade e Prosperidade.

ao longo do 

ano

houve significativo 

retorno por parte dos 

frequentadores

Percebemos necessidade 

de ambiente de debate 

onde as dúvidas possam 

ser contempladas. 

Campanha                

pró-educação 

LEE

Estimular o 

público 

frequentador da 

AECX a participar 

financeiramente 

da manutenção 

Foi confeccionado um cartaz que ficou 

fixado todo o ano no mural da AECX e após 

as palestras proferidas pelo DPS/DCSC foi 

dada ênfase à participação de todos no 

trabalho do LEE

ao longo do 

ano
R$ 104.192,69

percebemos a necessidade 

de se utilizar um veículo de 

informação específico para 

divulgar os 

acontecimentos no LEE de 

modo a favorecer a 
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DEPARTAMENTO DA CONSCIÊNCIA SOCIAL CRISTÃ - DCSC

Conscientização 

dos líderes da 

casa de AECX

 continuidade na 

proposta de levar 

a todos os 

setores da casa o 

novo conceito de 

promoção social 

a partir do 

discurso de 

Kardec de 1862

A proposta do DPS não foi 

bem compreendida pelo 

Conselho deliberativo e a 

demora em esclarecer a 

proposta impossibilitou a 

atividade.

não foi feita não realizou



 
 
 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA REALIZAÇÃO RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Criação de 

setor 

voluntariado

Regular as ações dos voluntariados
Centralizar orientação, acompanhamento e 

legislação do voluntariado.

Aprovação do Manual: 

maio   Termo de adesão: 

durante o ano

. Foi redigido o Manual do Voluntariado, mas ainda nao foi 

aprovado pelo Conselho. O Termo de adessão do Voluntário  foi 

disponibilizados  via e-mail e impressos na secretaria para os 

coordenadores responsaveis por cada reuniao  a obtenção do 

documento devidamente preenchido e assinado pelos voluntários 

sobre sua coordenação. Este processo foi solicitado para  a sede da 

AECX e todas as unidades. Foram entregues devidamente 

preenchidos e assinados - 16 (Sede), 13 (Nova Luz), 36 (Casa de 

Etelvina).

Foi um primeiro passo, mas falta a conscientização  dos 

dirigentes das reuniões da necessidade da assinatura 

do Termo de adessão do Voluntário e criação de um 

grupo responsável para receber os novos voluntários 

para acolhimento, esclarecimento do funcionamento 

da casa e encaminhamento para as tarefas. 

Criar 

representação 

das unidades 

no DPS

Melhor participação e integração das 

unidades da AECX

Eleger um representante que tenha 

disponibilidade de participar das 

convocações do DPS e tenha 

representatividade na unidade.

23/mar

Aconteceu somente uma reunião com os 

representantes das unidades para discutirmos e 

aprovarmos a seguinte pauta: * Campanha Fraterna 

2016 , * “O que é urgência Social à Luz da doutrina 

Espírita?”, * “Como atender os necessitados e suas 

necessidades?”

Por falta da interação e integração do DPS e 

representantes das unidades não foi alcançado 

integralmente o plano de ação.

Há uma necessidade de uma maior interação e integração 

com os representantes de cada unidade no início do ano 

para aprovação em conjunto do plano de ação de 2017

Brechó LEE

Oportunidade de trabalho voluntário.   

Fonte de renda para auxiliar as 

necessidades do LEE

As doações de roupas recebidas na secretaria 

da AECX são triadas e precificam para  venda 

por voluntários no LEE.

ao longo do ano

Com o aumento de voluntariados envolvidos 

conseguimos ampliar mais um dia de vendas. 

Passamos para 3 vezes por semana.                       Foi 

arrecadado com a venda R$24.953,88

Comparando com ano de 2015, aumentamos em 

aproximadamente 2,4x a arrecadação. 

