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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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Quando o interesse pelo me-
lhoramento desponta in-

timamente, surgem os anseios, 
buscam-se valores para preencher 
vazios que inquietam o Espírito. 
Muitas vezes já cansados de expe-
riências negativas, com desenganos, 
depois de tanto viver em angústias, 
tristezas, procura o homem o ca-
minho que o libertará, onde surgi-
rá um novo sol que se fará brilhar. 
Nesta disposição, abrem-se novas 
perspectivas, surgem novos rumos 
e é neste momento que nos chega o 
aluno na EAE, esperando encontrar 
no dirigente o apoio para que esse 
novo amanhecer surja na sua vida. 
Como dirigente, devemos estar 
fortalecidos nesta caminhada para 
que possamos oferecer, através da 
Doutrina, dos ensinamentos de Je-
sus e das diretrizes da Aliança, bons 
exemplos.

A partir deste momento, sabendo 
das dificuldades que traz cada um 
dentro de si, temos que, com muita 
consciência, entusiasmo, responsa-
bilidade e estudo, levá-lo ao desper-
tar. Sendo apoio em seu processo de 
reforma intima, reestruturação de 
caráter, para auxiliar no impulso de 
formação de nova personalidade e, 
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1 Fraternidade dos Discípulos de Jesus.
2 Escola de Aprendizes do Evangelho.

acima de tudo, sermos capazes de 
ser exemplo de vivência dos ensina-
mentos de Jesus, tendo amor e ca-
ridade em nosso coração, vendo-o 
sempre com atenção e respeito.

Ainda assim, como dirigente, 
encaminhar o aluno num proces-
so consciente de transformação, 
levando-o a alcançar cada grau da 
iniciação com perseverança, sem 
desânimo, vencendo vícios, defei-
tos morais e paixões sem esmoreci-
mento até o fim. Em seus primeiros 
passos como Aprendiz, aprendendo 
a conhecer-se, purificando seu cor-
po quanto aos vícios (fumo, álcool, 
sensualidade, jogos). 

Como Servidor, estar construindo 
seu caminho, servindo ao próximo 
com sentimento de caridade, dan-
do sem receber. E, como Discípulo 
compreendendo os graus alcança-
dos manifestando em si o potencial 
latente, havendo compreendido os 
ensinamentos do Evangelho, fazen-
do-o dispor-se a viver superando 
tentações, conveniências e como-
didades, assumindo compromis-
sos, dando testemunhos através 
da exemplificação e do trabalho 
constante. Assim, o aluno atinge o 
ingresso à FDJ de maneira plena e 
consciente, preparado para vencer 
o mundo como um verdadeiro Dis-
cípulo de Jesus, compreendendo 
que este é apenas o primeiro passo 
neste trabalho de reforma interior.

Trecho extraído da obra – Per-
guntas e Respostas – FDJ – referente 
a edição do O trevo n. 336 – out. 
2020 de autoria de Soraya Abdo 
Baarini



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

FALANDO AO CORAÇÃO 365

Falando ao Coração 365 é uma iniciativa do grupo de Facilitadores do FC, ofe-
recendo aos discípulos a oportunidade de participar dos exercícios de vida plena 
durante os 365 dias do ano.

Haverá  sempre uma sala aberta todos os dias para os 12 primeiros inscritos. 

A atividade será aplicada via online pelo Google Meet.

                             Para inscrições acesse o link: https://forms.gle/1bSuHm5cjj6SRqRg9 

Até conhecer o Centro Espírita Maria de Magdala, em Porto Alegre, onde moro, minha 
vida foi uma longa jornada, em busca de espiritualidade. 

Fui católica praticante, até os 18 anos de idade. Nesta época, desencantei-me com a missa 
dominical e os rituais, pois procurava e não encontrava respostas para as questões filosóficas 
que, um dia, eu tinha lido numa enciclopédia juvenil: quem sou, de onde vim, para onde 
vou? 

Do catolicismo, entretanto, sempre conservava comigo, os bons ensinamentos do 
evangelho de Jesus.

Aos 41 anos, ingressando na EAE, finalmente, eu encontrei as respostas para as perguntas que me levaram à 
abençoada doutrina espírita. Participei de estudos para realizar uma mudança interior, com base na vivência do 
evangelho de Jesus, com um objetivo mais abrangente do que simplesmente, ter respostas para questões filosóficas. 

Necessitava da minha ação pessoal para transformar conhecimento em sabedoria e fazer brotar 
em mim a caridade, indo ao encontro dos irmãos necessitados. 

O amor pelo Centro Espírita, onde tinha recebido tanto, me fez escolher este local para realizar meu trabalho 
e foi onde aprendi a importância dos valores da Aliança, do trabalho de equipe, do companheirismo, 
da confraternização para melhor servir.

Nestes 25 anos de trabalhos voluntário na Casa Espírita e na regional:
• Aprendi que os desafios são muitos, que é preciso uma grande motivação interior para trabalhar por um 

ideal; 
• Aprendi a ver o limite das pessoas e nelas encontrar os meus próprios limites;
• Aprendi que estamos todos fazendo o melhor que podemos, tomando as melhores decisões de acordo com 

o momento e que sem dedicação e esforço não se sai do mesmo lugar. 
• Aprendi que tomar decisões implica muitas vezes, em discordâncias que se modificam, quando respeitamos 

a opinião do outro, sem renunciar à nossa, buscando conciliação. 
• Aprendi que os conflitos e oposições fazem parte do caminho de todo o líder e que ressentimentos oprimem 

e o perdão liberta. 
• Aprendi que, por mais que se faça, ainda é pouco, diante de tantas necessidades para auxiliar. 
• Aprendi que, mais importante do que o que se faz, é o que se é. 
• Aprendi que trabalhar na Casa Espírita e pelo ideal da Aliança, de evangelização do ser, é uma nobre missão 

que liberta, redime, frutifica e transforma, alimenta a alma e tem dimensões incomensuráveis. 
• Aprendi a fazer do evangelho um modo de vida no meu dia a dia.

Concluir a Escola de Aprendizes do Evangelho em 1997 e ingressar na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, foi 
um verdadeiro marco em minha vida, um divisor de águas

                       Vera Regina Barcelos Castilhos, voluntária no Centro Espírita Maria de Magdala, Porto Alegre - Regional 
Extremo Sul

https://forms.gle/1bSuHm5cjj6SRqRg9


Edelson S. Júnior, escritor 
e documentarista, traz nessa 
obra fotos, cartas e relatos 
inéditos a respeito de Edgard 
Armond, sobre a criação da 
Aliança Espírita Evangélica, o 
trabalho da Escola de Apren-
dizes do Evangelho (EAE), 
das caravanas, vibrações e outras práticas.

Uma excelente leitura para dirigentes, 
secretários e expositores dessa importante 
frente de trabalho que fala diretamente no 
processo iniciático de todos os aprendizes do 
Evangelho.

No mês de aniversário de implantação 
de nossas EAE vale com certeza, ler ou reler 
essa obra e se deliciar com os relatos e fotos 
inéditas.

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 Já realizado

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

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
E INGRESSOS

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

apresentado.

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

NO TEMPO DO 
COMANDANTE

PAULO DE TARSO

https://alianca.org.br/projetopaulodetarso

