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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 2017, 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) Em Fevereiro, a Secretaria foi remodelada em sua estrutura física, com os objetivos de: 
 
 Melhor aproveitar o pequeno espaço físico disponível, abrindo a possibilidade de alocação de mais 

um funcionário (o funcionário que se dedicava à Biblioteca foi, progressivamente, substituído por 
voluntários, possibilitando que passasse a ser alocado para reforçar o quadro da Secretaria, muito 
necessitado devido ao grande aumento de tarefas). 

 
 Permitir melhor fluxo de pessoas no ambiente,  muito congestionado com móveis grandes e  

antigos, que ocupavam muito espaço. 
 
 Permitir melhor aproveitamento dos armários, que se mostravam insuficientes para abrigar todo o 

material necessário ao funcionamento da Secretaria e outras atividades (Evangelização Infantil, 
etc.). 

 
Os custos foram integralmente suportados por doações voluntárias, não tendo a AECX incorrido em 
despesas para esta remodelação. 
 
 

2) Em Março, foi realizada revisão e ampliação da capacidade tecnológica da Secretaria. 
 
Através de upgrade nos equipamentos existentes, ampliação do número de equipamentos, integração em 
rede dos computadores e mudança da topologia da rede, conseguiu-se ampliar a capacidade e a 
segurança dos sistemas, conferido maior integridade e confiabilidade aos dados armazenados. 
 
As despesas ficaram limitadas aos equipamentos e materiais, dado que a mão-de-obra foi voluntária. 
 
 



 
 
 

3) Em Março, foi estendido o sistema de transmissão simultânea do Auditório para a Sala 6 (já existia para a 
Sala 7), possibilitando alternativas quando da realização das Feiras do Livro na Sala 7. 
 

4) O mês de Abril, foi iniciado processo de instalação de aparelhos de TV em todas as salas existentes no 2º 
andar da Sede, com o objetivo de dotar esses espaços de melhores recursos para o pleno exercício das 
atividades ali desenvolvidas, predominantemente de caráter doutrinário: aulas de Evangelização Infantil, 
encontros da Mocidade, Cursos, Grupos de Estudos, Reuniões Mediúnicas, etc.). 
 
Não foram utilizados recursos  da AECX. Seguindo a prática,  procurou-se incentivar doações específicas 
para essas despesas. Foram adquiridos inicialmente 3 equipamentos, no valor total de R$ 3.600,00, para 
as necessidades mais imediatas, com a consequente imediata instalação em 3 salas. 
 
Foi obtida a doação de uma aparelho usado, em ótimas condições de conservação, com todos os 
recursos técnicos necessários. O aparelho foi instalado, completando 4 salas com o equipamento, 
faltando 3. Iniciou-se, também, uma campanha interna para doação de outros aparelhos.  
 

5) No mês de maio, foi providenciada a instalação de direcionadores de ar em todos os aparelhos existentes 
na Sede, de modo a possibilitar o melhor uso dos equipamentos, sem incômodos aos usuários. 
 

6) Também no mês de maio, por iniciativa de um grupo de Associados, foram arrecadados  recursos 
correspondentes e substituído o projetor do Auditório por um equipamento mais moderno e com mais 
recursos técnicos. 

 
7) Ainda no mês de maio, devido a defeitos apresentados em decorrência do longo uso, o amplificador de 

som existente no Auditório  foi substituído por um novo, mais potente, tendo sido utilizados recursos 
doados por voluntários. 

 
8) Na unidade Casa de Etelvina, foram realizadas as seguintes melhorias, mediante utilização de recursos 

da Promoção Social: conserto de forro do teto de 2 salas, colocação de bebedouro no segundo andar e 
colocação de divisória no segundo andar criando ambiente para o “Projeto Leitura”.  
 
 



 
 

9) No mês de julho, foi concluída a instalação de equipamentos de TV em todas as salas da Sede. Para 
tanto, foi utilizado 1 equipamento antigo da Evangelização Infantil, 1 equipamento doado, 1 equipamento 
que já exista na Sede e adquiridos 5 equipamentos novos, mediante utilização de recursos doados em 
campanha interna restrita; 

 
10) Também no mês de julho foi realizado programa de substituição de todos os equipamentos de informática 

da Secretaria, tendo em vista a precariedade dos equipamentos então existentes. Foram adquiridos: 1 
Servidor, duas microcomputadores (foram utilizados os monitores antigos) e um notebook para o 
Auditório. Também neste programa foram utilizados recursos específicos de campanha interna e restrita a 
um grupo de Associados, sem o uso, portanto, de recursos do caixa da AECX; 

 
11) Ainda no mês de julho, foram promovidos alguns pequenos reparos/manutenções no imóvel da Sede; 
 

12) Entre Julho e Agosto foi promovido reparo no telhado do LEE, que apresentava infiltração. O valor total 
gasto foi de R$ 1.500,00. 

 
13) No mês de agosto, foram destinadas à Casa de Etelvina duas TV usadas da Sede, que tiveram como 

destinação, especificamente, as atividades de Evangelização Infantil naquela Unidade. Com isto, a 
unidade passou a contar com 3 aparelhos de TV; 

 
14) No mês de setembro, foi promovida a  substituição das portas dos banheiros da Sede, que se 

encontravam danificadas, sendo utilizadas portas de alumínio, com maior durabilidade. 
 

15) No mês de novembro, em ação coordenada pela área de Promoção Social, foram adquiridos um 
notebook e um projetor, novos, para a unidade de Casa de Etelvina; 

 
16) No mês de novembro desligou-se o funcionário mais antigo da AECX, Sr. Altair Todeschi. 

 
 
 
 
 



 
b) Financeira 

 
Os assuntos que envolvem o aspecto administrativo, organizacional e 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, equipamentos  e utensílios.  
 
Compreendida essa questão dos bens não financeiros, passamos a expor, objetivamente, os principais 
aspectos que envolvem receitas e despesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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,  através da adesão de novos Associados (foram realizadas diversas 

ações neste sentido, como campanhas, telefonemas diretamente aos Associados e esforço para 
atualização dos cadastrados de Associados), bem como através da realização de campanhas e eventos. 

 
c) Conclusão do processo de instituição de controle centralizado da movimentação de quaisquer recursos 

financeiros em nome da AECX.De modo geral, as campanhas (Campanha Fraterna, Campanha de Natal), 
bem com os eventos (Festa Junina, Almoço Festivo, Jantar Dançante, Feiras do Livro) receberam 
controle individualizado de receitas e despesas. Outros eventos como Bazar do Desapego, Bazar Virgílio 
de Almeida e Bazar da Esperança são realizados e controlados pelos organizadores, sendo o produto 
oficialmente doado à AECX, por iniciativa dos próprios organizadores, que definem o destino dos 
recursos. 

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. 



