
 

8 de Fevereiro, Nº2/2015 

 Caro amigo(a), 

Estamos inaugurando o Conheça Aqui, um novo meio de comunicação com você. Optamos por um boletim eletrônico por ser um 
veiculo de informação moderna, de custo baixo e, por isso mesmo muito utilizado hoje em dia. O Conheça Aqui é diferente dos tantos 
que circulam pela internet por não ter finalidade comercial, pois só divulga informações do seu interesse sobre a Associação Espirita 
Celia Xavier e, como um presente especial para você, três boas informações: 

 

 

           Conheça a Estrutura Organizacional da AECX 

 

Toda Instituição, para seu adequado funcionamento e atingir seus objetivos, carece, além de organização e método de trabalho, de 

uma estrutura organizacional compatível com suas necessidades funcionais. 

 

 

Em breve divulgaremos a Estruturade cada um desses componentes organizacionais, com a descrição de sua missão e atribuições, 
para que você conheça e compreenda melhor os mecanismos de funcionamento de nossa Casa.  

 

Conheça a Identidade, a Missão e a Visão da AECX 

A união de pessoas em torno de ideais, objetivos e interesses comuns criam empresas e entidades, que possuem identidade própria e 
materializam a Missão e a Visão que orientaram sua criação e determinam suas ações: 

Identidade: 

Instituição espírita, fundada em 27-12-1945, que desenvolve atividades de caráter doutrinário e social, com implicações nos campos 
filosófico, moral e filantrópico, reconhecida de utilidade pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

Missão:  

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. 

Visão:  

Ser uma instituição que contribua para tornar o homem progressivamente melhor, por meio do estudo e prática espíritas. 

 

Reuniões Públicas AECX 

As Reuniões Públicas da AECX são abertas a todos os interessados e destinam-se à divulgação doutrinária, possibilitando a todos 
conhecerem os princípios e fundamentos básicos do Espiritismo, através de temas e abordagens acessíveis ao iniciante. A reunião 
consiste de Palestra e da aplicação de Passes Magnéticos aos interessados.  

Lar Espírita Esperança 

Com muita alegria e entusiasmo, iniciaram-se as atividades do ano letivo de 2015 no Lar Espírita Esperança. 

Mantido com as contribuições dos Associados da AECX, e mediante convênio com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Creche 
do LEE atende a 129 crianças, com idade até 6 anos, em horário integral das 07:30 às 16:00 horas. 

CATEGORIA FAIXA ETÁRIA CONTINGENTE 

Berçário De 4 meses a 1 ano 12 crianças 

Maternal I De 1 a 2 anos 16 crianças 

Maternal II De 2 a 3 anos 16 crianças 

Maternal III De 3 a 4 anos 20 crianças 

Turma Flex De 3, 4 e 5 anos 20 crianças 

1º Período De 4 a 5 anos 20 crianças 

2º Período De 5 a 6 anos 25 crianças 
 

    

Visite o Lar Espírita Esperança: Rua Dr. Samuel Hahnemann, 99 – Salgado Filho, Belo Horizonte - Tel:(31)3312-2836 

Tel:(31)3312-2836


aecxlee@gmail.com 

SEJA UM VOLUNTÁRIO! 
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