V SIMPÓSIO FAK
11 a 15/10
II WORKSHOP
CORREIO DO AMOR
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
23/07/17
“O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá”
(O Livro dos Espíritos, Introdução, item VIII)

II Workshop: programação

Início

Atividade

Responsáveis

16:15 – 16:30

Harmonização musical e prece

Eq. de Artes

16:30 – 16:40

Contextualização inicial

Comissão Organizadora

16:40 – 17:10

As buscas pessoais

Eq. Pedagógica

17:10 – 17:20

A finalidade institucional

Comissão Organizadora

17:20 – 17:40

Agenda de Temas

Eq. Pedagógica

17:40: - 17:50

Mudanças na forma de realização
Calendário geral de atividades

Comissão Organizadora

17:50 – 18:00

Encerramento e Prece Final

Comissão Organizadora

V SIMPÓSIO FAK: Contextualização

Perguntas Norteadoras
• Qual a identidade dos Espíritos-Espíritas reencarnados na Amazônia?
• Temos como sair da posição de consumidores de conhecimento para produtores do
mesmo?
• Qual a finalidade institucional do simpósio na FAK?
• Qual o legado deixado? [avaliação]
• Despertamento:
“Missões individuais devem se alinhar para construir a missão coletiva”
• Que buscais?
“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais?” (João,1:38)

V SIMPÓSIO FAK: buscas pessoais
A Pergunta Essencial: Que Buscais?
“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais?” (João,1:38)
Esta simples indagação do Senhor, aos dois discípulos que o seguiam, é dirigida presentemente a
todos os lidadores do Espiritismo, diante da Boa Nova renascente no mundo.
Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de
resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem.
Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa, quanto à qualidade do esforço no
cumprimento dos deveres que lhe competem.
Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre qual brado de alerta
relativamente ao rumo escolhido para sementeira de luz.
Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram
confiados.
Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã constitui adequada sindicância quanto à sinceridade
que traz consigo, alertando-o para os deveres justos.

V SIMPÓSIO FAK: buscas pessoais
A Pergunta Essencial: Que Buscais?
A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a
interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real.
Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do Condutor Divino,
convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização.
Analisa o que fazes.
Observa o que dizes.
Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas.
Que resposta forneces à indagação do Senhor?
Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado.
Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da
Verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente:
– Que buscais?
(Francisco C. Xavier pelo Espírito Emmanuel, obra “Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22)

Atividade Reflexiva: Que buscais?
(divisão em grupos)

V SIMPÓSIO FAK: buscas pessoais

O Convite Principal
O conhecimento, gerado através do estudo e da pesquisa, é importante
contribuição, se construído de forma racional, pautado em bases doutrinárias
e em acordo com as ciências sérias, é legado necessário; porém, o convite
principal é o de cada um olhar para sua jornada.
(Irmão Clementino)

V SIMPÓSIO FAK: finalidade institucional

A Identidade
[...] o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos:

Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão
amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora.[...] mais esclarecidos, mais
adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na cumeeira do edifício. Receberão,
pois, salário proporcionado ao valor da obra.
O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a
prestar contas do seu mandato terreno, o Espírito se apercebe da continuidade da
tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem,
o pensamento dos que o precederam [realizações do passado]. Entra de novo na liça
[realizações do presente], amadurecido pela experiência, para avançar mais
[compromissos do porvir]. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os
olhos bem abertos sobre a profunda Justiça de Deus, não mais murmuram: adoram
[dinâmica de realização do simpósio].

V Simpósio FAK: finalidade institucional

A Identidade
Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de
que Jesus se utilizou falando ao povo, o gérmen do futuro e também, sob todas
as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que
harmoniza todas as coisas no Universo, da solidariedade que liga todos os seres
presentes ao passado e ao futuro. – Henri Heine. (Paris, 1863). ESE - Cap. XX.

V Simpósio FAK: finalidade institucional

Realizações
do
Presente

Realizações
do passado

Realizações
do porvir

[...] a revelação da magnífica unidade
que harmoniza todas as coisas no
Universo, da solidariedade que liga
todos os seres presentes ao passado e
ao futuro. – Henri Heine. (Paris,
1863). ESE - Cap. XX.

Simpósio FAK: Agenda de Assuntos Gerais
Os exemplos de grandes nomes da história do Espiritismo,
seja nessas terras ou não, é a busca do traço do missionário
que renunciou a si mesmo para poder contribuir com a obra
do Cristo na Terra. [...] Sejam observados os traços de
personalidades reais

Realizações
do
Presente

Realizações
do passado

As conquistas a serem relatadas, pesquisadas, estudadas,
encontrarão traço comum se as souberem observar. Não
se atenham apenas a relatar uma experiência exitosa, mas
a refletir sobre as bases que a moveram: o esforço, o
trabalho, a dedicação, a renúncia
Realizações
do porvir

Ao pensar nos compromissos futuros, não olhemos com
olhar de Ícaro, deslumbrado com a grandeza pela
grandeza, mas vislumbremos com o olhar de Jacó que
enxergou a escada longa, inclinada para cima, em subida
compassada, avançando com o esforço de cada passo,
simbolizando o progresso moral e intelectual que nos
levará a Deus.

V Simpósio FAK: mudanças decorrentes...

Espíritas na Amazônia:
suas buscas nas realizações do passado e do presente, e nas
motivações para o futuro
Vídeo de Divulgação com Tema Central Atualizado

V Simpósio FAK: as Mudanças Decorrentes...

• Processo de escolha dos temas dos artigos: que buscais?
• Dinâmica de apresentação dos artigos: temas apresentados em sala (não em
plenária) e repetição das apresentações de acordo com a demanda
• Os orientadores da equipe pedagógica: as orientações específicas serão
enviadas por Josie Nobre e José Alberto.

V Simpósio FAK: Calendário de Atividades

Data
01/08/17
28/09/17
29/09/17
06/10/17
11/10/17

Hora

12/10/17
12/10/17
12/10/17
13/10/17
14/10/17
15/10/17
15/10/17

8:30 - 12:00
12:00 – 14:00
14:30 - 16:30
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
8:30 - 12:00
19:30 - 21:30

19:30 – 21:30
19:30 – 21:30
19:30 - 21:30

Programa
Início das inscrições para todos os simposistas (inclusive articulistas)
Entrega final dos artigos e composição do quadro de apresentações (das buscas)
I Encontro de simposistas: que buscais?
V Encontro Ecumênico: “Fidelidade no serviço do bem” (Pastor Elilde)
Sessão de abertura: Espíritas na Amazônia: suas buscas nas realizações do passado e do
presente, e nas motivações para o futuro.
Sessão de Estudos I: Apresentação de trabalhos e Seção de perguntas e respostas
Almoço beneficente
Sessão de Estudos II: Apresentação de trabalhos e Seção de perguntas e respostas
Atividade com a Juventude: O Jovem e sua visão de futuro
Sessão de Estudos III: Apresentação de trabalhos e Seção de perguntas e respostas
Sessão de Estudos IV: Apresentação de trabalhos e Seção de perguntas e respostas
Sessão de encerramento: Painel “Compromissos Futuros: análise de cenários
percebidos no V Simpósio”; Atividade Artística de Encerramento

V SIMPÓSIO FAK
11 a 15/10
Boa Noite!
CORREIO DO AMOR
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
23/07/17
“O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá”
(O Livro dos Espíritos, Introdução, item VIII)