 
 
Os principais aspectos a destacar sobre a movimentação financeira são: 
 

1) As receitas totais (todas as 4 unidades) alcançaram o valor de R$ 1.392.694,48, incluindo receitas com 
Associados, Dotação da PBH, Doações Diversas, receitas da Livraria, Campanhas Internas, etc.; 
 

2) As despesas totais (todas as 4 unidades) alcançaram o valor de R$ 1.336.146,29, incluindo as despesas 
com pagamento de funcionários, reformas e aquisições, despesas da Livraria,  água, energia e impostos, 
vigilância, material de escritório, etc.; 
 

3) O resultado global final foi de superavit de R$ 56.548,19, sobre o qual cabem algumas observações: 
 

 A PBH efetuou dois aportes extras, um em maio outro em dezembro, totalizando cerca de R$ 
86.000,00, o que contribuiu decisivamente para o equilíbrio das contas do LEE; 

 
 O Bazar da Esperança vem aumentando suas receitas e, assim, também contribuído mais para o 

equilíbrio das contas; 
 
 Os eventos realizados durante o ano (Bazar do Desapego, Almoço Festivo, Jantar Dançante, 

Campanha de Natal) também contribuíram significativamente; 
 
 Esses eventos isolados, somados ao esforço constante  para aumento de receitas e contenção de 

despesas contribuíram para que a AECX atingisse, em 2017, equilíbrio entre as receitas e despesas. 
Importante destacar que esse equilíbrio é frágil, pois contou com receitas não recorrentes. 

 
 Todos os investimentos mais relevantes em obras, aquisição de equipamentos e utensílios, etc. foram 

realizados mediante campanhas restritas junto a alguns associados, evitando a necessidade de 
utilização de recursos orçamentários da AECX; 

 
 

 
 
 



4) No campo das Receitas, ficaram assim distribuídas por origem: 
 

NATUREZA RECEITA TOTAL 
ANUAL 

RECEITA MÉDIA 
MENSAL 

Dotação da PBH R$ 608.202,00 R$ 50.683,50 

Contribuições regulares de Associados R$ 382.871,90 R$ 31.905,99 

Doações Diversas R$ 120.598,26 R$ 10.049,85 

Outras Receitas (Campanhas, Eventos, etc.) R$ 113.247,64 R$ 9.437,30 

Livraria R$ 96.108,00 R$ 8.009,00 

Receitas Financeiras R$ 15.519,87 R$ 1.293,32 

Bazar da Esperança R$ 47.628,34 R$ 3.969,03 

TOTALIZAÇÃO R$ 1.392.694,48 R$ 116.057,87 

 
 

5) No campo das Despesas, ficaram assim distribuídas, conforme destinação: 
 

NATUREZA DESPESA TOTAL 
ANUAL 

DESPESA MÉDIA 
MENSAL 

Funcionários R$ 885.562,49 R$ 73.796,87 

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

R$ 193.203,24 R$ 16.100,27 

Outras Despesas (Eventos, etc.) R$ 195.094,08 R$ 16.257,84 

Despesas Livraria R$ 62.286,48 R$ 5.190,64 

TOTALIZAÇÃO R$ 1.336.146,29 R$ 111.345,42 

 



 
 

6) Em decorrência da implantação de diversas medidas gerenciais (contenção de despesas de custeio, 
ampliação do Bazar da Esperança, etc.), no ano de 2017 os repasses de recursos próprios da Sede para a 
manutenção do LEE foram novamente reduzidos, tendo alcançado o valor de R$ 22.614,35. 

 
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 atuação do Bazar da Esperança, agora funcionando todos os dias da semana,  proporcionou a receita 

líquida de R$ 47.628,34 (após deduzidas despesas inerentes ao seu próprio funcionamento). 
 
Com essa diretriz de atuação,  estamos alcançando, progressivamente, menor dependência do LEE às 
transferências da Sede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Manter  Campanha  de  Associados 

 
 Manter bom nível de divulgação das ações e projetos 

 
 Apoiar os eventos existentes 

 
 Incrementar Bazar da Esperança 

 
 Estimular novas ideias e iniciativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados Especiais para 2018 



 
 
III  -  ÁREA  DOUTRINÁRIA 
 
 

 

EIXO OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

D

I

V

U

L

G

A

Ç

Ã

O

Palestras 

Públicas

Divulgar os princípios 

doutrinários, contribuindo com 

o melhor entendimento da 

Doutrina e com o esforço dos 

frequentadores no processo de 

compreensão da vida e de 

melhoria de seus valores.

São realizadas reuniões todos os dias da semana, 

das 20:00 às 21:00h, com palestra sobre temas 

pré-estabelecidios e aplicação de passes e 

atendimento fraterno.

Todos os dias da 

semana de 

segunda a sexta

Atrair 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 90 pessoas, 

compreendendo aproximadamente 

30.000 presenças no ano. Trata-se de 

uma das atividades que mais atraem 

novos frequentadores. 

São realizadas, pelos frequentadores 

todos os dias e, também, pelos 

dirigentes, avaliações sobre as 

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 isoladamente.

Consideramos que as Reuniões 

Públicas constituem uma das 

atividades mais representativas da 

AECX para divulgação da Doutrina e 

para o acolhimento e 

esclarecimentos de interessados e 

frequentadores.

Temática para 

2018

Definição da temática para as 

Reuniões Públicas durante o 

ano de 2018

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 experiências anteriores, 

as demandas e o perfil do público.

Primeiro bimestre

Em outubro de 2017 já estava 

concluída a temática de 2018, com o 

Tema Anual "Jesus - a Luz do Mundo e 

o Pão da Vida". Com isto, durante 2018 

serão estudados vários assuntos sob a 

ótica de Jesus

Atingida a meta no tempo estipulado

Com a instalação do ar-condicionado 

no auditório , percebemos o público 

mais atento as palestra e mais 

tranquilos.

Encontros 

trimestrais de 

dirigentes

Maior entrosamento entre os 

dirigentes, unificação de 

procedimentos e harmonização 

das atividades

Em reuniões de dirigentes, com frequência 

trimestral pré-estabelecida, são avaliados os 

procedimentos, debatidas as oportunidades de 

aperfeiçoamento e permutadas experiências, 

enriquecendo o conhecimento e a experiência de 

todos.

janeiro - abril -

julho - outubro

Aperfiçoamento do funcionamento das 

Reunuiões Públicas, maior integração 

entre os dirigentes, maior uniformidade 

de procedimentos.

Boa participação e entrosamento dos 

dirigentes.

Aperfeiçoa-

mento da lista 

de 

palestrantes

Aprimorar a lista de 

palestrantes. Trazer novos 

nomes para agregar aos 

trabalhos da casa

Através das Avaliações das Reuniões Públicas, 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 

temática e aceitação dos frequentadores. Com 

isto, a lista oficial de palestrantes é apefeiçoada 

mediante a inserção 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

As atualizações e comentários sobre 

os palestrantes , tem nos ajudado 

muito nas escalas

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 escolhido.

Criação de temas específicos com integração de 

outras casas através de convites feitos a 

palestrantes externos.

última semana de 

setembro

Maior integração, melhoria no aspecto 

da Divulgação Doutrinária, um dos 

pilares do Eixo da Promoção Espiritual 

do Plano Estratégico da AECX, 

disponibilização do material em vídeo no 

site.

