
MENSAGEM AOS 
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Respeito às tradições

BOLETIM DA FDJ
Ano 1 - número 12- Outubro de 2018Eis agora as palavras de Razin, na interpretação da inefável entidade 

maior feminina que todos amamos:

“As tradições milenares de iniciação que após a adaptação feita, 
chegaram a atual Fraternidade dos Discípulos de Jesus para serem 

levadas diretamente ao coração dos homens dos nossos dias e por estes 
recolhidas e testemunhadas na vivência evangélica, sem necessidade de 
permanecerem isoladas e secretas em diferentes processos de culto e sim-
bologia; estas agora estão abertamente reveladas em escolas e cursos pú-
blicos, com as exemplificações compatíveis com as condições de cada um no 
ambiente que lhe é próprio.

Mas, superadas as diferenças aparentes, os ensinamentos são sempre os 
mesmos, profundos, antigos, únicos, reais, apresentados das mais diferen-
tes formas, em palavras e molduradas variadas, mas tudo finalmente con-
tido no simples e profundo ensinamento do ‘amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo’.

Quando os homens entenderem que esses ensinamentos se encontram em 
tudo o que existe, malgrado as diferentes formas e condições ambientais, 
como as no tempo de Jesus; quando perceberam essas verdades e soube-
rem aplica-las na vivência comum, então haverá fraternidade no mundo.

Enquanto isso, compete ao discípulo de Jesus, sua divulgação e desenvolvi-
mento e a devida exemplificação com boa vontade, cordura e compreensão, 
esclarecendo e iluminando as mentes ofuscadas pelos aparatos exteriores 
dos templos, mas evitando apresentá-las com aspereza ou imperatividade 
e sujeitando-se até mesmo a revezes indiferenças e ingratidões; e se assim 
fizerem estarão cumprindo seus compromissos com fidelidade inegável.

Esta é a tarefa: estejam os discípulos onde estiverem, os testemunhos devem 
ser dados e serão vistos; e se não houver repercussões no próprio meio, o 
clamor deles soará nos Planos Maiores, onde a justiça de Deus não é a justiça 
dos homens. Aqueles que conseguirem propagar essas verdades evangélicas 
reunindo, esclarecendo, socorrendo e encaminhando seus irmãos para as 
luzes da Divindade Criadora, esses conhecerão verdadeiramente o caminho 
do aprisco do Senhor e para Ele se dirigirão sem hesitações, nada havendo 
que possa impedi-los; receberão o aperto de mão agradecidas dos compa-
nheiros de luta nos dois planos, não como simples elogios, mas como a mais 
sincera e pura alegria pelo trabalho bem executado nas hostes do Senhor.

Nesta terra abençoada a tarefa foi lançada, iniciada e prossegue em franco 
andamento; e embora não possamos adivinhar seu desenvolvimento, a to-
dos nós compete prosseguir, nos mesmos rumos, com corações cheios de 
esperanças e fé, porque as gerações se sucedem umas às outras e propa-
gam o cabedal evolutivo que recebem das que vieram antes.

Somos de Deus; a Ele servimos, aceitando Sua vontade como lei; executa-
mos o que nos compete, demonstrando fé, devotamento, desprendimento 
e perseverança e permaneceremos tranquilos como se um manto de paz 
envolvesse nossos corações para sempre.

Esta é a tarefa: estejam os discípulos onde estiverem, prossigam devotada-
mente nos testemunhos, e suas tarefas estarão para sempre consolidadas, 
porque o coração do discípulo é o templo do próprio Mestre.

Trilharemos sempre as mesmas sen-
das e nada nos afastará, porque o 
que nos une e nos salva o destino, 
é a magia do amor que se renova 
perpetuamente enquanto progredi-
mos e evoluímos, e porque o Senhor 
deste mundo está atento infindavel-
mente como um polo central pode-
roso da corrente formada pelo seu 
imenso amor, que transcende o pró-
prio globo”.

Edgard Armond, do livro Guia do Dis-
cípulo.

