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Sua Opinião é Importante 

Você sabia que a AECX disponibiliza um canal de comunicação 
para que você possa ajudar-nos a melhorar sempre mais? Pois 
então, a nossa Caixa de Sugestões fica logo na entrada, 
afixada no novo mural, e por meio dela ficamos sabendo o que 
você pensa sobre a nossa Casa. Foi assim que mudamos 
algumas coisas, como o uso de microfone por nossos 
palestrantes.  

De acordo com pesquisa realizada (ver gráfico abaixo), 56% 
dos frequentadores comparecem à nossa Casa pelo menos 
uma vez por semana. Isso nos motivou a trabalhar ainda mais 
para que nossos temas nas Reuniões Públicas fossem capazes 
de atender às necessidades espirituais desses companheiros 
de jornada. Viu como sua participação é importante? 

Por isto e muito mais, queremos conhecer sua opinião. 

 

 

http://www.aecx.org.br/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTI7MjtodHRwOi8vd3d3LmFlY3gub3JnLmJyOw%3D%3D


 

Demonstrativo Financeiro da AECX  

Cândido André 

 
Mensalmente apresentaremos o demonstrativo financeiro visando 
possibilitar  

 

 

Lar Espírita Esperança 

 

 

 

No último dia 2. iniciaram-se as atividades do Lar Espírita Esperança, exclusivamente para o corpo 
docente e voluntários. Das 7 às 16h30min., sem a presença das crianças, conforme previsto em 
calendário, foi realizada uma Grande Reunião Geral, em que foram renovados e estreitados os 
compromissos de trabalho, através de dinâmicas, discussões, debates, reflexões, lanche e almoço, 
orientados pelo clima de fraternidade e colaboração mútua. 



No dia 7, como parte do propósito de aproximar os voluntários do Célia Xavier, as equipes do Lar 
Espírita, as crianças e suas respectivas famílias, realizou-se, de 7h30min às 10h30min, a 1ª 
Assembleia Geral. Com a presença de Ricardo Wardil, Diretor do Departamento de Promoção 
Social – DPS e representante da direção da AECX, de toda a equipe do LEE, em como dos pais e 
demais voluntários, foi apresentada a proposta de trabalho para 2015. 

Como destacado pela Diretora, Eliana Vaz de Melo, houve consenso pleno e aprovação unânime 
quanto à mudança de horário de funcionamento do LEE. A partir de agora, os funcionários chegam 
às 7 horas e as crianças às 7h30mim. Esse lapso temporal de 30 minutos será fundamental para 
dirigentes e educadores discutirem e reciclarem conteúdos, qualificando e aproximando todos os 
membros do corpo de trabalho, sempre tendo a mensagem do Cristo na direção geral.  

“Consideramos tudo isto um ganho significativo, que vem somar forças ao nosso tema central: 
TRABALHANDO JUNTOS POR UM MUNDO MELHOR”, destaca Rosana Wardil, Vice-Diretora 
Pedagógica. 

 

 

COMECE 2015 – Confraternização de Evangelização e Ciclo I de Mocidade do Centro 
Espírita Casimiro Cunha 

Durante o recesso do Carnaval, vários grupos religiosos realizam um “retiro espiritual” com o intuito 
de disponibilizar a jovens e adultos momentos de religiosidade, oportunidade que a Espiritualidade 
Maior utiliza como Prontos Socorros Espirituais aos espíritos encarnados e desencarnados que 
estejam necessitados.  

Fazendo parte desses pronto-socorros, o Lar Espírita Esperança abriu suas portas e acolheu a 
COMECE 2015 – Confraternização de Evangelização e Ciclo I de Mocidade do Centro Espírita 
Casimiro Cunha, do Bairro Salgado Filho.  

Em nome da AECX, Rosana Wardil compareceu à abertura do encontro e pediu que todos os 
confraternistas vibrassem em favor das crianças, das famílias e de toda a equipe do LEE. 

Agradecemos por esse momento que veio fortalecer ainda mais o início das atividades de 2015. 



.........

.............  

 

Visite o Lar Espírita Esperança: Rua Dr. Samuel Hahnemann, 99 – Salgado Filho 

Belo Horizonte – Tel:(31)3312-2836 

http://www.aecx.org.br/lar-espirita-esperanca-lee/ 

aecxlee@gmail.com 

SEJA UM VOLUNTÁRIO! 
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