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Mogi-Guaçu, 15 de junho de 2010

Queridos irmãos em Cristo, 

espero que estejam todos bem com 
a graças de Deus.

É com muito carinho que escrevo, 
para compartilhar os meus sentimentos 
a respeito da eAeD (escola de Aprendi-
zes do evangelho a Distância). 

Sabe, eu adoro quando chega em 
casa o envelope de  vocês, pois sei que 
cada envelope me traz lições novas. 
Desde que comecei a estudar, a mi-
nha ansiedade para esperar a chegada 
do estudo pelo correio é igual ou ain-
da maior a cada mês. Porém este mês 
quando abri o envelope e li sua carta 
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RescolA A disTânciA
me dizendo que eu já estou no final das aulas, me deu um aperto no coração 
que nem sei explicar direito. Sinto vocês tão perto de mim pela correspondência, 
que fico triste só em pensar que um dia elas não vão mais chegar me trazendo 
toda essa luz. 

Como eu adoro estudar e aprender com vocês, eu gostaria de ser uma eterna 
aluna da escola de Aprendizes. Mas sei também que estou sendo egoísta em 
pensar assim e tenho certeza e a confiança que estou caminhando para me tornar 
apta a levar tudo o que eu aprendi e aprendo aos que estiverem à minha volta. Sei 
que Jesus tem um lindo caminho para mim onde possa trabalhar com os necessi-
tados, e estarei apoiada por vocês e amparada pela espiritualidade.

Sei que isso não é um final e, sim, um lindo começo. Um começo de con-
fiança, de disciplina, de amor e humildade. Sei que tendo isso, tenho a base que 
preciso para caminhar com Jesus e estar sempre perto de vocês. 

Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um e que vocês 
tenham sempre essa força divina.

            rosângela de Jesus mora na cidade de Mogi-Guaçu (interior de SP) 
 

GRupo FRATeRno 
Filipe e MiGuel

O Grupo Fraterno Filipe e 
Miguel “Mensageiros da 
Luz” tem por finalidade 
receber pessoas que es-

tejam tristes e desorientadas pelo 
desencarne de parentes ou entes 
queridos e sentem necessidade de 
trocar idéias, compartilhar, desva-
necer com outras pessoas esse es-
tado d’alma.

É muito importante falar so-
bres entes queridos que se fo-
ram, relembrar-nos de momentos 
felizes vividos juntos e ‘matar as 
saudades’, conforme se costuma 
dizer. Isto ajuda a compactar com 
outros a ausência física dos paren-
tes e/ou amigos muito estimados, 
sentimentos profundo, esses que 
só a própria pessoa pode sentir e 
explicar.

Muitas vezes percebemos que 
certas pessoas evitam tocar no as-
sunto por medo de nos fazer sofrer. 
Muitas vezes, isso não ajuda nada.

Os componentes deste grupo 
fraterno proporcionam e facilitam 

as oportunidades de diálogos, pois compar-
tilham os mesmos sentimentos ao já terem 
passado pelas mesmas contingências.

A nossa confreira eliane, ativa e amada 
companheira de voluntariado, sofreu prema-
tura perda do seu filho Filipe, de 15 anos, na 
flor da idade, em decorrência de profunda 
depressão, apesar de ser muito inteligente, 
com boas notas na escola, sempre contando 
com irrestrito apoio da família e dos amigos. 

Naquele infausto acontecimento, o ca-
sal buscou apoio entre pessoas que também 
haviam passado por perdas semelhantes. 
Ajudaram-se mutuamente, buscaram volun-
tários que pudessem esclarecer o significado 
da passagem para o Plano espiritual. 

Foram incentivados à prática da carida-
de como recurso para enfrentar as passagens 
das datas mais marcantes, como aniversá-
rios, Dias das Mães e dos Pais, Natal, Ano 
Novo, etc.

em idênticas condições se encontra ou-
tro casal que perdeu seu filinho Miguel em 
tenra idade. Irmanado à companheira eliana 
somaram esforços para ajuda mútua.

Nas datas significativas organizaram 
visitas coletivas a creches, asilos, hospitais, 

excursão com crianças carentes. 
Concluíram que para aliviar as do-
res espirituais, o ideal é praticar a 
Caridade Pura conscientemente, 
vivenciar Amor Fraterno.

Para diminuir a dor que está 
dentro do peito resolveram insti-
tucionalizar uma ‘Fraternidade’ 
maior: O “Grupo Fraterno Filipe e 
Miguel - Mensageiros da Luz’. Os 
encontros são realizados às sextas-
feiras, a partir das 20h, e é aberto 
a todas as religiões no NeC Fran-
cisco de Assis.

O resultado obtido incentivou 
a criação de um grupo em Jagua-
riúna (interior de SP) e outro em 
Salvador (BA).

esta aberto o convite!

O endereço é Avenida Sorocaba, 
907, Parque erasmo Assunção 
- Santo André - SP. Telefones 

para contato: 9172-7988 (elia-
na) 9888-5449(Cíntia) e 4472-

3111(Graça).  


