
Os Espíritos respondem

SOBRE JUSTIÇA

Como se pode definir a justiça?
"A justiça consiste em cada um respeitar os
direitos dos demais.”

Posto de parte o direito que a lei humana
consagra, qual a base da justiça, segundo a lei
natural?
"Disse o Cristo: Queira cada um para os outros o
que quereria para si mesmo. No coração do
homem imprimiu Deus a regra da verdadeira
justiça, fazendo que cada um deseje ver
respeitados os seus direitos.”

Da necessidade que o homem tem de viver em
sociedade, nascem-lhe obrigações especiais?
"Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os
direitos de seus semelhantes."

Podendo o homem enganar-se quanto à extensão
do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o
limite desse direito?
"O limite do direito que, com relação a si mesmo,
reconhecer ao seu semelhante, em idênticas
circunstâncias e reciprocamente."

Qual seria o caráter do homem que praticasse a
justiça em toda a sua pureza?
"O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus,
porquanto praticaria também o amor do próximo
e a caridade, sem os quais não há verdadeira
justiça."
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Editorial

Fraternidade

Ao término de cada ano, de modo geral, movimentamo-nos com mais
alegria, com a mente desarmada e o com coração mais sensível.
Indiscutivelmente experimentamos momentos prazerosos. Vemos nos
olhos das crianças, e de muitas criaturas, a necessidade de início de
um novo período. Período em que todos desejam um mundo melhor.
Embalados por novas esperanças, criamos perspectivas de ânimo e
recarregamos as baterias da alma.

Porém, é bom lembrar que os nossos festejos, ainda
predominantemente materiais, não devem se limitar as alegrias de um
dia. Embora seja justa a confraternização com os nossos familiares e
amigos, não devemos nos esquecer que a verdadeira fraternidade se
expressa por meio da exemplificação Cristã e pela boa vontade de
uns para com os outros, conforme nos demonstra aquele que é a
razão maior desta grande data, e que sempre nos doa o Amor
incessante, a base da felicidade humana.

Assim, em harmonia, devemos exercitar a fraternidade ao longo de
todo ano, praticando a gentileza, respeitando e ajudando a todos, em
favor da paz legitima. Conforme a grande instrutora Joana de Angelis
nos diz: “a paz legítima emerge do coração”. Logo, conscientizemo-
nos que a fraternidade é uma grande virtude e que devemos cultivá-
la para com todos da humanidade, independente da raça e da
posição social, profissional ou religiosa.

Um 2010 de muita paz.

O Presidente da CCHJ dá o seu  recado

Sede 

fraternos

Programação de atividades da CCHJ 
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Mais um ano que se inicia. Mais um período em nossas vidas. Mais oportunidades para podermos refazer aquilo
que não deu certo e continuar aperfeiçoando tudo aquilo que deu certo. Para que possamos entender a origem
do nome janeiro, voltemos à época do Império Romano e lá vamos encontrar Jano, um deus Romano. Em latim,
janus significa porteiro celestial. O templo de Jano ficava aberto em época de guerra e fechado em época de
paz. Quando também do início do ano seu templo era aberto à visitação em referência as novas oportunidades.
Com essas novas oportunidades, deparamo-nos até os dias de hoje. Então devemos refletir sobre o que fizemos
no ano que passou. Sobre o que não foi bom e não deve ser repetido e sobre o que deu certo e deve ser
aperfeiçoado. Por isto o tema deste início de ano para nós é a FRATERNIDADE. Palavra que estabelece entre
nós homens a igualdade, a liberdade, numa sociedade na qual todos somos iguais. Desejo a todos um feliz 2010

Aniversariantes de JANEIRO
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam por toda 

a vida! Parabéns!
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Distribuição Gratuita

01 – Amauri Brito
04 – Wanessa Cristina
12 – Anna Carolina
18 – Carlos Ribeiro
19 – Marina Bicalho
28 – Patrícia  de Assis 
31 – Max Leite 

A fraternidade é virtude que
todos nós devemos procurar
cultivar, praticando a
gentileza, visitando
enfermos, respeitando o
próximo, sendo bondosos e
compreensivos para com
todos.

