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

Esta trilogia iniciada com o livro 
Sementeira de Luz, seguido pelo 
Sementeira de Paz e finalizada 
com a Colheita do Bem, forma 
uma série que nos mostra uma 
verdadeira trilogia da luz, 
da paz e do bem maior, que a 

SUGESTÃO DE LEITURA
TRILOGIA

Senhor o que queres que eu 
faça?

 Esta é uma frase que me guia 
e permeia por onde passo. Quando 
me lembro dela, fica mais trabalhoso 
de recusar qualquer oportunidade 
de trabalho, afinal, todas elas são 
momentos de retorno para o meu 
caminho evolutivo.

 Tenho recebido tanto nessa 
vida que o pouco que faço, sempre 
parece pouco em virtude de tantas 
bençãos recebidas.

 Ainda com as quantidades 
de perdas que carrego, é lindo e 
reconfortante sentir a fraternidade 
a me apoiar desde meu ingresso há 
mais de 10 anos.

Dirigir Escola de Aprendi-
zes do Evangelho só tem me deixado 
viva e atenta ao processo iniciático, 
pois estar com esses aprendizes é 
aprender sempre e vejam: estar em 
exposições em aulas nessas escolas, 
de maneira on-line, tem me propor-
cionado essa mesma sensação, então 
não tenho economizado tanto nelas. 
Afi nal, como ainda sou imperfeita, 
ao preparar uma nova aula, em 

uma nova turma em dias e sema-
nas diferentes me deixa viva nesse 
ambiente maravilhoso de redenção.

Estar em contato com uma 
Evangelização Infantil, seja no 
apoio, na casa que sou voluntária, ou 
nos cursos de formação, ao ministrar 
aulas, on-line, ou participar, presen-
cialmente, da equipe que ministrou 
esse curso presencial, também é 
gratifi cante.

 Mas, discipula, não recusa 
tarefas, nem deveria escolher fren-
tes de trabalho, precisa exercitar 
a reforma íntima e ao ministrar 
encontros no FC 365 é igualmente 
estar em contato, com realidades de 
vidas que tanto me fazem agradecer 
por estar mais uma vez em fraternida-
de em ambientes de ameaça-zero.

Não posso deixar de lem-
brar dos outros encontros de tra-
balho em reuniões de Casa Conse-
lheira Integrada (CGI), nossa casa, 
inclusive sediará essa última reunião 
desse ano, quanto aprendemos com 
irmãos que chegaram antes e não me 
economizam vivencias e aprendiza-
dos em ações como: novas ações para 
os entrevistadores, para melhorar as 
escolas de aprendizes, auxiliando no 
Manual para EAE on-line, no Pro-
jeto Paulo de Tarso, por exemplo. 
São pessoas muito generosas em me 
proporcionar vivências e aprendiza-
dos imensos, bagagem que tem me 
auxiliado a praticar mais essa tarefa 
de responder à questão: “Senhor, que 
queres que eu faça”.

 Difícil e complicado, para não 
deixar de me repetir, trabalhoso ficar 
em uma só frente.

 Estar na Coordenação FDJ 
aqui na regional e participar de todo o 
processo de ingresso de novas pessoas 
é imensamente rico, pois é reviver, 
(re) sentir a fraternidade espiritual a 
me brindar com sua generosidade ao 
deixar tudo muito organizado e em 
egrégora única, quanto é gratificante, 
sentir que o que acredito e procuro 
trabalhar por esse ideal, tem novas 
pessoas para agregar. Quanto lindo, 
é sentir a FDJ encarnada se movendo 
para, em parceria com a FDJ espiri-
tual, acolher e recepcionar a todos, 
sem egos, personalismos, somente, 
“confraternizar para melhor servir”.

 Ah, e para só deixar mais 
intenso esse relato, não posso deixar 
de registrar o quanto é prazeroso estar 
em equipe no movimento e organizar 
um encontro de discípulos. E, lógico, 
aplicar em nossa regional, sentindo a 
egrégora mística intensa a nos brin-
dar, mais uma vez, me respondendo à 
questão: “Senhor, o que queres que eu 
faça?”.

Posso ouvi sua resposta 
dizendo: “semeie, Ivone, semeie 
por onde passar, não escolha qual 
frente, apenas atenda nossos 
chamados!”.

 Em minhas preces diárias, 
rogo a Jesus que continue nos aben-
çoando e permitindo que tantos 
outros sintam, o que sinto, quan-
do a fraternidade me comanda a 
vida. Que todos possamos sentir essa 
alegria de “confraternizar, para melhor 
servir”, que todos possamos não mais 
economizar sorrisos, abraços e o que 
mais for necessário.

Ivone Lemos da Rocha é voluntária 
do Núcleo Batuíra Serviço de 

Promoção a Família e Coordenadora 
da FDJ - Regional SP Norte.

todos nos une no carreiro da evolução 
espiritual para Deus. 

(Esta sugestão de leitura foi indicação 
do discipulo Leandro Machado Costa, 
da Regional SP Leste.)

Desejamos a todos uma ótima leitura.
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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  2022

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

Ingressos na FDJ Segundo Semestre 2022 Informe-se em sua Regional

Algumas regionais através de suas Coordenações de FDJ/EAE, realizarão o Ingresso na Fraternidade dos Discípulos de 
Jesus. Participe no acolhimento dos novos Discípulos.

projrtopaulodetarso@equipesalianca.org.br
https://alianca.org.br/site/projeto-paulo-de-tarso/