Este ano não conseguimos fazer o Mega Bazar por não termos conseguido o 

espaço da escola. Como em 2015 foi uma experiência boa, o valor 

arrecadado poderia ter sido melhor. Foi proposto a ampliação do Bazar, 

alugando um  imóvel  onde não conseguimos concretizar ainda. Sabemos do 

potencial do brechó de arrecadação para auxiliarmos ainda mais o LEE. 

Aguardamos para 2017 a concretização da ampliação do bazar. 

Fortalecimento ainda mais de voluntários.

Campanha de 

Natal

Propiciar um clima de solidariedade e 

oportunidade de trabalho voluntário

Cesta de natal - Campanha para aquisição 

dos itens da cesta. Empacotamento das 

cestas por voluntários.

Novembro e dezembro

Este ano além das cestas, fizemos a campanha do 

apadrinhamento das crianças das unidades da AECX 

. Distribuímos 254 cestas. Apadrinhamos 271 

crianças.

A novidade deste ano, apadrinhamento, foi um sucesso, pois no início 

da campanha foram somente 172 crianças, sendo que na primeira 

semana de campanha todas foram apadrinhadas e solicitaram mais 

crianças. Ajudamos mais 3 casas espíritas apadrinhando as crianças 

assistidas por elas. Com as sobras de alguns ítens das cestas de natal 

doamos para o evento da COMEBH 2017(20kg de farinha de mandioca, 

63 latas de milho, 231 gelatinas, 270 l de suco em pó e 1 lata de 

pêssego em calda) e uma creche em Betim(25kg de farinha de 

mandioca, brinquedos usados e novos, gelatina, pêssego, sardinha, 

milho verde e suco em pó)  Superaram todas as expectativas;     

Podemos avaliar junto à diretoria da AECX para 

melhorarmos ainda mais a questão do apadrinhamento, 

achamos interessante em pesquisarmos em BH e regiões 

da grande BH  entidades filantrópicas idôneas que 

realmente precisam de ajuda.

Campanha do 

Quilo

Desenvolver solidariedade, espírito de 

equipe, exercício de humildade e veicular 

as mensagens espíritas aos lares. 

Arrecadar alimentos que serão utilizados 

mensalmente nas cestas de alimentação 

doados aos funcionários da AECX, as 

unidades e esporadicamente na 

complementção da alimentação das 

crianças do LEE.

A equipe se reúne aos sábados e obedecem a 

planejamento de rotas previamente elaborado; 

as doações são guardadas na sede e 

encaminhadas para o LEE para serem montadas 

as cestas básicas.

* Aos sábados  entre 

13h45 e 15h30, ao longo 

do ano.

Foram arrecadados:                                                                 

1.169,00 kg de alimentos;                                                                    

R$ 351,85;                                                                                                            

688 peças de roupas ;                                                                          

98 pares de calçados.

Objetivo alcançado

DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL CRISTÃO



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA REALIZAÇÃO RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL CRISTÃO

O almoço aconteceu duas 

vezes ao ano no LEE e 

realizado 4 cursos de 

gestantes.

* Número de kits distribuídos:                                                                          

Gestantes - 180                         

Realizado cursos de 

gestante, na Casa de 

Etelvina

* Número de kits distribuídos:                                       

Gestantes - 52                            Bebês - 53

Bazar Virgílio 

de Almeida

Oportunidade de trabalho voluntário.   

Fonte de renda para auxiliar as 

necessidades do LEE

Voluntárias costuram e  bordam duante todo 

o ano cama, mesa e banho e e pequenos 

peças úteis para o lar. 

outubro e novembro Foram arrecadados 10.600,00 Objetivo alcançado
A experiência de venda na sede AECX na semana de Célia 

ultrapassou as expectativas. 

Urgência Social

Promover recursos materiais em 

caráter de urgência a qualquer dos 

frequentadores das unidades da AECX. 

A Campanha Fraterna foi elaborada pela 

Diretoria de Comunicação da AECX com 

distribuição de garrafinhas aos 

contribuidores. Da Campanha, 70% será para 

o LEE e 30% dividido igualmente para as 

outras unidades, devido a prioridade na 

educação. 

