
MENSAGEM AOS
DISCÍPULOS

ATRIBULADOS E PERPLEXOS

Queridos companheiros, mais 

uma vez nos encontramos, 

enquanto discípulos, através 

deste singelo boletim para 

estreitarmos nossos laços! 

Ajude-nos divulgando e 

repassando este arquivo para 

nos unir fraternalmente, cada 

vez mais! E, assim, poderemos 

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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Desde os primeiros tempos do 
Evangelho, os leais seguido-

res de Jesus conhecem tribulações 
e perplexidades, por permanece-
rem na fé. Quando se reuniam em 
Jerusalém, recordando o Mestre 
nos serviços do Reino Divino, co-
nheceram a lapidação, a tortura, o 
exílio e o confisco dos bens; quando 
instituíram os trabalhos apostólicos 
de Roma, ensinando a verdade e 
o amor fraterno, foram confiados 
aos leões do circo, aos espetáculos 
sangrentos e aos postes de martírio. 
Desde então, experimentam dolo-
rosas surpresas em todas as partes 
do mundo. A idade medieval, en-
volvida em sombras, tentou desco-
nhecer a missão do Cristo e acen-
deu-lhes fogueiras, conduzindo-os, 
além disso, a tormentos inespera-
dos e desconhecidos, através dos 
tribunais políticos e religiosos da 
Inquisição. E, ainda hoje, enquan-
to oram confiantes, exemplifican-

do o amor evangélico, reparam o 
progresso dos ímpios e sofrem a 
dominação dos vaidosos de todos 
os matizes. Enquanto triunfam os 
maus e os indiferentes, nas facili-
dades terrestres, são eles relegados 
a dificuldades e tropeços, à frente 
das situações mais simples. Ape-
sar da evolução inegável do direito 
no mundo, ainda são chamados a 
contas pelo bem que fazem e vigia-
dos, com rudeza, devido à verdade 
consoladora que ensinam. Mas to-
dos os discípulos fiéis sabem, com 
Paulo de Tarso, que “em tudo serão 
atribulados e perplexos”, todavia, 
jamais se entregarão à angústia e 
ao desânimo. Sabem que o Mestre 
Divino foi o Grande Atribulado e 
aprenderam com Ele que da per-
plexidade, da aflição, do martírio e 
da morte, transfere-se a alma para a 
Ressurreição Eterna. 

Vinha de Luz – Emmanuel/Chico 
Xavier

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, 
mas não desanimados.” 

Paulo (II Coríntios, 4:8)

PAULO DE TARSO

https://alianca.org.br/projetopaulodetarso/


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

Uma interessante coletânea 
de textos que buscam abordar o 
conceito de livre-arbítrio na Dou-
trina Espírita, assim como influ-
ências que podem nos acometer 
e nós como protagonistas de toda uma exis-
tência. O amor incondicional de Deus, sua 
criação perfeita, a importância de controlar 
nossas emoções e pensamentos é um apren-
dizado necessário e uma ação de respeito a 
nossas decisões.

SUGESTÃO DE LEITURA

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

TEMAS DATAS STATUS

Tradição Espiritual 02/08/2020 Já realizado

Ambiente Místico 04/10/2020 Já realizado

Caráter Iniciático da EAE 29/11/2020 Já realizado

Reforma Íntima 07/20/2021 Já realizado

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

Ingressei na FDJ em 2006 assumindo o compromisso como discípulo.

Antes sempre estive ligado a trabalhos assistenciais e achava que por isso era uma boa 
pessoa, pois, estava ajudando as pessoas que mais precisavam.... mas precisavam do que? 

Depois continuei com os mesmos trabalhos assistenciais, mas já com outra visão, agora 
conseguia ver as minhas atitudes, minhas posturas, olhar para dentro de mim e perceber, 
quais eram os meus sentimentos e como reagia diante dos fatos. 

Há 37 anos em minha cidade, realiza-se um evento voltado a arrecadar fundos à um projeto de assistência social 
à 150 meninos com necessidades diversas e indiretamente seus familiares. 

Para manter este projeto é necessário a captação constante de recursos, sendo a maior fonte de arrecadação o 
evento “Noite Italiana” onde participo como um dos organizadores da festa, que demanda aproximadamente 3 meses 
neste processo desde o início ao término do evento.  

Por ser um grande evento necessita-se de muitos voluntários, onde em sua maioria são participantes de Casas 
Espiritas, mas também voluntários de todos os setores e credos da nossa sociedade

Como Deus é bom, pois, o evento tem a finalidade de arrecadar verbas para o projeto, mas, como discípulo 
a minha visão passou a ser outra e é nestes momentos que consigo exercer o discipulado colocando em prática o 
amor que Jesus nos ensina a cada momento, primeiro com a postura de equilíbrio, sabendo que as minhas atitudes 
modificam o ambiente, não dando margem que os conflitos se proliferem, que a maledicência vá adiante, e com 
palavras amigas sem impor caminhos a ninguém, procuro de forma sutil dizer que: cada um percebe a realidade com 
os valores que tem dentro de si e age da maneira que está vendo.

E assim conduzindo a reunião em que o foco principal “arrecadar dividendos” passa a ser secundário e o principal 
sem dúvida é o de “arrecadar os tesouros da alma”. 

Somente percebi tudo isso pela oportunidade do meu discipulado.       

Marcos Brefe  - Voluntário no Gral - Grupo Redenção Amor e Liberdade - Regional Araraquara

As Lives já realizadas estão disponíveis no Canal da Aliança no Youtube

O LIVRE-ARBÍTRIO 
e textos selecionados


