Aos jovens e Coordenadores do GPJ e GPM.
Conforme proposta apresentada na reunião regional de 03 de dezembro
de 2016, no Centro Espírita Irmã Dalva, em Taquara, os Presidentes das
Uniões Municipais Espíritas da 2ª Região, decidiram por unanimidade
que os grupos GPM e GPJ ficarão, a partir de agora, sob
responsabilidade de sua UME – União Municipal Espírita.
A decisão partiu das necessidades locais que de acordo com o
Regimento Interno/FERGS, SEÇÃO II, DA ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE,–
Art. 105, inciso VI, página 42, que nos orienta a “estimular a criação dos Grupos de

no

Programações Juvenis nas Uniões e/ou Conselhos Regionais Espíritas, observando o
regulamento geral e as orientações da Coordenação do Setor Juventude da Área de Infância e
Juventude da FERGS para sua organização, formação e desenvolvimento das respectivas
atividades.”

Todos foram unânimes ao manifestar o desejo de terem seu próprio
grupo, e que pela enorme distância entre as cidades da nossa região,
fica muito difícil a locomoção dos seus jovens até o local onde se
encontram os atuais grupos. Realizar tal tarefa com seu jovem torna-se
praticamente impossível. Ou seja, dependendo da localização da UME,
pode levar de três(3) a quatro(4) horas entre ida e volta. A divisão por
grupos de GPJ nas UMEs possibilitará o aumento de jovens e sua
frequência será visível nos grupos, possibilitando maior integração de
todos, e todos serão contemplados. Com tal atitude, os grupos poderão
organizar-se em suas respectivas Uniões sob o olhar doutrinário das
mesmas, como também das suas respectivas presidências.
Visando o fortalecimento de todos e de cada um pela proximidade,
visando a facilidade de reunirem-se, temos a certeza de que tal decisão
nos possibilitará a todos, cada vez mais, a União e a Unificação em
nosso Movimento Espírita Regional.
Todos sabemos da importância dos grupos GPM e GPJ em nossa
região, e que estes foram criados para suprirem uma lacuna existente em
nosso Movimento. Com toda a certeza cumpriram seu papel fomentador
na criação de novos grupos e estamos agradecidos a todos pela
dedicação que sempre demonstraram. O aumento dos grupos é
evidente. Nítido aos olhos de todos. Gostaríamos de salientar que com
todas as atividades já existentes e consolidadas em nosso CRE2, fica
cada vez mais difícil acompanha-los como deveríamos. Digo até
impossível. Esperamos a compreensão e o entendimento de cada um de
vocês em particular. É preciso ampliar nossas vistas, percebendo as
habilidades e potencialidades de cada um e estimulá-las, participando

ativamente neste processo. É necessário abdicar do eu para abraçar o
nós.
Agradecidos pelo empenho e dedicação de todos, desejamos que Jesus
os envolva com suas vibrações de amor e PAZ nesse novo momento na
tarefa.
Obrigada!
Taquara, 03 de dezembro de 2016.
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