01/06/16 com duração de 

3 meses
Foram arrecadados 5.733,95

As contribuições deste ano foi bem abaixo em relação 

ao ano anterior. As possíveis dificuldades  por haverem 

outras campanhas congruentes (Festa Junina e Seja um 

Associando). Momento econômico negativo e falta de 

engajamento DBESC. 

Nota: Na casa de Etelvina aconteceram atividades autônomas, ou seja sem a colaboraçao do DPS.  Foram distribuidos aproximadamente 2100 lanches aos frequentadores da casa de Etelvina, num total de gastos de R$ 2.793,73 e 48  kits escolares e 120 jogos e brinquedos.

Objetivo alcançado

                                    

Enxoval para 

Gestante e 

Bebês                         

(Não 

subordinados 

ao DPS ) 

* Incrementar solidariedade ente os 

voluntários;                                        * 

Auxiliar os mais necessitados.                          

* Equipe de costureiras voluntárias se 

reunem as quintas feiras no LEE;                                                                                                    

* Fazem almoços beneficientes para 

arrecadar  dinheiro para comprarem panos e 

aviamentos para os kits.                                                    

* Cursos para gestantes, enfocando as 

noções básicas da Doutrina Espírita, aborto, 

Reencarnação, Vida Familiar, noções de 

Cuidados básicos com a higiene e Nutrição 

da Gestante, Aleitamento materno e outros 

assuntos.



 
 
 
 
 

 
 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Capacitação 

técnica

A coordenação pedagógica 

ainda carece melhorar sua 

compreensão quanto à 

filosofia educacional do LEE.

Espaços 

pedagógicos

Treinar os 

professores quanto 

ao cumprimento de 

suas funções 

básicas

Ação constante: capacitações diárias, semanais e 

mensais junto à equipe docente feitas pela 

direção e coordenação pedagógica

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar

Uma qualificação que vem 

surtindo seus efeitos 

conforme o tempo de Deus.

Adequar os 

diversos espaços 

físicos do LEE às 

novas necessidades 

pedagógicas

Além dos espaços criados em 2015 ( sala de 

direção; de coordenação pedagógica; de 

coordenação administrativa; sala de professores; 

sala de brinquedoteca; sala de apoio e 

almoxarifado para as educadoras), foram  criados 

os espaços psicomotores I e II.

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar

Um local de trabalho 

educacional mais próximo 

da proposta de qualificação 

e atendimento ao nosso 

público-alvo.

100% positiva quanto ao 

cumprimento do que nos foi 

proposto.

LAR ESPÍRITA ESPERANÇA

RELATÓRIO PLANO PEDAGÓGICO-ADMINISTRATIVO DE AÇÃO 2016

Observar a equipe, 

avaliando-a em seu 

novo perfil de 

educadora

Através de um acompanhamento pedagógico 

mais próximo do dia-a-dia das educadoras junto 

das crianças que incluiu a “exigência” de 

elaboração de um plano de aula e de constantes 

avaliações.

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar

Houve a troca de 2 

educadoras e a criação do 

cargo de auxiliar de creche.

Nosso olhar 

continuará atento 

quanto a futuras 

adequações que 

se apresentarem 

necessárias.

Transição do perfil 

de creche 

cuidadora para 

creche educadora

Percebemos que o Lar Espírita 

Esprança atendeu a mudança 

do perfil

Estamos cientes 

de que o binômio 

cuidar-educar não 

se disassociam.

Ter uma equipe 

capaz de vivenciar a 

proposta 

apresentada pelo 

projeto.

Foram feitas discussões e reflexões em encontros 

pedagógicos  com toda a equipe do Lar  sobre o 

novo olhar educador que se fez necessário para 

que os valores ético-moral-cristãos estivessem 

presentes no Projeto Político Pedagógico.

Toda última 

sexta-feira do 

mês, conforme 

calendário 

escolar

Já há uma nova realidade de 

trabalho junto às crianças.

Sentimos  uma melhora 

significativa.



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Procedimentos 

operacionais 

padrão - POPs

Estabelecer 

padrões 

operacional de 

procedimento.