Foi positiva  em conteúdo e frequência, 

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 a ser 

escolhido.

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, 

disponibilização do material em vídeo no 

site.

Foi positiva  em conteúdo e frequência, 

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.
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RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2017

DEPARTAMENTO DE LIVRARIA, BIBLIOTECA E VIDEOTECA - DLBV

EIXO AÇÃO OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO

RESULTADOS 

OBTIDOS
AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Realização da 

35ª Feira do 

Livro da AECX - 

Livraria Ysnard 

Machado Ennes

Estimular a leitura das 

obras espíritas, 

promovendo a divulgação 

doutrinária

Ação promocional específica, com 

duração de uma semana, visando a 

venda de obras (livros, CDs e DVDs) 

com descontos de 20% ou mais,em 

local mais adequado ao acesso do 

público frequentador da AECX

08 a 13 de maio de 

2017

Venda de 593 livros,  no valor 

total de R$ 13.311,00  (valor 

médio de R$ 22,44)

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

Realização da 

36ª Feira do 

Livro da AECX - 

Livraria Ysnard 

Machado Ennes

Estimular a leitura das 

obras espíritas, 

promovendo a divulgação 

doutrinária

Ação promocional específica, com 

duração de uma semana, visando a 

venda de obras (livros, CDs e DVDs) 

com descontos de 20% ou mais,em 

local mais adequado ao acesso do 

público frequentador da AECX

20 a 25 de 

novembro de 2017

Venda de 645 livros no valor 

de R$13.671,00 (valor médio 

de R$ 21,19)

A Feira foi realizada concomitantemente à 

Semana de Estudos Célia Xavier.                                                                         

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

Avaliação e 

deliberação 

acerca dos 

conteúdos lítero-

culturais da 

Livraria

Cumprir o Regimento e a 

Política do DLBV, 

avaliando previamente os 

conteúdos conteúdos 

lítero-culturais a serem 

disponibilizados ao público 

através da Livraria e da 

Biblioteca da AECX

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 2017

Realizado amplo inventário dos 

títulos (livros, CDs e DVDs) 

existentes na Livraria, realizado 

filtro de seleção.Realizadas as 

13ª e 14ª etapas de avaliação 

das obras da livraria: aprovadas, 

até o final de 2017, 507 obras 

e reprovadas 36 obras. 

Foi atualizada a lista dos livros que serão 

comercializados pela Livraria após várias reuniões 

com os membros da CAL

Em 2018 o trabalho 

prosseguirá com a 

avaliação individual por 3 

membros da CAL dos 

novos livros a serem 

comercializados pela 

Livraria

Venda de livros 

durante o ano 

de 2017-Livraria 

Ysnard Machado 

Ennes

Promover a divulgação 

doutrinária da venda  de 

livros espíritas ao preço 

de tabela nos outros dias 

do ano, exceto feiras

Venda de livros/DVDs e CDs no preço 

de tabela(exceto feiras)

Ao longo de 

2017,exceto feiras

Venda de 2639 livros no valor 

de R$69.158,00. Estoque de 

livros em 31/12/2017 : 816 

livros (vr.médio: 26,20)                   

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

Total de vendas da Livraria (feiras e durante o ano): 96.140,00 - total de livros vendidos no ano: 3877
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OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA REALIZAÇÃO RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1  Campanha de Natal 2017

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/17 a dez/17

Foram arrecadadas, 242 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 "Um Natal de luz brilha mais

em constelação", como forma de motivar

mais a participação dos jovens e o

envolvimento solidário com a campanha,

além de ações principalmente nos

momentos iniciais da mocidade divulgado

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. 

O Bazar do Desapego é um 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 

jul/17

Foram arrecadados R$16.823,06.

Desse valor, utilizamos R$7,90 para os

custos do evento. O restante,

R$16.815,16, 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)

projetos abraçados por mocidandos, 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 

Ocorreu, durante todo o ano de 2017,

no 1o. domingo de cada mês, a Visita

ao Nucleo Assistencial Caminhos para

Jesus - CPJ, de 9h às 11h.

Ao longo de 2017
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 

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 2017

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 

Apesar dos desafios de manter vários

canais de comunicação, a existência

deles permitiu um alcance muito maior

das informações.

5 Formulação do Plano de Ações de 2018

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 

dez/17

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 2017

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 2017

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 .

PROJETOS REALIZADOS EM 2017

ATIVIDADE

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE (DM)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA REALIZAÇÃO RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

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 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/17

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 2016, 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.

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 2017

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 Seminário - Tema: Sexualidade

Promover o aprofundamento do estudo

quanto a temática proposta à luz da

Doutrina Espírita.

Convidar expositor estudioso do

assunto para fornecer tanto

informações técnicas, como trazer

reflexões embasadas pela Doutrina

Espírita a respeito do assunto.

16 e 23/09/17

O expositor conseguiu atingir o objetivo

proposto, com ampla participação dos

jovens tanto como expectadores quanto

como questionadores ao fim do estudo.

O retorno foi positivo e vamos manter a

proposta para o ano que vem sobre

outros temas.

PROJETOS REALIZADOS EM 2017

ATIVIDADE

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE (DM)



 

 
 
 
 

OBJETIVO Descrição
DATA 

REALIZAÇÃO
Resultados obtidos AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1 Encontro Inicial Evangelização Infantil 
Motivar os trabalhadores para o

exercício da tarefa de Evangelização

Palestra na AECX - Sede :

"Evangelizemo-nos para Evangelizar "

(Emerson Pedersoli)

05 Fev 2017

Participação dos Evangelizadores da

Sede, Nova Luz e do Centro Espírita

Manoel Felipe Santiago

Objetivo alcançado  

Observamos uma boa participação e 

aceitação por parte dos 

evangelizadores presentes.

2
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

Jan Mar Mai Jul  

Set  Nov 2017

Entrosamento e novas perspectivas

junto à Evangelização
Bom resultado

Consideramos importante esta 

iniciativa da AME

3
Seminário na AECX - Lar Espírita

Esperança 

Oportunidade para reflexão, melhorias

na educação em família e

fortalecimento dos pais e

evangelizadores. Evento transmistido

pela Web Rádio Fraternidade 

Tema : Família - Desafios da Educação

Moral na Atualidade (Simão Pedro -

Patrocínio- MG) 

12 Mar 2017

Entrosamento de pais e 

evangelizadores, esclarecimentos de 

dúvidas e questionamentos 

Bom resultado

Evento aberto aos pais dos 

evangelizandos. Houve boa 

participação, incluindo  o 

acompanhamento via internet 

4 Incentivo à Leitura Espírita
Contribuir para a formação do hábito da 

leitura espírita.

Biblioteca Ambulante (montada no

corredor, próxima às salas de

Evangelização) 

Durante ano letivo Livros Espíritas Infantojuvenil Resultado paracialmente alcançado
Pequeno 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) 

08 a 13 de Mai

2017

Presença numerosa de público, com

bom índice de satisfação 
Objetivo alcançado

Muitos participantes fizeram 

comentários positivos sobre as 

palestras e oradores

6
Café com Prosa : Crianças de 11-12

anos com os pais e evangelizadores

Integração entre pais, crianças,

evangelização
Lanche com pais e bate-papo livre 27 Mai 2017

Boa participação com muita

descontração
Objetivo alcançado

Claboração de pais com o 

fornecimento de lanches, sucos

7
Visita dos alunos do 6º Período (11 e

12 anos) à Casa de Etelvina   

Conhecer o trabalho de outra unidade

da AECX, promovendo a integração e

estimulando a solidariedade. 

