
outras terras que não as brasileiras. A Escola 
de Aprendizes está frutificando e, no velho 
continente, o nosso Brasil já está ficando lar-
gamente conhecido, vocês vão achar graça 
talvez do que lhes falo, não pelo seu fute-
bol, mas, pelo seu conhecimento evangélico. 
As criaturas já vão começar a fazer ponto 
turístico de excursões pelo nosso Brasil, e 
é preciso que os Discípulos da Fraternidade 
estejam conscientes dessas grandes realidades 
e possam oferecer àqueles que vêm em busca 
de um conhecimento novo, a base segura da 
reformulação interior.

As criaturas estão alarmadas pelo pro-
gresso da ciência. A ciência, por vezes torna o 
homem frio. E se a ciência é importante, como 
lembra a nobre Celina, a consciência é funda-
mental e a consciência está se tornando rara. 
As criaturas conscientes estão se tornando, a 
cada dia que passa, mais raras porque estão 
faltando aqueles seres desassombrados da pri-
meira hora, que enfrentem tudo e todos para 
mostrarem ao mundo o roteiro evangélico.

Meus amigos, nós convidamos neste 
instante aqueles que têm uma sensibilidade 
maior para sentirem a potencialidade vibra-
tória deste instante, para que vocês possam 
ver o que é possível fazer exercendo essa 
potencialidade dentro da nossa tarefa pri-
meira para o Aprendiz do Evangelho, como 
o nosso Jordão lembrou. A nossa tarefa das 
quintas-feiras, a tarefa primeira confiada ao 
Aprendiz. Aquele principiante não podia 
atender no plantão de orientações, não podia 
atender no trabalho de cura, mas podia pôr 
em prática a sua capacidade de sentir, a sua 
capacidade de vibrar, a sua capacidade de dar 
de si mesmo em benefício do mundo.

E a conscientização desse trabalho, meus 
amigos, está rareando. E é preciso relem-
brarmos, a cada dia, que embora as fileiras se 
tornem outras nós temos aqui companheiros 
da primeira hora que também estão conosco, 
que a maior parte dos companheiros encarna-
dos não os vêem. Mas, estão o nosso Vinícius, 
o nosso Godoy Paiva, que fizeram parte dos 
primeiros movimentos, conscientes das gran-
des realizações.

Nessas cadeiras, a cada ano, se renovam as 
criaturas. Uns terminam o curso para outros 
começarem. Entretanto, meus amigos, é 
preciso que entre Aprendizes e Discípulos a 
tarefa de envolver o mundo em amor perma-
neça. É preciso continuarmos juntos nessa 
tarefa, e o pensamento não ficar preso entre 

“Q ueridos compa-
nheiros e Discípulos 
de Jesus. Em todas as 

situações evolutivas,todos festejam aniversá-
rio. É comum e normal comentarem-se as 
qualidades dos aniversariantes e, principal-
mente, a sua origem.

A origem da nossa Fraternidade suplanta 
a matéria, exatamente como está. Entretanto, 
meus amigos, nós vamos nos reportar a 
alguma coisa de mais importante talvez, para 
o dia em que todos estivermos no mesmo 
plano. Vamos regressar ao passado, vamos vol-
tar à década de 1940, no meio dessa década, 
e vamos verificar os homens assinando um 
armistício no Ocidente para lutarem no 
Oriente. De um lado e de outro, guerras 
fratricidas, a falaciosidade dos homens enco-
brindo os seus intuitos e as criaturas esqueci-
das da verdade de Deus, procurando satisfazer 
as suas vaidades mesquinhas.

Eis quando Nosso Senhor Jesus resol-
veu que era a época de implantar uma nova 
aliança, de fazer uma nova aliança entre o 
céu e a Terra. Era preciso que se procurasse 
um homem bastante enérgico como o fora 
Abraão, bastante forte na fé, capaz de levar 
os seus companheiros a uma disciplina férrea 
para que as criaturas se entendessem, para 
que procurassem compreender os ensina-
mentos crísticos. E das grandes obrigações 
dos grupos fraternais do plano do Espírito, 
surgiu a Fraternidade dos Discípulos de Jesus.

Encontraram esse homem forte na pessoa 
do nosso Edgard. Foram a ele confiadas as bases 
da nossa aliança, cujos discípulos não precisa-
riam de uma arca, de uma caixa de madeira 
revestida de ouro, para guardar as tábuas da 
Lei; mas que gravariam no próprio coração, na 
própria consciência, os ensinamentos crísticos 
para que o roteiro evangélico fizesse parte do 
seu dia-a-dia. E é por isso, companheiros e 
amigos, que nós lutamos, dia-a-dia para que a 
grande confraternização se faça. É importante 
que todos nós nos conheçamos uns aos outros, 
é importante que todos nós conheçamos as 
bases da nossa Fraternidade.

Entretanto, é preciso que aprendamos a 
exercê-la nos mais diversos pontos do pla-
neta: hoje aqui, amanhã ali, depois mais além. 
E nós observamos que está frutificando, 
porque companheiros mais desassombrados 
já estão levando a Escola de Aprendizes a 

MENSAGEM AOS 
DISCÍPULOS

Confraternização nos 30 Anos da FDJ

Queridos companheiros, mais 
uma vez vimos ao encontro dos dis-
cípulos através desse singelo boleti m 
para estreitarmos nossos laços! A 
nossa Fraternidade dos Discípulos de 
Jesus conta com muitos companhei-
ros encarnados e intentamos estar 
em contato com todos através desse 
simples instrumento. Ajude-nos 
divulgando esse boleti m e o cadastro 
com os discípulos que você conhece. 
Assim poderemos ampliar o alcance 
do boleti m e atualizar o cadastro.

