Irmandade Espiritual Estrela D’Alva

Diretório de Imprensa e Comunicação

Relatório Anual
Período 2021.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2020.

Ao
Sr. Presidente da Irmandade Espiritual Estrela D’alva
Irmão Flavio Torres Nunes

Assunto: Entrega do Relatório Anual de Atividades do Diretório de
Imprensa e Comunicação no ano de 2021

Prezado Senhor Presidente,

atendendo às disposições estatutárias, apresento anexo, o Relatório Anual
de Atividades do Diretório de Imprensa e Comunicação no exercício do ano
de 2021.
Saudações Maçônicas,

_____________________________________________________________
_________
Sacerdote 4 Ded. S.S. Xanasteix Rodney Delphino Azevedo
Diretor de Imprensa e Comunicação

O Diretório de Imprensa e Comunicação conta hoje com o quadro dos
seguintes colaboradores:
1. Sacerdote Rodney Delphino Azevedo
2. Sacerdote Gustavo Torres Nunes
3. Sacerdotisa Elza Helena de Carvalho Gimenez
4. Mocidade Bianca Alves de Souza Mazetto
5. Sacerdotisa Raquel Gutierrez

Atividades do Diretório de Imprensa e Comunicação
Atento ao estatuto IEED, apresento aqui um breve relatório das atividades
realizadas durante o ano de 2021 do Diretório de Imprensa.
O ano de 2021 ainda trouxe um grandes desafios para o Diretório de
Imprensa, pois ainda trabalhamos em estado de exceção devido a
COVID-19. Nossos Templos ainda em grande parte do ano permaneceram
fechados para algumas atividades e continuamos a gerar conteúdos e de
alguma forma manter os IEEDs conectados com a Irmandade.
Não posso me furtar de agradecer a Reverenda IEED Dedicada a
S.S. Wantuil Sheila Torres Nunes e o Sacerdote dedicada a S.S. Wandú
Gustavo Torres Nunes que mantiveram em pé diariamente o Momento
Oremos, programa este que trouxe alívio a várias pessoas, em uma
corrente de oração sincera e forte em benefício do próximo.
Agradecemos a todos por entrar nessa corrente e que possam
receber as “graças” de todo produto produzido nesse encontro.
Agradecemos também a Diretoria Administrativa em vigor no ano de
2021 que sempre mostrou-se presente e apoiando o nosso trabalho.

O ano de 2021 foi dedicado mais ao site da IEED e ao Youtube.
Colocamos mais conteúdos no Blog Filhos do Sol, buscando criar reflexões
sobre os assuntos da espiritualidade e assuntos pertinentes à IEED.
Utilizamos bastante o meio para a divulgação do calendário mensal que era
definido pela Cúpula IEED transformando em um local foco de busca das
principais informações. Já no Youtube promovemos algumas transmissões
ao vivo como LIVES simultaneamente pela plataforma ZOOM e no Youtube,
Conversemos e alguns especiais os quais falaremos abaixo no relatório.

Atividades:
Manutenção dos Meios Digitais como WhatsApp, Facebook e
Instagram.
Entendemos que a importância desses meios hoje é fundamental
para os membros da Escola, para assistentes, e para quem não conhece a
Irmandade, já que por esses meios comunicamos reuniões, mostramos um
pouco da rotina da Irmandade. E nos dias de hoje boa parte da população
utiliza os meios digitais para informação e comunicação, temos tentado ao
máximo nos desenvolver nessas atividades.
WhatsApp ( IEED News )
O Whatsapp é o meio mais usado e direto para acessar as pessoas,
hoje utilizamos para comunicar rotinas diárias de reuniões assuntos
pertinentes aos membros da escola.
Este ano infelizmente não conseguimos dar continuidade ao envio
das regências diárias, mas pedimos forças aos Mestres para que
consigamos nos organizar melhor dentre todas as tarefas para trazer esse
importante meio de ajudar nossos irmãos a se conectarem diariamente com
as Forças que o regem.

O total de participantes era de 126 usuários no grupo e hoje somos
138.
Hoje podemos nos dizer vitoriosos, pois a Escola entendeu a
importância de estar no grupo, da seriedade e relevância das mensagens
publicadas ali. Percebemos que ainda existem pessoas que não são da
Escola neste grupo e pretendemos fazer a divisão e criar um grupo somente
com membros da Escola e outro para assistentes com link livre para a
entrada, assim fazendo com que assuntos possam ser tratados de forma
diferente nos dois grupos. Somos fortes e comprometidos e seguiremos
lentamente, mas sempre em frente para chegar em nosso objetivo.
Facebook
A plataforma mudou um pouco, assim como nosso conteúdo. Como
temos poucos braços para criação de conteúdo, a plataforma não faz
entrega a todos os seguidores da página. Isto não é somente conosco. A
plataforma e sua política visa a entrega mediante a pagamento para
alcance, e esse recurso não é viável para a Ieed. Continuamos colocando
as principais atualizações, links de reuniões virtuais, assim como o
Momento Oremos, sempre mostrando que a página ainda continua sendo
alimentada. Temos hoje um total de 838 seguidores.
Instagram
Continuamos com nosso esforço também na plataforma que
apresenta a mesma diretriz no Facebook, já que pertence a mesma. Este
ano inovamos criando algumas LIVES exclusivas para esse canal e foram
bem satisfatórias, tivemos bastante interação e criamos conteúdos
relevantes que levamos tb para o Youtube.
● Vivendo a Quaresma - apresentado pelo Aspirante Ded. S.S. Wandu
Gustavo Torres Nunes trouxe 5 vídeos com uma reflexão sobre o
período.

