
                                                 MENSAGEM AOS DISCÍPULOS

BOLETIM DA FDJ
Ano 5 - número 19 - Agosto de 2021

Eis agora as 
palavras 

de Razin, na 
interpretação 
da inefável 
entidade maior 
feminina que 
amamos:

“As tradições 
milenares 

de iniciação que após a 
adaptação feita, chegaram à atual 
Fraternidade dos Discípulos 
de Jesus para serem levadas 
diretamente ao coração dos 
homens dos nossos dias e por 
estes recolhidas e testemunhadas 
na vivência evangélica, sem 
necessidade de permanecerem 
isoladas e secretas em diferentes 
processos de culto e simbologia; 
estas agora estão abertamente 
reveladas em escolas e cursos 
públicos, com exemplificações 
compatíveis com as condições de 
cada um no ambiente que lhe é 
próprio.

Mas, superadas as diferenças 
aparentes, os ensinamentos são 
os mesmos, profundos, antigos, 
únicos, reais, apresentados das 
mais diferentes e formas, em 
palavras e molduras variadas, mas 
tudo finalmente contido no simples 
e profundo ensinamento do “amar 
a Deus sobre todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo”.

Quando os homens entenderem 
que esses ensinamentos se 
encontram em tudo o que existe, 
malgrado as diferentes formas 
e condições ambientais, como 

as no tempo de Jesus; quando 
perceberem essas verdades e 
souberem aplicá-las na vivência 
comum, então haverá fraternidade 
no mundo.

Enquanto isso, compete ao 
discípulo de Jesus, sua divulgação 
e desenvolvimento e a devida 
exemplificação com boa vontade, 
cordura e compreensão, 
esclarecendo e iluminando as 
mentes ofuscadas pelos aparatos 
exteriores dos templos, mas 
evitando apresentá-las com 
aspereza ou imperatividade e 
sujeitando-se até mesmo a revezes, 
indiferenças e ingratidões; e se 
assim fizerem estarão cumprindo 
seus compromissos com fidelidade 
inegável.

Esta é a tarefa; estejam os 
discípulos onde estiverem, os 
testemunhos devem ser dados 
e serão vistos; e se não houver 
repercussões no próprio meio, 
o clamor deles soará nos Planos 
Maiores, onde a justiça de Deus 
não é a justiça dos homens. Aqueles 
que conseguirem propagas essas 
verdades evangélicas reunindo, 
esclarecendo, socorrendo e 
encaminhando seus irmãos para 
as luzes da Divindade Criadora, 
esses conhecerão verdadeiramente 
o caminho do aprisco do Senhor 
e para Ele se dirigirão sem 
hesitações, nada havendo que possa 
impedi-los; receberão o aperto de 
mão agradecidas dos companheiros 
de luta nos dois planos, não como 
simples elogios, mas como a mais 
sincera e pura alegria pelo trabalho 

bem executado nas hostes do 
Senhor.

Nesta terra abençoada a tarefa 
foi lançada, iniciada e prossegue 
e franco andamento; e embora 
não possamos adivinhar seu 
desenvolvimento, a todos nós 
compete prosseguir, nos mesmos 
rumos, com os corações cheios 
de esperança e de fé, porque as 
gerações se sucedem uma às outras 
e propagam o cabedal evolutivo 
que recebem das que vieram antes

Somos de Deus; a Ele servimos, 
aceitando sua vontade como lei; 
executamos o que nos compte, 
demonstrando fé, devotamento, 
desprendimento e perseverança e 
permaneceremos tranquilos como 
se um manto de paz envolvesse 
nossos corações para sempre.

Essa é a tarefa: estejam os 
discípulos onde estiverem, 
prossigam devotadamente nos 
testemunhos, e suas tarefas estarão 
para sempre consolidadas, porque 
o coração do discípulo é o templo 
do próprio Mestre

Trilharemos sempre as mesmas 
sendas e nada nos afastará, 
porque nos une e nos salva o 
destino, é a magia do amor que se 
renova perpetuamente enquanto 
progredimos e evoluímos, e 
porque o Senhor deste mundo está 
atento infindavelmente como um 
polo central poderosos da corrente 
formada pelo seu imenso amor, 
que transcende o próprio globo.”