As crianças participaram das

atividades desenvolvidas pela Casa de

Etelvina.

08 Jul  2017
Boa presença e participação com

entusiasmo dos  alunos 
Objetivo alcançado

Participaçãp dos pais ajudando no 

transporte das crianças a Casa de 

Etelvina e nas atividades 

desenvolvidas.

8
Apresentação da peça teatral "O

mundo melhor começa em meu

coração"

Entretenimento e integração entre

crianças, pais e evangelizadores. 

Peça teatral com falas interpretadas e

músicas cantadas pelos atores.

Duração: 01 hora 

08 Jul  2017
Satisfação e muita emoção

demonstradas pelo público presente

Objetivo plenamente alcançado, devido

ao tema abordado. Trabalho muito bem

avaliado pelos pais

Apresentação do Grupo Teatral do 

C.E.Manoel Felipe Santiago. (katia 

Couto e cia.)

9

Seminário da Criança na AECX- Lar

espírita Esperança. Tema :

Crescendo Juntos em Família 

Entrosamento de crianças, pais,

evangelizadores.  

Estudo e dinâmica conduzidos por Eli

Helbert e Anamaria para os pais.

Filmes, histórias e atividades para as

crianças. No final, apresentação

musical para pais e crianças

07 Out 2017
Boa presença de crianças,

participação com muito entusiasmo 
Objetivo alcançado.

Lanche coletivo no intervalo, 

distribuição de lembranças ao final e 

entrega de certificado de participação

10
Avaliação Evangelização Infantil -

Sede

Analisar o trabalho realizado durante o

ano 2017. Informações e expectativas

para o ano 2018

Reunião com os coordenadores e

evangelizadores da Sede. Os

evangelizadores de cada idade

colocaram suas experiências e

sugestões

18 Nov 2017
Boa participação de evangelizadores e

coordenação  
Objetivo alcançado.

Avaliação produtiva. Participação dos 

evangelizadores de todas as idades. 

11
Encontro Final Evangelização Infantil -

Todas as Unidades

Confraternização Evangelizadores,

Coordenadores, Crianças

Encontro fraterno com almoço na casa

de Luiz Peixoto e Júlia e integração

com a realização de sorteio de amigo

oculto. 

03 Dez 2017
Excelente participação de

evangelizadores e de seus familiares  
Objetivo alcançado. Evento transcorreu em clima de alegria. 

12

Formação de Trabalhadores Espíritas da

Área de Infância e Juventude. Local:

Nova Sede UEM 

A importância do planejamento na tarefa

evangelizadora da criança e do jovem no

Centro Espírita 

Palestras, apresentação de grupos de

dança e teatro. Roda de Conversas. 
09 Dez 2017

Boa participação de representantes de 

diversas cidades
Objetivo alcançado.

Evento bem organizado.  Ótimos oradores. 

Destaque para acolhimento e inclusão dos 

"diferentes"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  DEI 2017

ATIVIDADE

PROJETOS REALIZADOS EM 2017



 
 
 

 
 
 
 

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2017

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 e 

junho/2017

Positivo. Grande 

participação dos pais. 

Estudo dinâmico.  

Muito produtivo,oportunidade de 

conhecer e estudar sobre 

educação na visão espírita.

Será incluído na programação 

de 2018; 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.

01 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. 

Ciclo de Estudos 

com André Brasil

Abordar os principais 

desafios na educação 

dos filhos.

Estudo sequenciado discutindo 

as principais dificuldades na 

educação dos filhos de acordo 

com a idade.

Março e 

Abril/2017

Trabalho Dinâmico, 

com grande 

participação dos pais . 

Positiva.O trabalho pode se 

aprofundar nas questoes mais 

relevantes, levantadas pelos pais.

Mesma temática será 

trabalhada em 2018. A pedido 

dos pais.

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. Abrimos com palestra 

sobre valorizar a vida com muita 

A campanha fará parte da 

programação definitiva do 

grupo. Com novas 

abordagens, mas sempre 

buscando falar sobre o 

suicídio e sua prevenção.

Roda de 

conversa.Café e 

Prosa.

Ao final de cada ciclo 

de estudos,ocorre um 

bate papo sobre os 

temas abordados.São 

trazidas dúvidas e 

colocações 

importantes das 

vivências familiares. 

Livre participação de todos. As 

vezes ,com a presença do 

expositor dos estudos 

apresentados. Alguns pontos 

são esclarecidos. E uma grande 

oportunidade de integração do 

grupo.

No final de 

cada estudo 

sequenciado.

Integração do grupo. 

Interesse na 

continuação do estudo. 

Sugestões de temas.  

Muito positiva. 
Continuar com a proposta em 

2018.
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PROJETOS REALIZADOS EM 2017

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - DEI - CASA DE ETELVINA

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1 Evangelização Infantil 

Acolher e evangelizar 

crianças/adolescentes de 3 a 14 

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: 53 

frequentes (5 turmas); 5 

evangelizadores, contando com 2 

voluntárias da comunidade que 

assumiram a evangelização

Objetivo alcançado  

Sairam algumas crianças, mas 

entraram outras, ficando 

basicamente o mesmo 

numero de evangelizandos.

2 Projeto da leitura Estimular o hábito da leitura

Após a evangelização, com a 

coordenação de voluntários da AECX, 

enquanto pais/responsáveis se ocupam 

de outras atividades (bazar, farmácia...), 

as crianças/adolescente participam de 

um projeto com o objetivo de auxiliá-los 

nas tarefas da escola, incentivando a 

leitura, uso da linguagem p/descrição de 

pessoas/atividades, aprendizado de 

acentuação, construção de orações, 

redação, etc, através de atividades 

lúdicas, atraindo, a princípio, 20 jovens, 

número que cresceu a cada sábado

Todo o ano
Bons resultados, sendo que o 

número de voluntários aumentou.

Uma iniciativa que deu 

certo.

Voluntárias muito 

empenhadas, tanto que uma 

delas, na ausencia de uma 

evangelizadora assumiu o 2º 

ciclo, dando continuidade ao 

programa elaborado pela que 

saiu, de forma plena e 

satisfatória.

3 Mês da Família

Discutir temas de interesse da 

família, com foco no preconceito 

em seus diversos aspectos.

Nesse mês o grupo de teatro ATOSS 

distribuiu 30 ingressos aos 

frequentadores para assistirem à peça ‘O 

Carneiro Revoltado’, no Teatro da 

Maçonaria em Belo Horizonte. O 

transporte foi custeado com recursos do 

bazar e de colaboradores da Casa. No 

último sábado deste mês, comemorando 

o Mês da Família, houve um evento 

especial organizado pela Mocidade da 

Casa de Etelvina que proporcionou às 

mães, cortes de cabelo, manicure e 

maquiagem

Maio Bons resultados, todos satisfeitos.

