Belo Horizonte, 03 de feveiro de 2021
Oficio 01/10º CRE/2020
Sr (a) Presidentes das AME-BH, AME-OP, Presidentes/Coordenadores(as) e trabalhadores das
Casas Espíritas do 10º CRE.
ASSUNTO: ASPECTO JURÍDICO DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL.
Preparação dos tarefeiros das casas espíritas que compõem o 10 CRE na Área de
Atendimento Espiritual (AAE), equipes de Recepção, Dialogo Fraterno, Passe, Visita aos
enfermos e Irradiação.
“Desenvolver o trabalho de união dos espíritas e dos Centros Espíritas, assim como o de unificação do
Movimento Espírita, como natural vivência dos ensinos espíritas e como atividade indispensável ao fortalecimento,
à ampliação e ao aprimoramento do Movimento Espírita em todas as suas realizações (Plano de Trabalho FEB 2018
a 2022, Diretriz 6)”

“Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara
espírita pede plantação de princípios espíritas. E não existe plantação eficiente sem cultivadores
dedicados. Ampliemos a área de nosso concurso individual e elevemos o nível de compreensão
das nossas responsabilidades para com a obra do Espiritismo.” – William James (Francisco
Cândido Xavier e Waldo Vieira. Entre irmãos de outras terras. FEB. Cap. 5).
EVENTO VIRTUAL, VÍDEO CONFERÊNCIA PELO GOOGLE MEET
Data 21/02/21
Horário 9 as 12 Horas
Facilitadores: Coordenação AAE/COFEMG.
INSCRISSÃO:
O link (Google Meet) deverá ser disponibilizado para as pessoas que fizerem inscrição: Link
para inscrição (Google Forms), no SITE da AME-BH: www.amebh.com.br
Atenciosamente,
Itamar Morato Cézar - Presidente da AME-BH e 10º CRE.
presidencia@amebh.com.br
Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte.
Rua Elza Rocha Dias, 86, Bairro Mantiqueira, Belo Horizonte, MG, CEP: 31680-350 –
CNPJ 17.391.566/0001-94 – E-mail secretaria@amebh.com.br
“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande
família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade,
trazendo o cunho da caridade cristã”. (item 334, do capitulo XXIX, de “O Livro dos Médiuns)