Cadastro Discípulos. Acesse:

https://fdj.typeform.com/to/nPu01v

Queridos companheiros, mais uma vez 
vimos ao encontro dos discípulos através 
desse singelo boletim para estreitarmos 
nossos laços! A nossa Fraternidade dos 
Discípulos de Jesus conta com muitos 

companheiros encarnados e intentamos 
estar em contato com todos através 

desse simples instrumento. Ajude-nos di-
vulgando esse boletim e o cadastro com 
os discípulos que você conhece. Assim 

poderemos ampliar o alcance do boletim 
e atualizar o cadastro.

Caso tenha dificuldades, procure o Coor-
denador de FDJ de sua Regional ou envie 

e-mail para

fdj@alianca.org.br ou 

secretaria@alianca.org.br

https://fdj.typeform.com/to/nPu01v


FALANDO DO CORAÇÃO

SUGESTÃO DE LEITURA CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
E INGRESSOS

ESPAÇO DO DISCÍPULO (ideias e ações que nos inspiram - mande a sua)

O Falando ao Coração tem como objetivo promover o ideal de fraternidade no coração dos iniciados, esclarecê-
los, fortalecê-los, encorajá-los amorosamente para que cumpram seu desiderato em busca da redenção 
individual e coletiva.

Tem a finalidade de resignificar, dar sentido, dar alma à renovação interior dentro do movimento de vida de 
cada participante, propiciando o auto amor num regime de trocas de vivências enriquecedoras.

Procure um grupo em uma das casas da Aliança. Se sua casa não possui, procure o coordenador de FDJ de sua 
regional ou entre em contato conosco.

Ingressei na FDJ, em junho de 
1993, e com toda sinceridade não 
tinha tanta sabedoria do compro-
misso espiritual que estava assu-
mindo naquele momento, mas fi-
cou muito claro para mim de que 
naquela manhã não receberia 
diploma por te concluído a Escola 
de Aprendizes do Evangelho, mas 
que iniciaria uma nova fase da 
minha vida, a de SERVIR ao Mes-
tre Jesus, de uma forma conscien-
te e melhor preparada.

Percebo que todos os dias, oportu-
nidades não me faltam para atuar 
como discípulo, pois nem que seja 
uma prece eu faço, de maneira es-

pontânea, a quem quer que seja ou 
esteja necessitado:  seja um ser hu-
mano ou um animal.

Penso também que se não posso fa-
zer algo sozinha, peço ajuda, o que 
não posso, é deixar de SERVIR.

Há anos, tenho um compromisso 
diário com a espiritualidade e faço 
essas ligações com ELA através de 
preces, nos seguintes horários:

Às 7:00h: Pelos Familiares, parentes e 
amigos encarnados e desencarnados;

Às 12:00h: Pela Aliança Espírita 
Evangélica; 

Às 18:00h: Pelas pessoas que es-
tão em aflições; 

Às 20:00h: Pelos irmãos que, ain-
da, desconhecem a prática do 
AMOR ao próximo e;

Às 22:00h: Vibrações pelo Bem 
Universal.

Joaceles Cardoso Ferreira é tra-
balhadora no GAMD-Grupo Assis-
tencial Mestre Divino –  Regional 
SP-Oeste

Livre Arbítrio
e textos selecionados

Armond nos mostra a importância de 
aprofundar os conhecimentos dos caminhos 

que o espirito percorre em seu retorno ao 
Criador, sendo claro e conciso ao trazer através 

de diversos textos uma exposição sobre a 
Criação do mundo, dos seres, o processo 

de evolução através da poderosa alavanca 
chamada Livre-Arbítrio, expondo fatores como 
o Bem e o Mal, o acaso, o destino, a fatalidade, 

o fatalismo e a responsabilidade. 

Ingresso na FDJ
Vamos acolher os novos discípulos que ingressarão 

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

Encontros e Eventos
Acontecerá o curso de facilitador do Falando ao 

Coração, dia 19/11, em São José dos Campos. Aber-
ta a participação a discípulos de outras regionais.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

