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Caros Discípulos, bom dia!

Estejamos todos em paz.

É impressionante a emoção 
que nos envolve ao ver os filhos 
cantando unidos na Casa Materna!

Falar sobre 70 anos é uma 
emoção muito profunda 
e gostaríamos de lembrar 
a todos que providências 
simples, muito simples, é 
que vem sustentando esse 
trabalho realizado por todos 
vocês meus irmãos.

Se observarmos a Prece 
das Fraternidades, que prece 
fantástica para nos motivar, para 
nos fortalecer e nos sentirmos 
amparados.

A Prece dos Aprendizes, um 
ensejo profundo para o trabalho, 
para a confiança, para a esperança 
sem temor.

O Hino dos Discípulos que 
embala e garante que nunca 
estaremos sós.

Enfrentamos dias muito difíceis, 
entretanto ninguém aqui presente 
ou aqueles que não puderam estar 
nesta manhã gloriosa, poderá 
alegar ignorância. Os avisos 
sempre foram dados do mais alto. 

Mensgem do Mentor na Comemoração dos 70 Anos da FDJ – 
Fraternidade dos Discípulos de Jesus

recebida em 29/05/22 no Auditório da FEESP
Medium: Adalberto Ferrão da AEE – Aliança Espírita Evangélica

E dias mais difíceis ainda estarão 
por vir.

Vamos nos fortalecer meus 
irmãos!

Vamos nos debruçar um 
pouco na janela do tempo e 
observar as grandes obras que 
essa Fraternidade construiu 
nesse país. Trabalhos 
importantíssimos, clínicas 
psiquiátricas, o Centro de 
Valorização da Vida, os outros 
Centros Espíritas que se 
espalharam por todo esse 
território, trazendo alento, 
trazendo carinho, trazendo 
esperança a muitos desesperados.

Mas estamos num momento  já 
previsto e que a luta recrudesce 
e será exigido de todos o 
testemunho necessário.

Os postos de trabalho 
precisam estar abertos para 
acolher os desesperados, 
os desesperançados, nesse 
momento difícil.

E não podemos fugir a luta.
Por isso, vez por outra, nos 

debruçarmos a essa janela é 
fundamental para não perdermos o 
rumo importante que temos para 
realizar.

Meus irmãos, em processos 
bem recentes, observamos 

lamentavelmente alguns 
discípulos entrincheirados 
deixando o campo da batalha. 
Oremos por todos! Voltem 
aos seus redutos para acolher 
esses desesperados.

E o que está por vir exigirá 
muito mais de todos. Mas não 
esqueçam! Estamos juntos e as 
coisas mais simples como o 
vosso Evangelho no Lar, com 
as Vibrações das 22 horas, as 
Vibrações de todas as quintas,
isso tem nos dado uma força muito 
grande para poder apoiar a todos. 
São nesses momentos que sentimos 
a força e a confiança de todos 
vocês.

Avante meus irmãos! De pé! A 
guerra não está terminando; mal 
está começando! Mas estaremos 
sempre junto! Fé, Esperança e 
Confiança!

O Brasil é o Coração do 
Mundo e nós é que fazemos 
ele pulsar! 

Tenhamos todos um bom dia e 
que as reflexões possam ser feitas 
entre todos vocês!

Link do Hino dos Discípulos.....
https://www.youtube.com/
watch?v=SXPCVaTHn-0

Queridos companheiros, mais uma vez 
nos encontramos, enquanto discípulos 
através deste singelo boletim para 
estreitarmos nossos laços! 
Nesses últimos meses estamos 
retornando às nossas atividades ou 
ainda temos algumas dificuldades 

nesse sentido, mas o que importa 
é estarmos ativos na seara de nosso 
Mestre Jesus.
Ajude-nos divulgando e repassando 
este arquivo para nos unir 
fraternalmente, cada vez mais! E, 

assim, poderemos ampliar seu alcance 
e atualizar nossos dados (cadastro).
Se você, discípulo, ainda não 
preencheu fale conosco por e-mail: 
fdj@alianca.org.br ou secretaria@
alianca.org.br 



2

Boletim FDJ - ABRIL DE 2022

ESPAÇO DO DISCÍPULO (IDEIAS E AÇÕES QUE NOS INSPIRAM - MANDEM A SUA)

Romance mediúnico que 
ilustra bem o trabalho, resignação, 
devotamento, disciplina e entrega, 
características importantes e que 
ilustram bem como os primeiros 
cristãos trabalhavam pela Boa Nova. 

SUGESTÃO DE LEITURA
IGNÁCIO DE ANTIOQUIA

As atividades que realizamos hoje, 
muitas delas são desdobramentos de 
escolhas e objetivos de um passado 
recente ligado à nossa turma de 
Escola de Aprendizes do Evangelho
e os exemplos de outros servidores 
e discípulos nos inspiravam à medida 
que avançávamos em nossos estudos e 
reforma íntima. 

Um trabalho abraçado por nós, foi 
a Evangelização Infantil, e por durante 
longos anos de serviços prestados nas 
salas com os pequenos e suas famílias, 
percebíamos os contornos das diversas 
mensagens e orientações espirituais 
que os nossos benfeitores sempre nos 
ofertavam, reforçando o compromisso 
nesta área de escolha e atuação. Tí-
nhamos em mente que ao escolher 
tal tarefa por afi nidade fosse menos 
trabalhoso, pelo contrário parecia-
-nos sempre os casos de maior grau 
de difi culdades em nossas mãos e 
em nossas aulas. Isso nos mantinha 
cada vez mais alerta ao compromisso e 
aos estudos. 

