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O verdadeiro homem de bem é 
aquele que pratica a lei de justiça, 
de amor e de caridade em sua maior 
pureza. Quando interroga sua 
consciência e respeito de seus próprios 
atos, pergunta-se se não violou essa lei; 
se não fez o mal; se fez todo o bem que 
podia; se negligenciou conscientemente 
uma oportunidade de ser útil; se 
alguém tem do que se queixar dele; 
enfim, se fez ao outro tudo o que 
queria que se fizesse por ele.

Ele tem fé em Deus, em sua 
bondade, em sua justiça e em sua 
sabedoria. Sabe que nada acontece 
sem sua permissão, e submete-se à sua 
vontade em todas as coisas.

Tem fé no futuro; é por isso que 
coloca os bens espirituais acima dos 
bens temporais.

Sabe que todas as vicissitudes 
da vida, todas as dores, todas as 
decepções, são provas ou expiações, e 
as aceita sem reclamar.

O homem compenetrado pelo 
sentimento de caridade e de amor ao 
próximo faz o bem pelo bem, sem 
esperar retorno. Devolve ao mal o 
bem; toma a defesa do fraco contra o 
forte, e sempre sacrifica teu interesse 
pela justiça.

Ele se satisfaz com os benefícios 
que com os benefícios que espalha, 
com os serviços que presta, com os 
que torna felizes, com as lágrimas que 
seca, com as consolações que leva aos 
aflitos. Seu primeiro movimento é de 
pensar nos outros, antes de pensar em 
si mesmo, de ir atrás do interesse do 
outro antes do seu próprio. O egoísta, 
ao contrário, calcula os proveitos e as 
perdas de toda ação generosa.

Ele é bom, humano, benevolente 
com todo mundo, sem distinção de 
raças nem de crenças, pois considera 
todos os homens como irmãos.

Respeita no outro todas as 
convicções sinceras, e não lança 
anátemas àqueles que não pensam 
como ele.

Em todas as circunstâncias, a 
caridade é sue guia. Diz a si mesmo 
que falta com o dever de amor ao 
próximo e não merece a clemência 
do Senhor aquele que causa prejuízo a 
outrem através de palavras malévolas, 
que fere a suscetibilidade de alguém 
por orgulho e desdém, que não recua 
à ideia de causar uma pena, uma 
contrariedade, mesmo leve, quanto 
pode evitá-la.

Não tem raiva, nem rancor, nem 
desejo de vingança; a exemplo de 
Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e 
só lembra dos benefícios, pois sabe 
que será perdoado conforme ele 
mesmo tiver perdoado.

É indulgente com as fraquezas do 
outro, porque sabe que ele próprio tem 
necessidade de indulgência, e recorda 
esta fala do Cristo: Aquele que não 
tiver pecado atire a primeira pedra.

Ele não se compraz em procurar 
defeitos no outro, nem em pôr 
em evidência esses defeitos. Se a 
necessidade obriga-o a isso, vai 
sempre à procura do bem que atenua 
o mal.

Estuda suas próprias imperfeições,
trabalha incessantemente em 
combatê-las. Todos os seus esforços 
são na intenção de que possa dizer-se, 
amanhã, que há nele algo melhor que 
na véspera.

Não procura fazer valer nem seu 
espírito nem seus talentos à custa do 
outro; ao contrário, aproveita todas 
as ocasiões para ressaltar o que há de 
superior nos outros.

Não se envaidece nem de sua 
fortuna, nem de suas vantagens 
pessoais, porque sabe que tudo o que 
lhe foi dado por ser tirado.

Usa, mas não abusa dos bens que lhe 
foram concedidos, porque sabe que 
são um depósito de que ele deverá 
prestar conta, e que o emprego mais 
nocivo que poderia fazer isso, contra 
ele próprio, seria usá-los para a 
satisfação de suas próprias paixões.

Se a ordem social colocou homens 
sob a sua dependência, ele os trata 
com bondade e benevolência, porque 
são iguais perante Deus. Usa de sua 
autoridade para levantar a moral 
deles, e não para esmagá-los com seu 
orgulho. Evita tudo o que poderia 
tornar sua posição subalterna mais 
penosa,

Quando subordinado, por 
sua vez, compreende os deveres 
de sua posição, e assume com 
escrúpulo o dever de cumpri-los 
conscienciosamente.

O homem de bem, enfim, respeita 
em seus semelhantes todos os direitos 
dados pelas leis da natureza, como 
gostaria que os seus direitos fossem 
respeitados.

Isso não é a enumeração de todas as 
qualidades que distinguem o homem 
de bem. Ainda assim, quem quer que 
se esforce para consegui-las está no 
caminho que conduz a todas as outras.

(E.S.E. Cap. XVII -Sede perfeitos-item 3).

Queridos companheiros, mais uma vez 
nos encontramos, enquanto discípulos 
através deste singelo boletim para 
estreitarmos nossos laços! 
Nesses últimos meses estamos 
retornando às nossas atividades ou 
ainda temos algumas dificuldades 

nesse sentido, mas o que importa 
é estarmos ativos na seara de nosso 
Mestre Jesus.
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 

O HOMEM DE BEM
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Romance de caráter histórico que 
procura ilustrar o quanto Tiradentes 
e seus companheiros idealizaram a 
independencia de nosso país com base 

SUGESTÃO DE LEITURA
TIRADENTES MISSIONÁRIO

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

na fraternidade e igualdade. O apoio 
e a sustentação que receberam ainda 
e mesmo perante a condenação e a 
morte.