Acesse:
htt ps://fdj.typeform.com/to/nPu01v  

E preencha o cadastro.

Caso tenha difi culdades, procure o 
Coordenador de FDJ de sua Regional 

ou envie e-mail para 
fdj@alianca.org.br ou 

secretaria@alianca.org.br
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quatro paredes. O pensamento é livre, o pen-
samento é aquela porta aberta que nos leva 
aos páramos celestiais e nos conduz às vere-
das tranquilas da sabedoria. Para, conscientes 
daquilo que somos e daquilo que estamos 
fazendo nesse instante, daquilo que temos 
aprendido e daquilo que nos falta realizar, 
permaneçamos juntos, conscientes da própria 
responsabilidade e conscientes, sobretudo, da 
nossa confraternização; do “amai-vos uns aos 
outros”, porque sem amor não há vibração, 
sem amor não há paz, sem amor não há ami-
zade, sem amor não há compreensão.

Amemo-nos uns aos outros, como Jesus 
nos ama, agora e sempre, para que possamos 
permanecer fiéis ao nosso discipulado. ”

Mensagem de Dr. Bezerra de Menezes ao fi nal 
do evento, através da médium Martha G. Thomaz 
(O Trevo no. 101 – jul. /82).



PAULO DE TARSO
Mesmo depois de ingressado na FDJ,  é importante o discípulo prosseguir no seu esforço meritório da Reforma 
Íntima e do trabalho, aprimorando-se.

Algumas atividades que um discípulo pode desenvolver

Campanha da Distribuição do livro “Evangelho Segundo o Espiritismo”
Campanha de Distribuição do livreto “Culto ao Evangelho no Lar”
Abertura de Grupo de Estudos onde não há casas espiritas ligada a Aliança
Apoio as Escolas de Aprendizes do Evangelho – (dirigir, secretariar, aplicar aulas ou divulgar)
Abertura ou apoio a trabalhos sociais de auxílio ao próximo.
Abertura ou apoio a trabalhos que resultam na Evangelização do Ser.

SUGESTÃO 
DE LEITURA

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
E INGRESSOS

Ingresso na FDJ
Cabe aos discípulos da FDJ acolher os novos discípulos que irão ingressar 

na nossa fraternidade.
Se informe em sua regional qual o calendário de ingresso neste ano 

e participe.

    Encontros e Eventos
Não esqueça. Nosso Encontro de Discípulos será dia 22/10 em
cada Regional.
Dia de Aliança em 2017
Dias 1 e 2 de julho teremos em São Paulo o DIA DA ALIANÇA –
Encontros de Lideranças da AEE e Equipes de Trabalho.
Para maiores informações procure o Coordenador de FDJ em sua Regional

ESPAÇO DO DISCÍPULO (������ � ����� ��� ��� �������� - ����� � ���)

Falando ao Coração
Jesus eleva os nossos corações a 

categoria de Templo e de Oficina e 
nessa tocante obra, Edgard Armond 
nos convida a visitar esse espaço. 
De forma direta e sensível, o au-
tor fala conosco como Aprendizes e 
Discípulos, convidando-nos a uma 
construção baseada no amor e com 
auxílio dos amigos espirituais fazen-
do com que nossos corações possam 
receber, em espírito e verdade, a pre-
sença amiga de Jesus.

Revendo os últimos 11 anos desde o meu ingresso na Fraternidade dos Discípulos de Jesus em 2006, 
percebo que caminhei mesmo que com mais tropeços do que acertos. 

Descobri aos poucos que ser discípulo é renascer todos os dias, buscando servir melhor a cada dia e diante desta pers-
pectiva desenvolvi muitas tarefas dentro da Casa Espírita, colocando-me a disposição para novos desafios e assim abracei 
os ideais de servir na causa do Mestre Jesus.

Hoje tenho focado na máxima de Jesus “Amar ao próximo como a ti mesmo”. Dentro dela sinto que a minha maior 
dificuldade é amar sem preconceitos e principalmente sem exigências, enxergando o meu próximo como ele “É”. 

Sempre tive dificuldade de praticar este amor sem exigência dentro da família, pois, auxiliar os “de fora”, aqueles que 
não convivemos diariamente, nem sempre foi tão difícil para mim.

Dentro do lar, junto daqueles que não comungavam com os meus pensamentos e sentimentos, aí sim eu encontrava 
muitas barreiras, principalmente de amá-los verdadeiramente.

Como discípulo de Jesus e buscando os exemplos do Mestre, tenho conseguido conviver melhor e acima de tudo 
exercitar o “amor sem exigências”. Começando por mim, aceitando as minhas imperfeições, valorizando as “pequenas 
coisas”, buscando na simplicidade que tanto Jesus nos ensinou, consigo me colocar no lugar do outro, respeitar a sua 
individualidade, e entender o progresso pessoal de cada um. 

Ainda é pouco, tenho consciência disso, porém este exercício tem feito uma grande diferença na minha vida. 

Rosemaire da Silva Vinte é trabalhadora na Fraternidade Espírita Casa Branca, Brumadinho - Minas Gerais