Discussão, montagem e aferição das rotinas de 

trabalho do LEE.

Encontros 

semanais

Completamos a criação dos 

POPs administrativos e 

pedagógicos.

Só de termos conseguido 

montá-los já estamos muito 

satisfeitos. Agora é 

experenciar.

.

- Desentupimento da via pluvial que gerava 

constantes inundações em salas de aula;

- Aplicação de inseticidas em todos os setores do 

LEE.

Conscientização do 

Projeto Educar 

para Transcender o 

Ordinário.

Capacitação para 

aplicabilidade dos 

princípios

Manter todos os 

setores em condições 

físicas e funcionais 

adequadas ao bom 

andamento das 

atividades, 

obedecendo as 

normas de segurança 

e higiene.

Há uma satisfação visível 

quanto as demandas podem 

ser atendidas e uma natural 

qualificação no trabalho.

Todo e qualquer trabalho de 

manutenção traz melhorias 

de trabalho.

Manutenção

Continuaremos 

esse trabalho que 

não é nosso. É da 

Espiritualidade 

Maior que 

aguarda nossa 

sintonia.

Ação contínua de 

treinamento e 

interferência a 

partir dos planos 

de aula.

Trabalho contínuo da direção e coordenação 

pedagógica junto à equipe docente conforme 

instrumentos e ferramentas pedagógicas.

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar

Confecção, entrega e 

avaliação semanal entre as 

educadoras e a coordenação 

pedagógica de planos de 

aula, conforme projeto 

vigente.

Esforço compensado, fruto 

dos resultados que vem 

sendo apresentados.

Com certeza 

necessitaremos de 

continuar com 

essa olhar 

próximo ao 

trabalho das 

educadoras.

Demonstrar o 

propósito que se 

quer atingir

Continuamos a refletir a proposta em fóruns de 

debates nas ocasiões  pedagógico-

administrativas qual vem a ser a necessidade de 

desempenhar  nosso trabalho com um olhar que 

transcenda o ordinário.

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar

Uma gradativa mudança do 

“clima espiritual” em nosso 

equipe de trabalho pois 

convites diários foram feitos 

para que toda e qualquer 

função fosse exercida.

Conscientes de que a 

mudança de modelo de 

pensamento é um processo 

gradativo, só o tempo nos 

mostrará o caminhar.



 
 
III  -  ÁREA  DE  COMUNICAÇÃO 
 

A área de Comunicação atua, fundamentalmente, como disseminadora de informações no âmbito interno da 

AECX, e também junto ao público externo. Com isto, busca democratizar o conhecimento sobre os fatos, 

acontecimentos e propósitos da Associação, ampliando assim o nível de saber dos Associados e 

frequentadores e, consequentemente, estimulando a maior participação dos Associados e a transformação 

de frequentadores em Associados. 

 

Portanto,  a área de Comunicação e a área Administrativa-Financeira atuam como facilitadoras da atuação 

das áreas Doutrinária e de Promoção Social, objeto precípuo de atuação da Associação. 

 

Neste sentido, em 2016 foram realizadas uma série de atividades, todas relacionadas à ágil e ampla 

circulação da informação dos fatos e acontecimentos, cabendo destaque: 

 

- Desenvolvimento e lançamento do novo site 

- Desenvolvimento e lançamento da Videoteca da AECX, disponível na internet 

- Continuidade das edições semanais da newslwetter Conheça Aqui, que veiculou  157 matérias, distribuídas  

em 52 edições 

- Relançamento da Campanha de Novos Associados (cartazes, produto simbólico, etc.) 

- Lançamento da Campanha Fraterna (divulgação, trabalho de sensibilização e distribuição de brindes) 

- Atualização dos Quadros de Avisos permanentes 

- Revisão e relançamento do Manual do Frequentador 

- Seminário “Novos Estudos sobre Reencarnação” (divulgação e apoio na realização do evento) 

- Lançamento da Campanha de Natal (divulgação e lançamento da “Árvore do Apadrinhamento”) 