1    Trecho extraído de Guia do 
Discípulo de Edgard Armond.

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). 
Se você, discípulo, ainda não 
preencheu fale conosco por e-mail: 
fdj@alianca.org.br ou secretaria@
alianca.org.br 
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Este é um belo romance que 
conta a trajetória de Paulo de Tarso, 
de antes perseguidor aos cristãos a 
um novo apóstolo, quando o próprio 
Mestre Jesus o encontra às portas de 
Damasco. Neste livro encontramos, 
romance entre dois jovens, Saulo e 

SUGESTÃO DE LEITURA
PAULO E ESTEVÃO

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

Abigail, encontramos relatos das 
jornadas de Paulo para divulgar 
o Evangelho, suas dificuldades e 
conflitos para superar seus temores 
e fraquezas, fortalecendo a fé. Uma 
empolgante e envolvente leitura que 
agrada a inúmeros tipos de leitores.

Diante da oportunidade de traba-
lho na EAED como dirigente, viven-
ciei uma experiencia na condução de 
um aluno de um presídio no noroes-
te do estado de São Paulo, e nesses 
locais muito hostis era de grande 
oportunidade para nós aprendermos 
juntos a lidar com as situações adver-
sas do dia-dia no processo da trans-
formação do ser através da reforma 
íntima.

Ele havia sido condenado a 30 
anos de reclusão e já tinha cum-
prido cerca de 7 anos, quando foi 
convidado por um outro detento de 
um outro presidio que era aluno 
da escola a distância e assim se 
inscreveu na EAED e me tornei seu 
dirigente. 

Durante toda escola juntos com as 
aulas, nos comunicávamos através 

de cartas e assim fomos estreitando 
os laços de amizade e confiança, com-
partilhamos muitas alegrias e tristezas 
expressadas através da escrita. Não 
dá para mensurar o quanto apren-
demos juntos entre diversas situa-
ções, muitas histórias boas e ruins, 
emoções sentimos juntos e mesmo 
com o término da escola ainda nos 
correspondíamos.

Um fato que demos muitas risadas, 
foi que ele não me conhecia fisica-
mente e o seu conceito que eu era 
um senhor de cabelo grisalho, e eu 
não o conhecia fisicamente, mas tinha 
em sua ficha de matrícula e sabia sua 
idade, foi quando em determinado 
momento enviei uma foto minha na 
época com cerca de 33 anos, pois, no 
complexo todos me conheciam como 
o “senhorzinho”.

Passado algum tempo ele me dá 
boas notícias de que iria para o “CR” 
- Centro de Ressocialização e com 
a oportunidade de fazer um curso de 
Marcenaria. 

O tempo passou e sua liberdade 
saiu e naquele mesmo dia recebo uma 
ligação a cobrar por volta 23:45 hs; 
era ele todo feliz, dando a notícia da 
sua liberdade, dizendo que somente 
dormiria após compartilhar da sua ale-
gria comigo, foi uma grande emoção, 

e daí já marcamos de nos encontrar-
mos o mais breve possível na cidade 
que residiam seus pais. 

Recebemos mais uma vez o 
testemunho através do seu Pai 
agradecendo o que havíamos feito 
pelo seu fi lho, dizia que seu fi lho 
havia aceitado o convite de Jesus ao 
participar da EAED.

Por mérito e com esforço e dedica-
ção no aprendizado através do progra-
ma de estudo oferecido pela escola de 
aprendizes, em sua vida muitas mara-
vilhas aconteceram como por exem-
plo, participar de uma RGA e com 
o tempo ele foi seguindo sua nova 
trajetória de vida, inclusive sendo um 
grande trabalhador e divulgador 
da EAED em vários locais.

Este trabalho que me foi confia-
do termina com esta alegria de ter 
participado na transformação do ser 
e me emociono até hoje, inclusive 
neste momento em que escrevo esse 
depoimento.                                                                                                                                    

Este testemunho é mais uma 
certeza, quanto a Escola de Apren-
dizes é Redentora. 

Luís Gustavo Amêndola, voluntário no 
Centro Espírita Casa do Caminho Luz e 
Esperança - Regional Ribeirão Preto
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ATIVIDADES DATAS LOCAL

ENCONTRO DE DISCIPULOS 17/10/2021 Virtual nas Regionais

Todas as seis lives referente aos encontros do “RELEMBRANDO O CAMINHO” estão 
disponíveis no Canal da Aliança no Youtube

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

PAULO DE TARSO

FALANDO AO CORAÇÃO 365
Falando ao Coração 365 é uma ini-

ciativa do grupo de Facilitadores do 
FC, oferecendo aos discípulos a opor-
tunidade de participar dos exercícios 
de vida plena durante os 365 dias do 
ano.

Haverá  sempre uma sala aberta to-
dos os dias para os 12 primeiros ins-
critos. 

A atividade será aplicada via online 
pelo Google Meet.

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