Objetivo alcançado, 

realização de novos 

eventos assim.

4 Festa Junina

No ultimo sábado do mês de junho 

tivemos nossa festa, quando 

ganhamos prendas para as 

brincadeiras e bingo realizado com 

os adultos.

Foram distribuídos 60 kits de utilidades 

(como calçados, artigos de higiene, 

panos de pratos, brinquedos e outros), 

fornecidos pela Reunião de Pais da AECX 

Junho Bons resultados, todos satisfeitos. Objetivo alcançado.

5 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

Atividades extras em dois sábados, 

promovidas pela Mocidade da Casa de 

Etelvina que ministrou aulas de culinária, 

ensinou desenhos, escultura em massa 

de modelar e uma técnica japonesa 

(ikigai) usada para promover o 

relaxamento físico e mental.

2 sábados/julho

tivemos a participação de crianças 

e mães, em numero reduzido, 

mas acima do esperado.

objetivo alcançado

6

Teatro Grupo Segredo, 
do Centro Espírita 
Casimiro Cunha, "A 
Histórias da Ovelha"

Proporcionar aprendizado dos 

princípios doutrinários através da 

arte

No aniversário de fundação da Casa de 

Etelvina, além dos festejos alusivos à 

data, o grupo apresentou aos adultos e 

crianças reunidos no auditório a peça 

teatral ‘A História da Ovelha’, com ótimo 

conteúdo moral, incentivando a reflexão

Novembro Presença de todos os frequentes.
realização de outros 

eventos como este.

as crianças e adultos sempre 

gostam de atividades assim.

7

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



 

PROJETOS REALIZADOS EM 2017

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - DEI - NOVA LUZ

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1
Evangelização 

Infantil 

Acolher e evangelizar a 

crianças e jovens de 6 a 

20 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 20 crianças e 

jovens e 8 evangelizadores por 

semana

Necessidade de mais 

evangelizadores, da 

conscientização da importância 

da tarefa da evangelização e de 

divulgação da atividade no bairro

Durante esse ano conseguimos 

estabelecer a frequência de 8 

evangelizadores (7 para as turmas e 

1 para coordenar toda a atividade por 

fora). Conseguimos não ter que 

juntar as turmas, mas toda vez que 

apareciam crianças abaixo de 6 anos, 

elas acabavam se juntando com as 

crianças de 6 à 10 anos (que é nossa 

turma mais nova atualmente) e não 

acreditamos que isso seja o 

adequado. Caso consigamos mais 2 

evangelizadores para a turma dos 

pequenos seria o mais adequado.

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
Todo o ano Todos cantam e participam 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

Manter a atividade do 

passe nas crianças da 

evangelização

Faltando 5 minutos para a evangelização 

terminar, os passistas entram na sala e dão o 

passe

Todo o ano

Eventualmente o passe é dado 

para a turma inteira de uma só 

vez. Seria interessante levar 

um curso de passe para os pais 

e jovens que se interessarem e 

também evitar esse passe em 

grupo, já que as crianças 

acabam perdendo o foco.

Objetivo alcançado

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 de 

outros voluntários que se prontificaram para a 

realização das brincadeiras enquanto os pais e 

evangelizadores organizaram o resto das 

atividades (lanche, música, distribuição de 

fichas para as crianças, etc)

10/jun/17

Houve uma grande participação 

de todos os que lá estavam e 

tudo ocorreu com grande 

alegria. Menos pessoas 

compareceram nesse ano, mas 

acreditamos que isso tenha 

ocorrido devido a outras 

atividades que estavam 

ocorrendo na escola no mesmo 

dia.

Objetivo alcançado. 

Esse ano conseguimos planejar a 

festa com mais antecedência e todos 

se uniram para realizar os 

preparativos com muita tranquilidade.

5 COMEBH

Encontro realizado 

durante o período do 

carnaval e que contou 

com a participação da 

mocidade de Nova Luz.

Os evangelizadores Sarah e Paulo (da 

mocidade) trouxeram 3 integrantes da 

mocidade para participar do evento no qual 

houveram estudos, técnicas e apresentações 

artísticas.

Carnaval de 

2017

Os integrantes da mocidade se 

envolveram muito na atividade, 

que avaliaram positivamente 

sua participação; com o que 

concordou a coordenação do 

evento.

Objetivo alcançado -

6

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 3 integrantes da 

mocidade para participar do evento no qual 

houveram estudos, técnicas e apresentações 

artísticas.

27/ago/17

Os integrantes da mocidade se 

envolveram muito na atividade, 

que avaliaram positivamente 

sua participação; com o que 

concordou a coordenação do 

evento.

Objetivo alcançado  -



 

 

7

Apresentação 

Musical pelo 

Grupo Segredo

Integrar crianças, pais e 

evangelizadores, com o 

auxílio da música

O grupo 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/17

A apresentação foi realizada 

para os pais, evangelizandos e 

evangelizadores no auditório e 

todos gostaram muito.

Objetivo alcançado  -

8
Festival Espírita 

5 minutos

Envolver jovens espíritas 

no movimento de arte 

espírita

7 jovens da mocidade de Nova Luz souberam 

desse evento e nos perguntaram o que 

acharíamos deles participarem. Nós gostamos 

da ideia e apoiamos e na semana seguinte 

eles já estavam com uma linda esquete pronta 

para participar do festival.

Abril a Julho

No dia da apresentação todos 

gostaram muito da esquete 

elaborada pelos jovens.

Objetivo alcançado  

No dia da apresentação final do 

festival, dois jovens tiveram um 

imprevisto de transporte e não 

conseguiram chegar a tempo. Isso 

prejudicou um pouco a apresentação.

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, 3 jovens vieram na van para 

BH com os evangelizadores: almoçaram juntos 

em local próximo ao Célia; eles participaram 

dos estudos nos ciclos e no retorno, a Sarah e 

o Paulo levaram eles de volta no final da 

mocidade.

28/10/17

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

Encerramento 

das Atividades 

do Primeiro 

Semestre

Integrar crianças, pais e 

evangelizadores e 

avaliar o primeiro 

semestre.

Tivemos um momento muito legal com todos 

os frequentadores da casa sentados em roda 

no auditório e podendo avaliar um pouco das 

atividades que ocorrem na casa e falando 

como as atividades de Nova Luz auxiliam na 

vida de cada um. Os jovens da mocidade 

apresentaram a esquete elaborada para o FE5

15/07/17

Grande participação de todos, 

além da apresentação dos 

jovens ter sido um sucesso.

Objetivo alcançado. -

11

Encerramento 

das Atividades 

com Filme 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

Passamos um filme sobre a cientista Marie 

Currie e discutimos como o espiritismo se 

relaciona ao filme e como podemos usar esse 

exemplo em nossas vidas. E os presentes 

foram entregues logo depois, causando muita 

alegria nas crianças e jovens.

9 dez 2017

Todos adoraram o filme e 

vários comentaram. 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.

