FALANDO AO CORAÇÃO
Curso de Facilitadores
Guia de Pré-Estudo
A proposta do “Falando ao Coração” é simples em aplicação quando
compreendida em profundidade em sua missão e visão. Esta compreensão
demandara nossa expansão pessoal em termos de novos conhecimentos ou
mesmo em novas atitudes ou habilidades.
Para que cheguemos ao nosso Curso com uma boa visão do assunto e
possamos absorver seus conteúdos teóricos e práticos, necessitamos do PréEstudo.
O Pré-Estudo é composto por quatro partes:
 Parte 1 – São dois arquivos de áudio um deles com uma mensagem do
Plano Espiritual e outro com uma preleção do Eduardo Myiashiro ambos
provenientes da abertura do primeiro curso de facilitadores. Os arquivos
de áudio podem ser tocados no computador ou transferidos para um
tocador de “mp3” ou ainda para um “CD” tornando mais fácil o acesso.
Caso tenham dificuldade de acessar este material neste formato, queiram
requisitar na coordenação do FC um CD com este conteúdo. Também esta
disponível o arquivo de slides no Power-Point da preleção que poderá ser
consultado após ouvir a preleção.
Sua tarefa é ouvir estas duas mensagens anotando 3 frases que tocaram
mais fundo seu entendimento e seu coração. Trazer estas frases anotadas
para o debate que haverá no curso. Tempo médio necessário 1 hora.
 Parte 2 – Trata-se de uma versão compacta, somente alguns capítulos,
do Livro Laços De Afeto, Wanderley S. De Oliveira, ditado pelo Espírito
Ermance Dufaux, no formato doc MSWORD, pronto para ser impresso em
folhas tamanho A4.
Sua tarefa é estudar estes capítulos anotando de cada um uma frase que
despertou-lhe uma nova compreensão. Trazer estas frases anotadas para
uma dinâmica que haverá no curso. Tempo médio necessário 2 horas.
 Parte 3 – Trata-se do Livro Os Sete Niveis da Intimidade de Matthew
Kelly. Este livro está disponível nas maiores livrarias regulares e pode
também ser comprado nas livrarias virtuais via internet. Para as pessoas
com dificuldade de adquiri-lo estamos disponibilizando um resumo em
formato pdf para impressão em A4.
Sua tarefa é estudar este livro, ou o resumo, anotando 10 ideias novas que o
livro despertou-lhe. Trazer estas idéias anotadas para uma dinâmica e debate
que ocorrerá no curso. Tempo médio necessário 7 horas para o livro e 2 horas
para o resumo.
 Parte 4 – Trata-se de um arquivo de texto: “Falando ao Coração –
Proposta.pdf”, pronto para serem impresso em folhas tamanho A4, que
contém o programa do projeto. Um outro arquivo de slides, “Falando ao
Coração e a FDJ.ppt” contendo um estudo da adequação desta proposta
em nosso programa de Aliança.
Sua tarefa é estudar estes dois textos anotando pelo menos três duvidas
sobre o assunto. Trazer estas duvidas anotadas para esclarecimento durante
o curso. Tempo médio necessário 2 horas.
*** FAÇA SUA INSCRIÇÃO E RECEBA POR E-MAIL ESTE MATERIAL ***

