
MENSAGEM AOS 
DISCÍPULOS

Fraternização

Como Discípulos conscientes 
e membros de uma fra-
ternidade ligada, até pelo 
título, ao Divino Mestre, 

estão vinculados à fraternização univer-
sal e, justamente sob o impulso poderoso 
dessa inspiração, é que diariamente nos 
reunimos em nossos lares para realizar a 
referida vibração pelo bem universal que 
efetuamos como um ato de amor para o 
bem dos nossos semelhantes em geral.

Em sua tarefa no seio do povo, 
inúmeras são, da manhã à noite, as opor-
tunidades que se oferecem aos Discípulos 
para fraternizarem com o próximo, ávido 
sempre para encontrar em suas vidas, 
tantas vezes amarguradas, conhecimen-
to de verdades novas e mais legítimas e 
realidades mais completas, confortado-
ras, objetivas e mais concordantes com 
os aspectos e as circunstâncias dolorosas 
da vida moderna, com seus desajustes 
profundos, suas ansiedades e terríveis 
desenganos.

Por outro lado o Evangelho do Mestre 
torna-se hoje em nossos meios, mais que 
nunca e com forte evidência, o melhor 
caminho que podemos encontrar para 
evoluir mais depressa e mais depressa nos 
desprendermos deste mundo de provas e 
expiações.

Vivemos numa época difícil em que 
os valores, inclusive os religiosos, são 
desprezados e substituídos por outros 
mais modernos e sofisticados, que são 
uma expressão clara e adequada do des-
vario e da degradação da vida humana em 
que quase todos os seus setores e, mais 
que isso, época em que os horizontes 
se ensombram com a aproximação do 
período dramático do selecionamento 
espiritual da humanidade.

Temos assim uma oportunidade rara 
e feliz de nos colocarmos à disposição do 
Plano Espiritual Superior para a execução 
dos planos elaborados que visam ao sele-
cionamento dos valores espirituais dignos 
da próxima formação humana planetária, 
cujas marcantes características serão as 
virtudes cristãs, o apuramento mental e a 
elevada capacidade de devotamento pelo 
amor ao próximo.

Encarando a situação dentro destes 
parâmetros concluímos que aos Discípu-
los cabe agradecer humildemente a Deus 

Queridos companheiros, 

mais uma vez vimos ao 

encontro dos discípulos 

através desse singelo 

boletim para estreitarmos 

nossos laços! Ajude-nos 

divulgando esse boletim. 

Assim poderemos ampliar 

o alcance do boletim e 

atualizar o nosso cadastro.

Se já realizou o cadastro, 

fale com outros discípulos 

para também o fazerem, 

assim podemos ampliar a 

nossa comunicação.

Entre em contato através 

dos e-mails:

fdj@alianca.org.br  

ou 

secretaria@alianca.org.br

Cadastro Discípulos. Acesse:

https://fdj.typeform.com/

to/nPu01v
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viverem numa época tão difícil, porém, 
por isso mesmo, tão gloriosa e decisiva, 
em que se apuram nos planos divinos os 
elementos humanos evangelizados que 
dignificam a criatura humana. E só então 
poderão medir o valor transcendente da 
Escola de Aprendizes do Evangelho, que 
evangeliza e prepara os Discípulos para 
os testemunhos redentores, e desta Fra-
ternidade dos Discípulos de Jesus, que os 
recebe em seu seio, lhes fornece apoio 
e possibilidades de colaboração preciosa 
com o Divino Mestre nas atuais condi-
ções sombrias e negativas da Terra.

Agradeçamos a Deus esta oportuni-
dade e façamo-nos dignos dela; colhamos 
os frutos que oferece e apressemos assim 
a nossa evolução espiritual.

Para nós que viemos de um passado 
escuro, mais que tudo de violência e ins-
tinto e nos encontramos onerados com 
graves dívidas a resgatar, o esforço a fazer 
deve ser intenso e profundo, para termos 
êxito nas tarefas; mas a misericórdia de 
Deus se faz também presente nesta hora, 
nos permitindo contar com o auxílio pode-
roso dos irmãos do Plano Espiritual, que 
nos auxiliam em todos os sentidos; nestas
condições, não há vacilação justificável e 
tudo deve ser feito com confiança e bom 
ânimo.

