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Queridos companheiros, 

mais uma vez nos encon-

tramos, enquanto discípu-

los, através deste singelo 

boletim para estreitarmos 

nossos laços! Ajude-nos 

divulgando e repassando 

este arquivo para nos unir 

fraternalmente, cada vez 

mais! E, assim, podere-

mos ampliar seu alcance 

e atualizar nossos dados 

(cadastro). 

Para continuar recebendo 
este Boletim, mantenha 
seu cadastro de discípulo 
sempre atualizado através 

dos e-mails: 
fdj@alianca.org.br 

ou 
secretaria@alianca.org.br 
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Companheiros queridos,

To d o s  n ó s  t e m o s 
aprendido de Jesus a 
servirmos ao mundo, 

como disse o nosso irmão: mas, 
observamos que alunos existem 
numerosos e todos eles dão a sua 
presença por um número.

Alunos são números na 
multidão. Discípulos são aqueles que, 
escolhidos pelo Mestre, saem a dar 
testemunhos do Seu ensinamento. 
E, como serão reconhecidos os 
Discípulos escolhidos pelo Mestre? 
A resposta está em João (14-35}: 
“Nisto todos conhecerão que sois 
meus discípulos pelo muito que vos 
amardes”.

É preciso, meus amigos, que, 
a cada dia que passa, o nosso amor 
cresça porque todos nós esperamos 
o alvorecer cristão, todos nós 
esperamos o grande dia em que todas 
as criaturas se irmanarão no mesmo 
amor a Jesus. Entretanto, para que a 
grande noite do tempo seja vencida, 
para que o grande alvorecer apareça é 
preciso que o amor cresça entre nós. 
É preciso que aprendamos a fazer as 
coisas com amor, com carinho, com 
dedicação. É preciso que, dentro 
de nós mesmos, cuidemos desta 
planta delicada, porque o amor é 
uma planta muito sensível e, por 
vezes, a nossa sensibilidade faz com 
que esta planta sofra porque nós 
não procuramos compreender o 
porquê de determinadas palavras, 
de determinadas atitudes dos nossos 
companheiros.

Meus amigos, para que a 
planta viceje, a terra é ferida, os 
arados sulcam a terra, as enxadas 
a ferem para que as plantas possam 
crescer, para que possam produzir 
flores e frutos.

Não pense o Discípulo de 
Jesus que vai caminhar indene do 
sofrimento. Os sofrimentos são a 
base fundamental de sua evolução, 
os testemunhos, as incompreensões, 
as palavras às vezes menos delicadas 
dos  companheiros. É aqui lo 
que vai fazer com que o nosso 
coração se sinta machucado, mas, 
que dessa machucadura, ele saia 
mais forte, capaz de amar mais e 
melhor, porque só quando amarmos 
indistintamente, mesmo àqueles que 
inconscientemente nos ferem, é que 
nós seremos dignos do Mestre que 
escolhemos.

É  como d i s se  o  nos so 
companheiro: “os discípulos não 
ficaram chorando aos pés da cruz, 
eles se espalharam pela Terra e 
procuraram levar, aos mais diversos 
cantos, a palavra do Mestre”. Há 
aqueles que foram para a Pérsia, 
aqueles que foram para as Gálias. 
Cada um escolheu o seu campo de 
ação: porque é muito fácil, como 
disse o nosso Jacques, estarmos 
juntos dentro de uma sala onde todos 
nós somos queridos uns dos outros. 
Mas, para amarmos ao mundo, meus 
amigos, é preciso que estejamos 
preparados, é preciso que saibamos 
agir consoante a vontade do Mestre 
que, mesmo crucificado, pede: “Pai, 
perdoa, porque não sabem o que 
fazem.”

Meus amigos, os Discípulos 
de Jesus sabem o que estão fazendo, 
escolheram esse caminho; durante 
longos anos estudaram o roteiro dessa 
caminhada e é preciso caminharmos, 
desassombradamente, pela Terra 
para encontrarmos o caminho do 
céu.

Que Jesus nos abençoe!



PAULO DE TARSO

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

A HORA DO APOCALIPSE
Uma interessante narrativa que procura 

esclarecer os sentidos dados ao misticismo 
do Apocalipse. Nesta obra, encontramos re-
ferências aos significados do que seja Satã, 
Lúcifer, fim dos tempos, expurgos, transição 
planetária e evolucionária, novas gerações, 
Juízo Final, entre outros, são alguns dos te-
mas abordados nessa obra. Uma boa dica, 
assim, para entender nosso momento atual.

SUGESTÃO DE LEITURA

Projeto EAE/FDJ – Melhoria de Dirigentes e Expositores
Calendário de Lives:

TEMAS DATAS STATUS

Tradição Espiritual 02/08/2020 Já realizado

Ambiente Místico 04/10/2020 Já realizado

Caráter Iniciático da EAE 29/11/2020 A realizar

Reforma Íntima 07/20/2021 A realizar

Passagens para Grau Aprendiz e Servidor 04/04/2021 A realizar

Passagem para Grau de Discípulo 06/06/2021 A realizar

Após a realização de cada Live, será aberto inscrições para salas de Grupos de Estudo e 
Trabalho para o tema apresentado

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
E INGRESSOS

Em meados de 2016 conclui a EAED.  Naquele momento me veio à mente todo o bem que recebi e todo o apren-
dizado que me foi ofertado, eu estava bem e consciente que o conhecimento obtido não poderia ficar só comigo, 
senti que era preciso levar onde fosse preciso. 

Sai em busca de ajuda para que o bem se multiplicasse no nosso Nordeste e foi ai que encontrei em meu caminho 
irmãos que me acolheram e auxiliaram a levar os ideais do Cristo adiante. 

Assim surgiu a 1ª Turma de Mocidade da Aliança no Nordeste do nosso imenso país e logo em seguida uma querida amiga de 
outra casa me ligou relatando que a mocidade da casa dela estava fechando pois ela não tinha mais forças para levar a tarefa.

Na hora que ela me contou fiquei muito emocionado e disse a ela que o trabalho do Cristo não morre, ele se multiplica e se 
fortalece. Naquele momento senti um imenso amparo e pronto, veio a 2ª Turma de Mocidade em outra casa, e é uma turma muito 
bonita.

Enquanto isso em outra casa uma dirigente se interessou pela reforma intima da qual eu falava com tanto carinho nas palestras.  
Ela estava curiosa de onde vinha esse conhecimento e foi assim que surgiu a 1ª Turma de EAE na cidade de Camaragibe em PE, e 
com pouco tempo veio a 2ª Turma EAE cheia de alegria e amor. Companheiros foram se somando e hoje esses trabalhos avançam 
e prosperam com união e fraternidade. 

Na primavera de 2019 ingressei na FDJ, eu nunca vou esquecer a emoção que senti no momento que ouvi “Você não está sozi-
nho, estamos com você”, foi a confirmação do amparo que nunca me faltou.

Assim continuo a caminhada, levando o que me fez bem e as vezes quando a situação está difícil eu lembro dos conselhos re-
cebidos por Paulo “Ama, trabalha, espera e perdoa”, levanto e continuo um dia de cada vez, tentando seguir Jesus e fazer sempre 
o melhor na certeza que não estou sozinho pois estou em fraternidade.!

Alex Menezes – Voluntário da ALIANÇA ESPÍRITA IRMA DE CASTRO - MEIMEI (Abreu e Lima/PE) – Regional Campinas

RGA 2021 (VIRTUAL) - De 13 a 16/02/2021