Meu nome é Karina Brenda 
Sánchez, sou espírita de nascimento, 
nasci em 1973, em Mar del Plata, 
Argentina. 

Quando eu tinha 14 anos comecei a 
trabalhar na Assistência Espiritual e aos 
17 anos fiz a EAE e o Curso de Médium, 
porém de forma teórica e já estava lide-
rando uma equipe Pasteur 3B. 

No Centro Espírita “Sociedade 
Pancho Sierra” onde frequentei, foi 
através da diretora Sra. Aurora 
Redondo, que tive os primei-
ros contatos com os progra-
mas da Escola de Aprendizes do 
Evangelho, do Curso de Médiuns 
e da Assistência Espiritual orga-
nizados por Edgard Armond an-
terior à fundação da Aliança, po-
rém, foi através do companheiro César 
Correa vindo em 1994 de Lobería para 
Mar del Plata divulgando a EAE que 
compreendi a grandeza de todo 
o trabalho de Edgard Armond e  
passei a conhecer os Programas 
da Aliança Espírita Evangélica.

Retornei a fazer a Escola de 
Aprendizes do Evangelho e o Curso 
de Médiuns, e me comprometi a es-
palhar o Evangelho no que me fosse 
possível. 

Em 1998 me casei com César e pla-
nejamos junto com outros alunos da 
EAE, fundar um Centro Espírita para 
poder divulgar a Escola de Aprendizes 

e os programas propostos pela Aliança 
e recebendo uma visita do Sr. Jacques 
Conchon, nos sentimos encorajados 
e assim em 6 de maio de 2000 funda-
mos o Centro Espírita Aprendizes 
do Evangelho Edgard Armond 
e a Obra Assistencial Casa del 
Caminho, em comemoração ao 50º 
aniversário da EAE. 

Em fevereiro de 2001 ingressei na 
FDJ, que para mim foi um grande 
momento, pois me senti com a au-
torização moral poder fazer mais 
coisas. 

O contato com amigos brasileiros 
sempre foi muito importante, uma 
ampla família espiritual que transcende 
fronteiras. 

Em 1998 viajei junto com César 
e Inés para participar de minha 
primeira RGA e em conversa com 
Eduardo Miyashiro solicitamos per-
missão para realizar as traduções 
dos livros que são utilizados 
nas Escolas de Aprendizes e nos 
Cursos Médiuns.

Inspirados pelo trabalho do compa-
nheiro Raúl Arroyos que fazia há anos 
como Discípulo de Lobería, com uma 
máquina de escrever traduzindo vasto 
material através de cópias com papel 
carbônico que ele então distribuiu em 
diferentes cidades e com o passar do 
tempo foram perdidas, foi assim que 
juntamente com Raúl e outros cole-
gas retomamos as traduções por vários 
anos e graças à confiança e generosida-
de da Editora, os livros estão disponí-
veis tanto em formato físico quanto 
para download gratuito, favorecen-
do muito a divulgação em espanhol. 

Hoje vencendo desafios, atuo como 
evangelizadora, trabalho em Assistência 
Espiritual, participo da Palestra Pública 
(híbrida, pelo WhatsApp e presencial), 

dirijo um EAE à distância (atualmen-
te online em Santiago del Estero, 
Argentina), sou expositora e tam-
bém participo de atividades sociais na 
distribuição de alimentos, artigos para 
bebês, entre outras ações.

Já dirigi a EAE presencial e a EAE 
à distância, tendo alunos de Cuba, 
Colômbia, Peru, Chile, Argentina, 
México, Espanha e Japão resultan-
do através dos alunos do México a 
fundação da casa Pedro Álvarez y 
Gasca e o Grupo Pablo de Tarso. 

Também dirigi Cursos de Médiuns, 
Cursos Básicos, Cursos de Formação 
de Evangelizadores, participando de 
Encontros bimestrais com os temas 
que são trabalhados na RGA ou na rea-
lização de reciclagens. 

Como discípula me considero 
uma semeadora, não vejo muitos 
resultados, espero que Jesus tenha 
uma boa colheita porque não estou 
vendo. Muitas vezes eu me sinto 
desencorajada, e as difi culdades da 
estrada não são fáceis, mas uma 
coisa é clara para mim, não estamos 
aqui para colher, mas para semear, 
e se minha tarefa é suavizar a terra 
para que os outros laborem estou 
disposta a fazer. Eu confi o que todos 
estão em seu lugar de direito, embo-
ra muitas vezes eu me sinto como 
um exílio. Minha terra é uma terra 
dura, e somos poucos trabalhadores, 
então discípulo se você está em posi-
ção de fazer outra coisa, se você está 
em uma terra onde outros semearam 
não se acomode, o campo do discí-
pulo é o mundo e o mundo é muito 
grande, há muito para trabalhar.

Karina Brenda Sánchez – Voluntária da 
Centro Espírita Aprendizes do Evangelho 

Edgard Armond e a Obra Assistencial Casa 
del Caminho – Mar del Plata - Argentina
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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 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  2021

https://forms.gle/1bSuHm5cjj6SRqRg9
https://pt.surveymonkey.com/r/70-ANOS-FDJ-ALIANCA

