
 

                                                                                                                                     15 de Fevereiro, Nº2/2015 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

As atividades desenvolvidas na AECX são mantidas através do trabalho de dezenas de voluntários e do trabalho remunerado de alguns 
profissionais. 

As despesas são custeadas com recursos provenientes das contribuições regulares dos Associados e de doações extras, que ocorrem 
eventualmente. 

Periodicamente, são realizadas campanhas para a angariação de recursos extraordinários para a área de Promoção Social (Campanha 
Fraterna, Campanha de Natal, etc.) 

As receitas recorrentes, advindas das contribuições regulares dos Associados, são insuficientes para suportar as despesas de 
manutenção das atividades rotineiras, não obstante os esforços para a contenção de gastos. O déficit gerado é suportado por doações 
esporádicas e por recursos acumulados no passado através de doações extras de antigos colaboradores. Daí a importância de cada um 
rever a possibilidade de aumentar sua contribuição como Associado e, também, demonstrar aos seus companheiros de grupo e afins a 
importância de também se associarem. 

Dada a inexistência de recursos da AECX, melhorias diversas somente são possíveis mediante contribuições extras e específicas de 
algumas pessoas, como por exemplo a recente reforma do Painel de Exposições do Auditório, a aquisição da TV do Auditório, o Note 
Book do Auditório, o Projetor Multimídia do Auditório, a nova TV da Sala 7, a reforma dos Painéis de Exposição da Livraria, os novos 
Painéis dos Quadros de Avisos e o aparelho de Ar Condicionado da Sala de Passes. 
 
Outras obras e melhorias ainda precisam ser realizadas (como o projeto de acessibilidade), mas ainda carecem de recursos. 

As contribuições regulares dos Associados e as eventuais contribuições extras são indispensáveis para que a AECX continue exercendo 
a Missão a que se propõe: 

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. 

Doravante, para melhor informar aos colaboradores que viabilizam nossas atividades, será divulgado mensalmente quadro resumo das 
receitas e despesas. Eventuais detalhamentos poderão ser obtidos na Secretaria. 

Comparativo de Despesas e Receitas da AECX no ano de 2014 

 

 

                              ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS - EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

 

O Plano Estratégico da AECX estabelece que, para o cumprimento de sua Missão e da Visão, as atividades são distribuídas em três e

atuação: 

 Promoção Espiritual 
 Promoção Social 
 Promoção da Educação Escolar e Familiar 

Para o eixo da Promoção Espiritual, as atividades estão a cargo, principalmente, mas não exclusivamente, da Diretoria Doutrinária que, por s

fundamentada sua atuação em três eixos: 

 

 



 

São as seguintes as atividades doutrinárias que estão abertas à frequência de novas pessoas, interessadas em conhecer melhor 
os princípios e fundamentos doutrinários: (Disponível também em Site da AECX, com link para download desta planilha) 
 

 

 

PROMOÇÃO SOCIAL - UMA NOVA REFLEXÃO 

A Diretoria de Promoção Social, atendendo às solicitações de Kardec que devemos progredir sempre e melhorar o modo de ver e
de fazer as coisas, reviu suas ações tendo como referencia o Livro dos Espíritos e O Consolador. 

Em consequência, a nova proposta de orientação geral desse trabalho ficou assim definida: "Conscientização do espírito,
combatendo o egoísmo e o orgulho, desenvolvendo os valores íntimos e seus talentos, de tal modo que alcance a condição de mérito
pelas expressões sadias do trabalho, conforme a promessa do Cristo." 

Visando à melhor compreensão desses novos conceitos e, mais ainda, de sua aplicação prática em nossas vidas e em nossas
atividades na casa espírita, será promovida a "Semana da Promoção Social", de 2 a 6 de março, com Palestras Públicas com o tema
“Consciência Social Cristã” e a seguinte programação: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL PALESTRANTE 

02/03/2015 20:00 hs Auditório Sede Ricardo Wardil 

03/03/2015 20:00 hs Auditório Sede Antônio Cesar Cortez 

04/03/2015 20:00 hs Auditório Sede Antônio Cesar Cortez 

05/03/2015 15:00 hs Auditório Sede Eliana Vaz de Melo 

05/03/2015 20:00 hs Auditório Sede Ricardo Wardil 

06/03/2015 15:00 hs Auditório Sede Ricardo Wardil 

06/03/2015 20:00 hs Auditório Sede Eliana Vaz de Melo 

07/03/2015 9:00s Auditório Sede Ricardo Wardil 

Esteja conosco, venha refletir sobre o tema, esperamos por você! 
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Informativo semanal da AECX 
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http://www.aecx.org.br/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=MTE7MjtodHRwOi8vd3d3LmFlY3gub3JnLmJyL3F1YWRyby1kZS1hdGl2aWRhZGVzLWRvdXRyaW5hcmlhcy87