Esta tarefa foi fundamental para pa-
vimentar o que viria a seguir, tarefas 

no Campo Social foram apresentadas 
e foram assumidos novos compromis-
sos, passando a agregar conhecimentos 
profissionais da área de tecnologia 
junto a era dos cursos de inclusão e 
formação digital, os computadores e 
suas diversas plataformas. Diversos 
jovens e adultos passaram conosco 
nestes cursos de formações, algo que 
era realizado de forma alegre, 
prestativa e solidaria que nos enchia 
de certas emoções ao nos depararmos 
com a reação do aprendizado por 
partes dos alunos. 

Nossas atividades se intensifica-
ram quando nos foi feito o convite a 
participar de uma diretoria da casa 
espírita, ao qual buscamos melhor 
formação nas RGA´s, onde se minis-
travam diversos cursos e nos habilita-
vam a colocar em prática estes novos 
conhecimentos, nessa oportunidade 
trabalhamos junto a comunicação 
espírita dentro da casa.

Uma oportunidade foi secreta-
riar uma turma de EAE, logo após 
este processo, iniciávamos a con-
dução de nossa primeira turma de 
EAE na casa espírita.

A vida material não parou 
assim como a vida social, ambas 
caminharam com este processo de 
auto evangelizar-se e tivemos a gra-
ta oportunidade de servir na represen-
tatividade das casas de nossa regional, 
onde compartilhamos bons anos de 
vivências, encontros e reciclagens. 
Demos bons passos para o andamento 
desta atividade, onde deixamos a con-
tinuidade em mãos abençoadas de 

valiosos companheiros de jornada.
Hoje estando a frente de uma 

nova antiga casa espírita, onde 
tudo que aprendi no campo das obser-
vações estou colocando em prática e 
me reforço a cada dia, o compromis-
so com estas oportunidades de me 
resgatar diante da caminhada da 
caridade onde o que não sei ou não 
melhorei eu possa servir para que 
possa aprender. 

Tenho comigo que hoje não sei o 
que faria se não tivesse na minha vida 
estas tarefas. São escolhas diárias. São 
desafios que me coloquei e as vezes 
ouço que a “vida impõe, que a vida 
traz”, mas acredito que muito disso 
“sou eu quem escolho” e já que é pra 
vivenciar desafios e obstáculos, que eu 
possa escolhê-los. 

Estou em constante aprimoramen-
to, percebi que na vivência da dou-
trina espírita são muitos ciclos que se 
iniciam e outros que se encerram...e 
quero deixar aqui com este meu teste-
munho que a tarefa é minha, é sua, 
é nossa e cabe a nós hoje e agora...
não amanhã...porque amanhã tal-
vez não de tempo. Para fazer o bem, 
precisa ser hoje e agora, e o que 
estou fazendo hoje e agora?...conti-
nuo a trabalhar na seara de Jesus 
me colocando bons desafios e 
contando com esta prestimosa 
cobertura espiritual que todos nós 
temos, basta nos sintonizarmos.

Paz e Bem a todos discípulos, 
servidores de Nosso Senhor e Mestre 
Jesus.

  

Leandro Machado Costa - 
Voluntário do Núcleo Assistencial 

Espírita 3º Milênio - Regional SP Leste

Em vários trechos temos narrativas 
emocionantes de como funcionavam 
esses núcleos de peregrinações e 
cultos. Em um desses encontramos 
um núcleo fundado e direcionado 
para as crianças, ou seja, relato de 
evangelização infantil.
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O Falando ao Coração 365 surgiu 
da necessidade de apoio a todos os 
aliancistas que, apesar da boa vontade, 
são seres humanos que em algum 
momento, também precisam de apoio.

PAULO DE TARSO

FALANDO AO CORAÇÃO 365

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  2021

Realizado todos os dias do ano por 
um facilitador, o programa promove 
uma grande rede de apoio mútuo para 
as dificuldades de todos os irmãos 
de caminhada, proporcionando a 
sensação de alívio após os encontros e 
o compartilhamento de cada alegria e 
de conquistas. Vale a pena conhecer!

Nosso pré-requisito é que esteja 
pelo menos no grau de aprendiz da 
Escola de Aprendizes do Evangelho 
da Aliança, ou já ser voluntário de 
alguma casa do movimento.

Em 2 anos de pandemia, 
adquirimos uma boa experiência 
virtual e hoje somos centenas de 
facilitadores espalhados por todas 
as regionais da Aliança, capacitados 
a conduzir os exercícios do Falando 
ao Coração, com dinâmicas 
intimistas em que a base é valorizar a 
confidencialidade. Para participar de 
um exercício, escolha o melhor dia e 
horário e faça sua inscrição clicando
aqui.

Calendário de Atividades – Segundo Semestre de 2022

TEMAS DATAS LOCAL
Encontro de Discípulos 2022 23 de outubro de 2022 Pelas Regionais

Ingressos na FDJ Segundo Semestre 2022 Pelas Regionais
Algumas regionais através de suas Coordenações de FDJ/EAE, realizarão o Ingresso na Fraternidade dos Discípulos de 

Jesus. Informe-se em sua regional e participe no acolhimento dos novos Discípulos.

https://alianca.org.br/site/projeto-paulo-de-tarso/
https://forms.gle/8XgwRfq1BqDa4VXn9