A fraternidade, como lei
universal, precisa ser cada
vez mais estreitada entre
todas as criaturas e ao
espírita cabe empenhar-se
para a concretização disso
no seio da humanidade,
mediante o exercício
constante do bem e do
amor.



Campanha LAR ESPERANÇA

Notícias da CCHJ

Bazar beneficente CCHJ – 15 de janeiro
No dia 15 de dezembro de 9 às 17h realizaremos
mais um Bazar Beneficente da Casa de Caridade
Herdeiros de Jesus. Os recursos obtidos serão
revertidos em favor do Lar Esperança 1 e 2. O bazar
ocorre na Rua Além Paraíba 867 e conta com o
apoio de vários colaboradores e da comunidade.
Serão postos à venda roupas, calçados e objetos a
preços simbólicos. Compareça!

Grupo da 3ª idade
O grupo da 3ª idade reiniciará suas atividades na
primeira semana de fevereiro. O grupo, coordenado
pela Terapeuta Ocupacional Vany Otoni,-está
sempre aberto a inscrições. Quem se interessar deve
procurar por Vany ou Ataíde na sede da CCHJ em
horário comercial.

Cursos e capacitação
Reciclagem
Houve nos dias 12/ e 19 de dezembro de 2009, de 8 às
14h e no dia 14 de 18 às 21h, o curso de capacitação
para lida com material reciclado. O curso foi ministrado
por Santuza da SLU, por meio de parceria com a
Prefeitura de Belo Horizonte, e foi direcionado a toda
regional Noroeste.

Informática
Após as férias, será reiniciado em fevereiro o curso de
informática básica para crianças, adolescentes e pessoas
da comunidade. As inscrições poderão ser realizadas a
partir do dia 10 de janeiro, na sede da CCHJ, a partir
das 14h.

Agradecimentos
Agradecemos ao Márcio do Banco Bonsucesso pela
visita ao Lar Esperança. Na ocasião, acompanhado de de
um grupo de amigos, forneceu cestas básicas para o LE e
lembrancinhas para as crianças. A visita foi realizada no
dia 12 de dezembro.

ESTUDANDO O EVANGELHO

MENTALIDADE CRISTÃ

"Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e
destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-
me;" Mt.25:35

"PORQUE TIVE FOME, E DESTES-ME DE COMER;" – Há
dois tipos de fome: fome material e fome espiritual.
Biologicamente precisamos nos alimentar em quantidade e
qualidade adequadas. Espiritualmente carecemos de
ensinamentos, de experiência, de compreensão, de justiça...
Muito nobre o trabalho que se faz no sentido de alimentar o
faminto, fisicamente considerado. Ao dispor-se a cooperação,
vemos alongar-se os mais expressivos gestos de fraternidade
e generosidade para com o semelhante.
No contexto a que nos ajustamos somos também
acentuadamente carentes, ao tempo em que visualizamos a
grande massa dos filhos do Calvário a mendigarem as cotas
de entendimento, de orientação, de paciência, de
encorajamento em sua busca de ventura e bem estar. Felizes
seremos quando despertos para o ensejo de cooperar na
grande obra do Cristo, descobrimos os celeiros de
sustentação, em foro de eternidade, ao adotarmos com
interesse e determinação a sublime oportunidade de servir na
grande Seara.

“TIVE SEDE, E DESTES-ME DE BEBER;" - A água é elemento
indispensável ao surgimento e a manutenção da vida. Integra
em grande proporção o corpo biológico; dela não podemos
prescindir.
Com a figura da água, Jesus transmite-nos valioso
apontamento, convocando-nos ao trabalho capaz de
favorecer o equilíbrio do semelhante. Da sede orgânica
extrapolamos para as necessidades fundamentais da criatura
nos campos do esclarecimento e da cooperação eficientes,
indispensáveis ao seu encaminhamento nos terrenos
progresso.
As expressões "tive fome" e "tive sede" ressoam no campo
consciencial de cada um. Seja refletindo, a busca do
conhecimento e da oportunidade de servir nos momentos de
identificação com a Sua Mensagem; seja, ainda, nas ocasiões
da veiculação prática dos ensinos, quando do trato objetivo
com aqueles "pequeninos" que, consubstanciando o Seu
retorno, esperam nossa cota de auxílio em nome Dele.

