PROJETO EAE-FDJ
Setembro/2018

Conteúdo

■ Propósito do projeto – Por
que surgiu?
■ Primeira Fase – Definições
■ Verificações Espirituais
■ Próximos Passos
■ Formação do Grupo

Propósito do projeto – PORQUÊ surgiu
■ Solicitação do CGI para que as equipes de EAE e FDJ se unissem para melhor Sinergia

CGI 25/set/16

CGI 12/2016

04/Nov/17

• 4º assunto
• Compartilhamento de
temas do CGI com as
casas – Boas práticas
• Temas irem além do CGI
e das equipes de
trabalho

• Comunicado do início de
reuniões entre equipes
FDJ e EAE para convergir
objetivos
• Reunião de trabalho em
3/12/16
• Planos de trabalhos a
serem apresentados em
07/17

• Imersão das Equipes de
Apoio FDJ e EAE
• Eleição dos tópicos a
serem trabalhados pela
equipe do Projeto

Primeira Fase – Definições
Objetivo Geral

•Ampliar as condições de evangelização do
ser

Objetivos
específicos

•O que se quer atingir com o projeto? Quais
os benefícios para o público alvo?

Resultados
desejados

•Indicar quais os resultados que se quer
alcançar, concretamente, ao final do projeto

Itens Gerais a serem trabalhados

1

2

3

4

Revisão/
Atualização do
Programa da
EAE

Revisão –
Referências
Bibliográficas

Melhoria de
Dirigentes e
Expositores

Plataforma
FDJ/ Escola
Continuada

1. REVISÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA EAE
Aperfeiçoar os conteúdos e reorganizar as
aulas, para ampliar as condições de
evangelização do ser e da sua consciência
por meio de valores universais

Atualizar as informações técnicas que
sofreram mudanças de acordo com o
tempo

RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conteúdo do Curso Básico revisado

Aula limite para entrar na EAE e tolerância de
faltas revisadas
Programa revisado para qualquer meio de
aplicação (presencial, à distância, grupo à
distância)

Dados técnicos das aulas atualizados, sem
alterar o conteúdo/essência
Estudo do Livro do Espíritos de forma
independente dos dirigentes, com propostas de
auto-observação (sendo introdução para
posteriormente conduzir os estudos do Projeto
André Luiz e Escola Continuada)

Revisar e atualizar as referências
bibliográficas e assuntos essenciais das
aulas para que a facilitação dessas
promova a evangelização e espiritualização

Reforçar o conteúdo que auxilie na reforma
íntima tanto para alunos quanto para
dirigentes e expositores

RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. REVISÃO – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Referências bibliográficas revisadas e
atualizadas, incluindo literatura de Edgard
Armond, Allan Kardec e André Luiz

Instruções e objetivos de cada aula como
material de apoio para dirigentes e expositores

Oportunizar ações para ampliação de
consciência dos expositores e dirigentes
quanto ao sentido espiritual da proposta da
EAE, sua função no processo de
evangelização do ser e do seu testemunho

Reforçar a importância de manter a
fidelidade ao programa / essência

RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. MELHORIA DE DIRIGENTES E EXPOSITORES
Reciclagem de dirigentes e expositores por grupo
de aulas, visando a atualização das Referências
Bibliográficas para o programa revisado

Curso de dirigentes e expositores revisados com
foco no sentido espiritual da EAE

Melhorar o processo de ingresso na FDJ,
valorizando as passagens de graus
(aprendiz, servidor e discípulo), exames
espirituais, período probatório

Elaborar uma proposta que ofereça e
amplie um ambiente favorável para os
discípulos continuarem seu processo de
evangelização do ser, o fortalecimento no
trabalho (para o Mestre) e o apoio mútuo
na Fraternidade

RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. PLATAFORMA FDJ/ ESCOLA CONTINUADA
Acrescentar referências no programa (tempo do
dirigente) de preparação para as aulas de
passagem de grau
Subsídios ao dirigentes para as aulas de
passagem de grau
Revisão do formato e conteúdo do Período
Probatório
Revisão do Processo de Ingresso na FDJ

Proposta de Plataforma FDJ / Escola Continuada
como ferramentas para fortalecimento dos
discípulos e apoio mútuo

VERIFICAÇÕES ESPIRITUAIS
■ Analisamos em conjunto os vários intercâmbios mediúnicos, em 8 diferentes regionais,
com orientações da equipe de Razin responsável pelas escolas e também por uma
equipe que trabalha com Edgard Armond, classificando as orientações dentro dos itens
acima.
■ Resumo das verificações:
– Quanto ao Projeto: está bem elaborado e bem cuidado, mas deve atentar à
essência do trabalho redentor, humanização e redenção do ser.
– Quanto à Revisão do programa: adaptação aos novos tempos, disciplina sem
rigidez, incluir Armond, atender novas demandas e problemas atuais.
– Quanto à Dirigentes e Expositores: desenvolver mais participação dos alunos, mais
sentimento e mais envolvimento de dirigentes e expositores com iniciação.
– Quanto à Plataforma FDJ/Escola Continuada: reforço das ferramentas e
convivência fraterna.
– Pontos gerais: Tornar o grupo mais heterogêneo, com pessoas de variadas origens
e graus de experiência, abrir as mentes, sair do intelectual, ouvir mais, estar
aberto, ter paciência pois o processo é lento e gradativo.

REUNIÕES DO GRUPO

PRÓXIMOS PASSOS
■ Apresentação ao CGI
■ Grupos de Trabalho e lideranças definidos para cada Objetivo
Específico
– Envolvimento de todas as regionais através de engajamento
remoto de trabalhadores ligados à EAE e FDJ
■ Planejamento detalhado das atividades
■ Definição de metodologia de trabalho para desenvolvimento dos
itens assim como sua compilação e descrição

O GRUPO ESTÁ ABERTO À PARTICIPAÇÃO DE TODO
DISCÍPULO DA AEE

RESUMINDO, O QUE SE ESPERA
AO FINAL DO PROJETO
■ Ampliar as condições de evangelização do ser, dentro e fora das
casas espiritas, melhorando o resultado das EAEs na sua
essência
■ Ter o programa atualizado às necessidades do momento,
adequando para as várias modalidades de aplicação

■ Valorizar mais o aspecto vivencial e de pratica do programa para
atender ao plano convite, atualizando os dirigentes e expositores
■ Proporcionar ambiente favorável na FDJ para ampliar a
consciência dos discípulos e seu papel para manter organismos
fortes diante das necessidades do mundo, assim como
consciência do processo proposto pela EAE e que continua na FDJ