● Descobrindo Estrela D’alva - apresentado pelo Aspirante Gustavo
Torres Nunes trouxe 7 LIVES ao vivo, ao longo da Semana Santa,
onde fazia leitura de trechos escolhidos pelo Diretório de Imprensa do
Livro O que se aprende em Estrela D’Alva de Reverendíssima Maly
Hilda e fazia um pequeno comentário e trazia membros ao vivo para
comentarem sobre a sua visão sobre o assunto. Os assuntos
escolhidos Foram: Jesus, Estrela D’Alva, Magos da Sabedoria,
Concentração, Missionários e Retornos.
● Receitinha Surpresa: Rapadurinha Cheirosa - O Aspirante Ded. S.S.
Wandu Gustavo Torres Nunes trouxe de surpresa antecipando ao dia
dos Pretos Velho uma receita de rapadura que é um dos ítens que
compõem os tabuleiros dos Pretos Velhos na IEED.
● Corpus Christi em Estrela D'Alva - vídeo feito pelo Aspirante Ded.
S.S. Wandu Gustavo Torres Nunes onde ele fala um pouco sobre o
que a Filosofia Wanduísta nos ensina sobre a data.
● Ainda publicamos ao vivo as palestras do mês do médium, proferidas
pela Reverenda Alice Caminha, Sacerdotisa Luiza Torres Nunes e
pelo Sacerdote Rodney Delphino Azevedo. Além da palestra do mês
Santifical proferida pela Reverenda Ana Pavani em homenagem a
Reverendíssima Maly Hilda.
● Mostramos também o novo presépio da Sede e desejos de natal
enviados por autoridades da IEED RJ.
Zoom
Utilizamos ainda bastante a plataforma para o Reforço psíquico, lives e
Oração Dominical. Mostrou ser uma plataforma muito importante para a
comunicação, seja ela mais restrita ou para conectar com outras aplicações.
Realizamos, Homenagem Virtual a São José, Maio, Mês de Maria
Santíssima entre outras reuniões em apoio a outros diretórios, assim
como a Cúpula IEED.

Não podemos novamente deixar de agradecer a Rev. Rose Melo, pela
pronta disponibilidade de desembolsar dinheiro para custear o pagamento
da plataforma e assim possibilitar reuniões sem tempo, e com mais
controles.
Youtube
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Conversemos e outros conteúdos audiovisuais ao vivo e gravados. Esta
plataforma tem gerado receita positiva para a Irmandade e tem sido uma
das que mais temos dado atenção.
Devo nessa parte agradecer novamente a Rev. Sheila e Sac. Gustavo
pela dedicação e apresentação do Momento Oremos, este o qual está sob
gerência da Diretora Espiritual. Continuamos dando suporte, criando
diariamente os links, acompanhando o chat, respondendo a comentários e
esperamos que possamos desenvolver outros meios nessa plataforma para
continuar mostrando para o mundo o que é a Irmandade Espiritual Estrela
D’Alva. O número de seguidores continua aumentando timidamente agora,
mas temos conseguido atingir cada vez mais com o poder da oração juntar
as pessoas para conhecer a Irmandade.
Site IEED (www.ieed.com.br e www.irmandadeespiritualestreladalva.com)
Continuamos com a manutenção constante do site, trazendo o calendário,
matérias antigas do Jornais filho do Sol, trazendo para o Blog e para o site
um fluxo de informações sobre a Irmandade. Gostaríamos de agradecer a
Diretoria Administrativa por sempre apoiar as decisões do Diretório seja
financeiramente quanto motivacionalmente, somos muito agradecidos.
Financeiro
Realizamos no último trimestre de 2020 uma rifa de uma cesta de
chocolate que nos rendeu R$130,00 (Cento e trinta reais), este dinheiro foi

guardado

para a compra de algum material que o diretório precise.

Agradecemos a iniciativa da Mocidade Bianca Mazetto.
Considerações Finais
As ações feitas pelo Diretório são, diárias, árduas, com poucos
braços e recursos. Mas estamos fazendo o nosso melhor e com muito amor
e graças aos Mestres estamos vendo bons resultados. Só pediremos muita
força, iluminação, determinação e virtudes positivas para continuar com o
nosso belíssimo e amado trabalho.
Que possamos fazer com que a luz de Estrela D’alva brilhe cada vez
mais e que através da ação do Diretório de Imprensa e Comunicação as
mensagens de Revma e dos mestres cheguem aos nossos irmãos pelo
mundo espalhados.
Pedimos perdão aos Mestres e as Forças de Estrela D’alva por
alguma falta cometida e pediremos pedimos força, sabedoria, discernimento
e coragem para que possamos colocar em prática atividades e dar
prosseguimento às que já estão em vigor.

Atenciosamente,
Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.
_______________________________________________________
Sacerdote 4 Ded. S.S. Xanasteix Rodney Delphino Azevedo
Diretor de Imprensa e Comunicação