Tivemos uma questão de uma 

menina ter recebido como presente 

um notebook. Acabamos não 

entregando o notebook durante o 

encerramento, pois chegamos a 

conclusão que poderíamos acabar 

tendo que lidar com reações não 

positivas e poderíamos colocar a 

menina em risco. A ideia foi entregar 

o computador posteriormente.

12

Aulas especiais 

no dia das mães 

e no dia dos pais

Conscientizar as 

crianças e jovens sobre 

a importância da família 

e de valorizar e 

respeitar aqueles que 

cuidam de nós.

Em cada um dos dias, houveram aulas 

especiais sobre o tema família e foi 

confeccionado um cartão para as mães e pais 

das crianças e jovens.

Dias das mães 

e dia dos pais

Imprimimos os cartões junto 

com a sede e as crianças e 

jovens adoraram personalizar 

os cartões

Objetivo alcançado.

O dia dos pais foi comemorado após 

a invasão ao terreno de nova luz 

terminar. 

13

Ida ao teatro do 

grupo Atoss no 

teatro da 

Maçonaria

Integrar e entreter as 

crianças e jovens que 

foram convidadas a 

assistir uma peça do 

grupo Atoss

As crianças e jovens foram convidadas pelo 

grupo Atoss a irem no teatro da Maçonaria 

assistirem a peça Jornada do Carneiro.

21/05/2017

Fretamos um ônibus com o 

auxílio financeiro da AECX e 

todas as crianças se divertiram 

muito. Na semana seguinte, 

tentamos trabalhar um pouco 

do assunto que foi tratado na 

peça.

Objetivo alcançado. -



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO DATA RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1

Seminário Livre 

para amar 

saudavelmente - 

Das patologias 

do afeto à 

autonomia 

emotivo-afetivo-

sexual

Conhecer e refltir sobre 

dependência e 

codependência e o caminho 

para a autonomia emotivo-

afetivo-sexual

Seminário com Rosemeire Simões sobre dependência e 

codependência e as experiências com grupos de apoio 

mútuo na Amemg e o caminho da autonomia emotivo-

afetivo-sexual, inclusive com vivências.

3.setembro

Muito bom: participação de 

frequentadores da AECX e 

pessoas de outros 6 centros 

espíritas de BH.

Presentes 50 pessoas.  

Avaliação do seminário por 21 

dos presentes como muito 

bom. Necessários alguns 

ajustes na organização 

referentes à composição de 

equipes de apoio na sua 

realização.

----

PROJETOS REALIZADOS EM 2017

DEPARTAMENTO DE ESTUDO SISTEMATIZADO - DES



 
 

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 

FLUIDOTERAPICOS

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. 

27/06/2017

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 29/08/2017, FOI INICIADO O 

PASSE E ATENDIMENTO FRATERNO 

NAS TERÇAS FEIRAS PELA MANHÃ 

(08:30 às 11:30) E QUARTAS FEIRAS 

A TARDE (14:00 ÀS 17:00). AS 

PESSOAS QUE PROCURAM ESTÃO 

SATISFEITAS.

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

EM 29/08/2017, FOI INICIADO O 

PASSE E ATENDIMENTO FRATERNO 

NAS TERÇAS FEIRAS PELA MANHÃ 

(08:30 às 11:30) E QUARTAS FEIRAS 

A TARDE (14:00 ÀS 17:00). AS 

PESSOAS QUE PROCURAM ESTÃO 

SATISFEITAS.

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.

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 2017

FORMAÇÃO DE 38 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  2017

DEPARTAMENTO - DAF ATENDIMENTO FRATERNO E PASSE

E

D

U

C

A

Ç

Ã

O



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS REALIZADOS EM 2017

DEM - DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

1 CURSO TEÓRICO SOBRE MEDIUNIDADE ESTUDO SISTEMATIZADO DA MEDIUNIDADE AULA EXPOSITIVA
DE FEV A NOV DE

2017

Estudo aprofundado do tema mediunidade

usando a metodologia do ESDE; tornando o

trabalho mais dinâmico com grande participação 

do grupo nas discussões.Todos os

companheiros encaminhados do atendimento

fraterno e de outros grupos, tiveram um

acompanhamento individual . A média de

participantes girou em torno de 50/60 pessoas

de mais de 110 inscritos no inicio do curso.

Dentro do grupo de estudo os casos de

mediunidade dinâmica são encaminhados para

a reunião de reeducação( quinta-feira) .Foi

criado um Clube de leitura, onde fazemos a

leitura e discussão das obras escolhidas.

(Obras de André Luiz) E alguns componentes

estão se destacando e já foram convidados para

participar da equipe. No primeiro momento

auxiliando na apresentação dos estudos, com

toda orientação e apoio necessários.      

Foi feita uma avaliação no final do ano , com

muitos pontos positivos. Entre eles: dinâmica

das apresentações; trabalhos em grupo; uso

frequente das obras básicas nos estudos; Clube

de leitura; discussões de temas atuais

relacionados a mediunidade; atenção da equipe

; uso da apóstila da FEB. Negativos : Horário;

Muitos recessos durante o ano, devido aos

feriados; Ter apenas uma aula por semana; e

outros.  

O programa I será encerrado no final do mês de

abril. O programa II será dado no mesmo dia e

horário na sala 06. Já existe um pequeno grupo

interessado na continuação dos estudos. O

programa II é voltado para trabalhadores da

mediunidade nas casas espíritas. Aqueles

companheiros que se destacaram no curso ,

irão auxiliar nos estudos na nova turma de 2018

no programa I. Também incentivamos esses

companheiros se engajarem nas tarefas da

casa. Muitos iniciaram tarefas na recepção, na

biblioteca, visita no CPJ, na organização de

eventos ( Jantar dançante e festa junina) e

passe .    

2
REUNIÃO DE DESENVOLVIMENTO

PRÁTICO DA MEDIUNIDADE

EXERCÍCIOS DE DESENVOLVIMENTO

MEDIÚNICO PARA OS ALUNOS QUE FORAM

TRANSFERIDOS DO CURSO DE

MEDIUNIDADE OU MÉDIUNS EM

DESENVOLVIMENTO ENCAMINHADOS POR

DIRIGENTES OU TRABALHADORES DA CASA 

QUE BUSCAM ESPONTANEAMENTE O

CURSO (DESDE QUE TENHAM

COMPROVADO CONHECIMENTO TEÓRICO

DA MEDIUNIDADE)..

EXERCÍCIOS PRÁTICOS DE

DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO

DE FEV A NOV DE

2017

PREPARAMOS 5 TRABALHADORES DE

REUNIÃO MEDIÚNICA QUE FORAM

TRANSFERIDOS PARA GRUPOS

MEDIÚNICOS DA CASA. TEMOS 32

PARTICIPANTES, ONDE 7 SÃO FIXOS NA

EQUIPE.

