
MENSAGEM AOS 
DISCÍPULOS

Procedimento como Discípulo

O que o Plano Espiritual espera de todos nós, discípulos, trabalha-
dores e dirigentes, no que respeita à difusão dos ensinamentos de 
Jesus?
Em termos de compreensão e de unidade de execução, o que 

espera de nós, para se manter inalterável a estrutura e os planos do esfor-
ço visando ati ngir as fi nalidades básicas, com perfeição, segurança e em 
tempo breve?
As fi nalidade e os programas que devemos cumpri não comportam dúvi-
das interpretati vas ou executi vas, porque são simples, claros e justos e se 
baseiam no Evangelho, que todos nós respeitamos e nos esforçamos por 
efeti vas em nossa vida ínti ma e social, restando unicamente que os exe-
cutores se integrem nele, devotem-se aos testemunhos com coragem, de 
coração aberto e disposição fi rme de vencer a sagrada tarefa.
Na atual desorientação do mundo, os valores maiores estão com aque-
les que, sem alarde e humildemente, seguem seus rumos sem temores, 
porque sabem que seus passos são acompanhados de perto pelo amor do 
Divino Mestre contando, além disso com o apoio paciente, valioso e incon-
dicional dos companheiros do Plano Maior integrados na mesma causa.
Aqueles que se dispõem a esse esforço, acima dos interesses pessoais, por 
serem mais amadurecidos e idealistas e também porque desejam realmen-
te sua espiritualização, para esses a vitória nessa luta pode ser desde logo 
assegurada, porque o principal para isso já possuem, que é a decisão fi rme, 
irrevogável de realizá-la e a perseverança inabalável de vencer, vencendo-
-se a si mesmos, dure o tempo que durar, custe o que custar.
E para isso não é necessário estar o executor atormentando-se e reali-
mentando-se com sugestões de força e de coragem, porque esses valores 
fl uem espontânea e normalmente da alma valorosa, como força que 
emana do próprio Espírito esclarecido e esperançoso de mais ampla evo-
lução espiritual.

Edgard Armond - Livro: Verdades e Conceitos II, item 57

Queridos companheiros, 

mais uma vez vimos ao en-

contro dos discípulos atra-

vés desse singelo boleti m 

para estreitarmos nossos 

laços! Ajude-nos divulgando 

esse boleti m. Assim pode-

remos ampliar o alcance do 

boleti m e atualizar o nosso 

cadastro.

Se já realizou o cadastro, 

fale com outros discípulos 

para também o fazerem, 

assim podemos ampliar a 

nossa comunicação.

Acesse:

htt ps://fdj.typeform.com/

to/nPu01v

Entre em contato 
através dos e-mails:

fdj@alianca.org.br ou 
secretaria@alianca.org.br

BOLETIM DA FDJ
Ano 2 - número 13- Junho de 2018

FALANDO DO CORAÇÃO

FRATERNIDADE E FALANDO AO CORAÇÃO

Sócrates afi rmava que “ninguém que saiba ou acredite que haja coi-
sas melhores do que as que faz, ou que estão a seu alcance, conti nua a 
fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores”. Ser prota-
gonista da própria vida não signifi ca jamais se equivocar; signifi ca, sim, 
refazer caminhos, reconhecer falhas e erros, e deixar de ser prisioneiro 
das próprias ati tudes. (Hammed em “A Busca do Melhor”).

Para quem ainda não sabe, nossa Fraternidade desde 2012 estabe-
leceu uma plataforma de apoio aos Iniciandos e Iniciados nas EAE, com 
três colunas de programa com vistas a promover o Trabalho, o Estudo 
e a Renovação Interior.  A coluna que se desti na promover a Renovação 
interior foi inti tulada de Falando ao Coração, inspirada naqueles ínti mos 
colóquios de Jesus com seus discípulos.   



FALANDO DO CORAÇÃO
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Depoimento Kauê Lima

Talvez eu não tenha sido o único que no momento do ingresso na FDJ, confundiu o signifi cado da palavra 
“ingresso” com “conclusão”. Logo de início, senti  uma redução da carga sobre meus ombros. Ao passar do 
tempo e entendendo melhor que havia ingressado e não concluído um grau, senti  a responsabilidade boa 
que recaiu sobre eles: a de exemplifi car tudo aquilo que havia sido vivenciado até então. Hoje, passados qua-
se 13 anos que ingressei nessa Fraternidade bendita, me lembro todos os dias quando consigo e quando não 
consigo exemplifi car o que já sinto que vai se modifi cando dentro de mim. Quando consigo, busco aprimorar. 
Embora menos feliz, quando não consigo, busco uti lizar as ferramentas aprendidas nos graus ingressados para 
“aprender” com meus erros e “servir” mais, vivenciando o máximo possível os ensinamentos do nosso Mestre 
Jesus. Às vezes soa como poesia apenas. Entretanto, fazer parte dessa Fraternidade em que outros irmãos vi-
venciam momentos similares aos meus, me fortalece e torna-me mais disposto a cada dia, degrau por degrau, 
ir depurando meu espírito para tornar-me um ser humano melhor e servir melhor o meu planeta. Que Deus 
abençoe os nossos esforços! 

Kauê Lima é trabalhador do CEAE de Vila Nhocuné – Regional São Paulo Leste

Almas Afi ns

Almas Afi ns é mais uma das obras de Edgard 
Armond que trata de conhecimentos da pré-
história da humanidade terrestre, desde a exti nta 
Lemúria até o anti go Egito, abordando um dos 
mais fascinantes temas, que a todos nos interessa, 
espíritos em evolução: a Lei da Reencarnação.

 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 parti cipe.

Encontros e Eventos
Acontecerá o curso de facilitador do Falando ao Co-

ração em 28/07/18. Aberta a parti cipação a todos os 
discípulos de todas as regionais. Inscrições de 10/06 a 
10/07 no site da Aliança - www.alianca.org.br

Um dos pontos altos da iniciação espirita é senti r-se mais senhor de nosso caminho evoluti vo o que, em 
parte nos traz maiores consolos e, em outras instâncias, nos remete à nos responsabilizar e cuidar de nós 
mesmos. A FDJ não está indiferente à esta cobrança inti ma e natural de nossa consciência e, entre outras ini-
ciati vas, estabeleceu o Falando ao Coração como um espaço para se estar e senti r-se em Fraternidade. Estar 
em Fraternidade é: estar mais no Ideal e junto aos irmãos de ideal, estar mais no presente e presente, estar 
mais atento e disponível uns para com os outros, estar com respeito e confi dencialidade, estar mais sensível 
e mais autênti co, estar mais inspirado e inspirando, estar mais pleno e eterno, estar mais afeti vo e amoroso, 
estar mais rico de testemunhos e de “insights”, estar mais com nossos mentores e com Jesus. 

Assim, via de regra, saímos dos exercícios ou seminários do Falando ao Coração mais de bem conosco mes-
mos, com o Ideal que abraçamos, com os irmãos, com próximo e com a vida. Amadurecidos pelas vibrações de 
Fraternidade, que veem a nos de vários desti nos e por vários meios, nos revigoramos e nos fortalecemos para 
os coti dianos desafi os superações de semear Amor em companhia do Mestre. 

Venha Parti cipar. 

Em breve estaremos disponibilizando quinzenal-
mente, por e-mail, para todos os discípulos de nosso 
cadastro: “Encontros com o Mestre”...aguarde