Assim conseguiremos polir as ares-
tas e purificar o perispírito, dando-lhe 
cores claras e brilhantes, que é com as 
quais conseguiremos passar para a “direi-
ta do Cristo” no julgamento espiritual a 
que seremos todos submetidos em breve 
tempo.

Quando as sombras cobrirem a Terra 
por toda parte e o sofrimento transbordar 
sem remédio nem recurso algum mate-
rial, dominarão os valores espirituais e, 
então, os Discípulos, que se sacrificaram 
e conseguiram um grau satisfatório de 
evangelização, fulgirão como lâmpadas 
nas trevas e ao seu redor se aglomerarão 
os infelizes e necessitados, desorientados 
e carentes de imediato auxílio; e a estes, 
como a todos os demais, cabe esclarecer, 
consolar, proteger e encaminhar para as 
hostes que seguem o Cristo e dele espe-
ram a salvação prometida.

Edgard Armond, trecho do texto Aos 
Discípulos de Jesus, em O Trevo no. 284 

(fev/98)



PAULO DE TARSO

SUGESTÃO DE LEITURA CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
E INGRESSOS

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

Maria Esther Leite Junqueira, foi aluna da 18ª Turma da Escola de Aprendizes do Evangelho na Federação 
Espirita do Estado de São Paulo, cujo dirigente era Nelson Lobo de Barros, fundador da Fraternidade Cristo 
Redentor na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

Dona Esther mudou-se para Londrina e recebeu orientação de Edgard Armond para envidar esforços para im-
plantar o programa EAE numa casa espirita da cidade.  Ela começou a frequentar um centro espírita onde iniciou 
uma turma. No começo houve algumas dificuldades e resistências até que não foi mais permitido continuar as aulas 
naquele centro. Foi quando decidiu levar a turma para sua casa. Lá iniciou os preparativos para abrir um centro 
espírita, fundando assim o CEAE Londrina em 19 de agosto de 1979.

Tempo depois, a casa contava com estrutura para implantar os trabalhos espirituais do programa da Aliança.  
Além de implantar um núcleo do CVV – Centro de Valorização da Vida junto com os trabalhadores da casa, assu-
miu a direção de uma creche da cidade, participou da fundação da Sociedade Mantenedora de Assistência e auxiliou 
a fundar o USEL – União das Sociedades Espíritas de Londrina.

Esse é um breve depoimento de um discípulo da Fraternidade dos Discípulos de Jesus.

(Relato feito por Geraldo Henrique Guariente, 14ª Turma de EAE do CEAE Londrina, aluno de Dona Esther)

Os Exilados de Capela:
Esboço sintético da evolução espiritual 

do mundo
 Se temos curiosidade, dúvidas sobre 

o início de nossa humanidade, sobre 
seus primeiros instantes, nada mais natural! São 
inquietações que nos remetem a o que aconteceu 
entre o homem primitivo e nossa espécie atual? É 
possível desvendar sobre o famoso “elo perdido” de 
nossa humanidade?  O que é mais importante para 
a nossa evolução? O que é Capela? Onde fica e por-
que vieram? Atlântida de fato existiu? Como era o 
homem primitivo, a visão de João Evangelista desse 
homem... estas e outras respostas encontramos nessa 
primeira obra da trilogia escrita por Edgard Armond 
que pretende desvendar a História Espiritual de 
nossa humanidade.

Atualização Cadastro 
Entre 01 de maio e 31 de julho de 

2019, estaremos realizando a atualização 
do cadastro dos discípulos. É a oportuni-
dade para atualizar os dados de endereço, telefone, e-mail.

Encontros e Eventos:
Esse ano, o Encontro de Discípulos ocorrerá em 

20/10/2019. Oportunidade para encontrar os compa-
nheiros da Fraternidade que há tempos não encontramos.

Curso de facilitadores Falando ao Coração:
Brusque – SC, dia 06 de abril de 2019
São Paulo – SP, dia 27 de Julho

Encontro Geral de Facilitadores: dias 22 e 23 de Junho, 
em São Paulo

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.