EM 2016 TRANSFERIMOS 2

COLABORADORES PARA REUNIÃO

MEDIÚNICA E EM 2017 5. NÃO EXISTE UM

TEMPO MÉDIO PARA O PREPARO E SIM O

TEMPO DE CADA UM. O NÚMERO DE

DESISTÉNICAS É MUITO BAIXO. EM 2017

TIVEMOS UM ABANDONO E UMA

DESISTÊNCIA. TIVEMOS VÁRIAS

CONSULTAS DE CANDIDATOS QUE FORAM

RECUSADOS E CONVIDADOS A

PARTICIPAREM DO DO CURSO TEÓRICO DE

MEDIUNIDADE.

REDUZIU MUITO OS ENCAMINHAMENTOS

INDEVIDOS PELO ATENDIMENTO

FRATERNO.

3
APRESENTAÇÃO AO CONSELHO

DAVALIAÇÃO DA REUNIÕES MEDIÚNICAS

CONHECER COM MAIS DETALHES A

SITUAÇÃO DE CADA GRUPO MEDIÚNICO E

O PERFIL DOS PARTICIPANTES.

CADA GRUPO E PARTICIPANTES

RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DO

DIRIGENTE E A FICHA DO PARTICIPANTE.

2017

HOUVE DÚVIDAS DO CONSELHO QUANTO A

EFICÁCIA DO QUESTIONÁRIO DE

AVALIAÇÃO. FOI MONTADO UMA COMISSÃO

DE MEMBROS DO CONSELHO PARA

TRATAREM DO ASSUNTO COM TODOS OS

DIRIGENTES DE GRUPOS MEDIÚNICOS.

O CONSELHO ACHOU POR BEM NÃO

TOMAR NENHUMA MEDIDA FORTE EM

RELAÇÃO AOS GRUPOS MEDIÚNICOS E

PREFERIRAM UMA ABORDAGEM

MODERADA, COM REUNIÕES DE

CONSCIENTIZAÇÃO E PROPOSTA DE UM

SEMINÁRIO PARA 2018. NÃO HOUVER

RETORNO OU CONTRIBUIÇÃO DECLARADA

DOS DIRIGENTES PARA O REGIMENTO

INTERNO DO DEM.

NÃO ADIANTA TER UM REGIMENTO

INTERNO QUE NÃO É OBSERVADO.

EXISTEM CRÍTICAS INDIRETAS, DE

COMENTÁRIOS FEITOS AOS

CONSELHEIROS, MAS NÃO HOUVE

NENHUMA CONTRIBUIÇÃO DE REVISÃO

PELOS DIRIGENTES DE REUNIÃO

MEDIÚNICA.



 
IV  -  ÁREA DE  PROMOÇÃO  SOCIAL 
 
 

 
 
 

ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Oportunidade de trabalho 

voluntário

Bazar fixo: 

segunda à 

sábado

Sugerimos uma divulgação 

contínua nas reuniões para 

doações e voluntários.

 Fonte de rendas para  auxiliar 

necessidades do LEE

3º Mega Bazar: 

13/maio

A aceitação da máquina de 

cartão de crédito foi um dos 

fatores para o crescimento 

das vendas.

Oportunidade de trabalho 

voluntário

 Fonte de rendas para  auxiliar 

necessidades da casa Etelvina

Doação e Intalação de bebedouro;

Instalação de divisórias;   

Reparo no forro do teto de PVC; 

Troca de porta;                              

Confecção de araras

Pintura do Bazar Esperança e dos 

móveis

 Apoio para implantação do bazar em 

Etelvina        

Etelvina: aqusição de 53 agasalhos e 50 

roupas de cama.  

 LEE: 70 cobertores  e 55 cestas básicas

Valor arrecadado: 13.129,70

Campanha de Inverno
Atender as demandas das 

unidades. 

Campanha financeira e em espécime 

(agasalhos, roupa de cama e cobertores)

repensar no banco de 

talentos no site para 

atendimento desse apoio e 

eventos pontuais.

Vide gráficos reproduzidos nas figuras 2 

e 3, abaixo.

Progresso significativo além das 

expectativas.

Bazar Etelvina

As doações de roupas e outros recebidas 

na AECX são enviadas para o LEE e 

Etelvina.                                     

Sábado R$ 3.714,15 Além das expectativas

Bazar Esperança

As doações de roupas e outros itens 

recebidos na AECX são enviadas para o 

LEE e Etelvina.    
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Campanha 15 de 

abril a 15 de Maio 

e distribuição em 

Jun

Atendido as necessidades Deverá ser repensado

Apoio Manutenção

Atender demandas Casa de 

Etelvina (Atender demandas 

através dos talentos de 

voluntários)

Aproveitando o banco de dados de 

voluntários, encaminhamos os mesmos de 

acordo com seu talento para as demandas 

solicitadas atráves dos coordenadores das 

unidades da AECX.

1º semestre Alcançamos o objetivo



 
 
 

 

Campanha na sede para aquisição dos itens 

a serem consumidos no evento;
Valor bruto arrecadado: 15.654,50

Tivemos vários apoios neste 

evento. São: Fashion it, 

Botânico, Gráfica VBR, Moda 

Feminina dois A, Duo estética 

cabelo e maquiagem, Júnior 

Festas, Black Brothers - 

música que dança, Loja 

Criação de um grupo de voluntários. Gastos: 1.816,59

 Leilão, sorteio de brindes e apresentação 

de tango e bolero.
Valor líquido final: 13.837,91

* Apadrinhamento de crianças de Etelvina, 

Nova Luz, Gafac (Grupo de apoio a família 

carente), Nubem (Núcleo Beneficiente 

Mirandinha), Laframn (Lar Fraternindade 

Maria de Nazaré);

230 crianças beneficiadas

* Campanha de itens para a cestas de natal; 311 cestas de natal

* Montagem das Cestas de natal 

envolvendo a mocidade, evangelização e 

frequentadores da AECX.

Além da meta estabelecida 

arrecadamos e distribuímos: 109lt de 

óleo, 45kg de arroz, 100cx de bombom, 

134 pets(2lt) de refrigerante, 4,5 kg de 

macarrão, 2 kg Farinha de mandioca, 3,2 

kg de milho verde enlatado, 1kg de 

biscoito e alguns itens para o LEE que 

não foram computados

Além da meta estabelecida 

foram beneficiadas as 

seguintes entidades: Gafac, 

Nubem, Paraíso das Piabas 

(Ribeirão das Neves) e 

COMEBH.

Valor arrecadado: 43.542,00

Urgência Social

Promover recursos materiais em 

caráter de urgência a qualquer 

frequentador da AECX 

Atendimento das solicitações das 

lideranças das unidades
anual

Com sobras de campanhas e doações ao 

DPS foram adquiridas 22 cestas
Atendido as necessidades

Falta comunicação objetiva 

ao departamento.

Campanha de Natal

Propiciar um clima de 

solidariedade e oportunidade de 

trabalho voluntário

Arecadação de proventos para 

enxoval de gestantes e bebês e 

aquisição  de multimídia para 

Etelvina

Jantar Dançante

Atendido as demandas e além das 

expectativas

Necessidade de maiores 

entendimento organizacional 

com os líderes da Mocidade e 

de outros envolvidos; A 

campanha foi extendida em 

dezembro obtendo bons 

resultados para as demandas 

trabalhistas da AECX. 

Out/Nov/Dez

A parte devida ao enxoval de 

gestantes foi cedido pela D. 

Geralda em função das 

necessidades financeiras da 

Instituição. Com a outra parte 

foi adquirida o notebook e o 

projetor para Etelvina

23/set
Parabenizamos pela união e 

empenho dos voluntários. 



 

 
 
 
Figura 1 – Histórico da Campanha do Quilo (ver quadro acima). 

 

 
 

Campanha do quilo

Desenvolver solidariedade, 

espírito de equipe e veicular 

mensagem espíirtas aos lares; 

arrecadar alimentos que serão 

utilizados nas cestas de 

alimentação doados aos 

funcionários nas unidades.

Equipe se reuni aos sábados e obedecem 

ao planejamento de rotas previamente 

planejadas.

aos sábados 

13:45 a 15:30

947,07 kg de alimentos, 554 peças de 

roupas, 32 pares de calçados e R$337,30 

em dinheiro

Conforme gráfico reproduzido na 

figura 1, abaixo, vimos uma 

diminuição na arrecadação por 

influência dos seguintes fatores 

percebidos: desemprego das 

pessoas que fazem constribuições 

à Campanha; Ocorrência de 

feriados prolongados, com menor 

quantidade de tarefeiros e de 

contribuições; ausência de 

pessoal tarefeiro.

Divulgação da Campanha do 

quilo para sensibilização de 

voluntários.



 
Figuras 2 e 3 – Faturamento do Bazar da Esperança – Anual e Mensal   (ver quadro acima). 
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ATIVIDADE OBJETIVO DESCRIÇÃO
DATA 

REALIZAÇÃO
RESULTADOS OBTIDOS AVALIAÇÃO COMENTÁRIOS

Capacitação 

técnico-

pedagógica e 

filosófico-

espiritual

Treinar a coordenação 

pedagógica, os professores 

e funcionários da área 

administrativa quanto ao 

cumprimento de suas 

funções básicas e 

aplicabilidade da filosofia do 

LEE baseada em um Plano 

de Curso que trabalha desde 

2015 AS LEIS NATURAIS 

DA VIDA

Ação constante: capacitações 

diárias, semanais e mensais junto à 

equipe docente feitas pela direção-

geral e direção pedagógica quanto à 

parte filosófica e técnica por parte da 

coordenação pedagógica

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar 

Vem havendo uma melhoria 

paulatina na parte técnica que é 

sentida por todos os funcionários e 

voluntários do LEE. Quanto à parte 

filosófica, ainda é um terreno a ser 

trabalhado dia-a-dia.

As Leis Naturais da Vida 

veem sendo apresentadas 

mensalmente com um feed-

back da direção-geral e 

pedagógica junto à equipe. A 

coordenação pedagógica 

continua manifestando 

dificuldades em se 

assenhorear e compreender 

a parte filosófica  do LEE

A questão filosófica-espiritual 

do LEE continuará recebendo 

um olhar atento e cuidadoso.

Conscientização 

do Projeto 

Educar para 

Transcender o 

Ordinário. 

Persistir em demonstrar o 

propósito que se quer atingir 

em oferecer  às crianças os 

conteúdos pedagógicos com 

um olhar espiritual que vá 

além do olhar 

exclusivamente humano que 

são transmitidos através do 

Plano de Curso As Leis 

Naturais da Vida.

Continuamos a refletir a proposta em 

fóruns de debates nas ocasiões 

pedagógico-administrativas sobre 

qual é a necessidade de 

desempenhar nosso trabalho com um 

olhar que transcenda o ordinário, 

tendo como parâmetro  As Leis 

Naturais da Vida.

Durante todo o 

ano letivo e 

escolar 

Uma gradativa mudança do “clima 

espiritual” em nosso equipe de 

trabalho pois convites diários vem 

sendo feitos para materializar 

nossa proposta de trabalharmos 

pautados nas Leis Naturais da 

Vida

Conscientes de que a 

mudança de modelo de 

pensamento é um processo 

gradativo, só o tempo nos 

mostrará o caminhar.

Capacitação para 

aplicabilidade 

dos princípios

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 bem como, na medida 

do possível,  à equipe administrativa.

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 dentro do parâmetros do 

Plano de Curso As Leis Naturais 

da Vida

Após esses 3 anos de 

trabalho, vimos percebendo 

que o processo vem 

acontecendo bem 

suavemente. Ainda é preciso 

um acompanhamento bem de 

perto junto às coordenações 

adminitrativo-pedagógica 

quanto ao entendimento e 

repasse da filosofia do LEE 

baseada nas Leis Naturais da 

vida aos seus subordinados.

Procedimentos 

operacionais 

padrão – POPs

Verificar a pertinência e a 

execução dos POPs 

Discussão com as respectivas 

equipes de trabalho do LEE sobre a 

realidade entre os POPs e sua 

execução.

Encontros 

semanais

A constatação de que os POPs  

ainda são um instrumento 

inusitado, estranho e, a princípio, 

de difícil execução por parte de 

toda a equipe

Percebemos que é um 

instrumento de qualificação 

muito longe do alcance do 

entendimento dos 

funcionários

Manutenção

Manter todos os setores do 

LEE em condições físicas e 

funcionais adequadas ao 

bom andamento das 

atividades, obedecendo as 

normas de segurança e 

higiene.

a) Início da reforma da cozinha para 

revitalização e adequação para uso 

pedagógico; b) Conserto de infiltração no 

teto do Bazar Esperança; c) Conserto 

de funcionamento de janelas de algumas 

salas do LEE; d) Instalação de PABX; e) 

Instalação de interfone na rua Cícero 

Pereira e conserto da câmara do 

interfone da entrada principal; 

f)Tentativas de conserto da infiltração no 

teto do almoxarifado de papelaria do LEE

Os itens a, b,c, d, e e foram 

satisfatórios. Mas, continuamos 

com o problema recorrente de 

infiltração no local descrito no item 

f

O Lar Espírita é uma 

construção que carece de 

constante manutenção. As 

demandas que surgem 

algumas são solucionadas, 

outras não

LAR ESPÍRITA ESPERANÇA  -  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  2017



 
 
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  atua como facilitadora da atuação das áreas Doutrinária e de Promoção 

Social, objeto precípuo de atuação da Associação. 

 

Neste  sentido,  em  2017  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, já implantado e funcionando. 

 
 Atualização da Videoteca, disponível na internet. 

 

 Continuidade das edições semanais da newslwetter Conheça Aqui, que  veiculou  152 matérias, 
distribuídas  em 52 edições 

 
 Renovação 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) 
 

 Semana especial de Kardec com a divulgação e confecção de cartazes. 
 

 Semana especial de Célia Xavier com a divulgação e confecção dos cartazes 
 
 Lançamento da Campanha de Natal (divulgação e lançamento da “Árvore do Apadrinhamento”) além 

de estender neste ano o prazo para encerramento das contribuições. 
 

 

 
Desta forma concluímos  nossos trabalhos no ano de 2017  

 