"ERA ESTRANGEIRO, E HOSPEDASTES-ME;" - Lembremo-
nos de uma pessoa em terra estranha, querendo comunicar-
se e não conseguindo. O drama para transmitir algo sobre as
necessidades mais vulgares. Nesse prisma não nos será difícil
compreender o porquê da alusão de Jesus a essa imagem.
Nos carreiros da evolução, em meio às recapitulações
reencarnatórias não somente nos vimos como estrangeiros,
quer nos lares, nas oficinas, no plano social, defrontamo-nos
com muitos que, participando das experiências diárias,

ladeando conosco, se postam como extremamente
afastados de nosso modo de pensar, de nossos conceitos,
de nossos hábitos.
Se, nessas circunstâncias aguardamos compreensão e
acolhimento por parte dos que nos circundam, quanto mais
esses, por sua vez, esperam a nossa tolerância e
disposição de abrigá-los sob o teto da simpatia.
Na extensão desses fatos do dia-a-dia, voltamo-nos para
nós mesmos e nos visualizamos, afastando-nos dos
interesses imediatistas e transitórios, com as marcas da
irresponsabilidade, da viciação ou da delinqüência,
próprias de nossa "terra" de origem, sendo abrigados
pelos amigos e benfeitores espirituais que nos aceitam tais
quais somos; como, também, pelas novas idéias a nos
proporcionarem confiança e esperança em dias melhores
e direcionando-nos na edificação de uma mentalidade
efetivamente cristã.

IDÉIAS BÁSICAS SOBRE FRATERNIDADE

Todos os seres são filhos de Deus, portanto irmãos a quem
devemos amar, respeitar, ajudar e servir em nome do
Senhor e da fraternidade que deve reger nossas ações.
Assim, a raça, a posição social, a religião não podem, em
hipótese alguma, nos separar uns dos outros.
As criaturas só se diferenciam pela bondade, pelo esforço
em progredir, pelo estagio evolutivo em que se encontram
e, quanto maior a evolução, mais consciente se torna o
Espírito da necessidade de se aproximar dos seus irmãos,
para auxiliar e servir.
Pela fraternidade, desaparecem todos os preconceitos de
casta, raças, seitas, os quais, têm se constituído, através dos
tempos, em sérios entraves ao progresso real da
humanidade.
Pelo amor ao próximo exemplificado por Jesus,
interessamo-nos pelos semelhantes, buscamos ajudá-Ios
sempre, sem quaisquer distinções ou reservas. A criatura
gentil atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de
todos.

CONCLUSÕES SOBRE FRATERNIDADE

Devemos abrir a alma às manifestações generosas para
com todos os seres, sem trancarmo-nos na torre das falsas
situações perante o mundo.
A pretexto de viver com dignidade, não caminhemos
indiferentes ao passo dos semelhantes. Busquemos
relacionar com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo
amigos além das fronteiras do Lar, da Fé religiosa e da
Profissão.
Sendo todos nós filhos de Deus, e portanto, a Humanidade
uma só família, aprendamos com Cristo a verdadeira
fraternidade e a exemplifiquemos como muitos a fizeram,
inclusive aqueles que lutaram pela abolição da
escravatura.
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Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

JANEIRO

fraldas descartáveis tamanho G

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274 – Bonfim / 3444-7222

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos para o Bazar.

Eventos

Festival do Sorvete
O festival de sorvete realizado no dia 13 de
dezembro, às 14h, no kasarão, foi um sucesso. Houve
no dia a realização de bingo, com sorteio de duas
jóias da Scaravellis. Agradecemos a todos os que
participaram do evento.

Programação férias
Programação de férias: dia 13 de janeiro será
realizado um churrasco, no Lar 01 e 02, destinado a
garotada. As crianças farão oficinas de artes e os
adolescentes oficinas de grafite (no muro interno do
Lar 01 e 02). As oficinas serão coordenados pelo o
Professor de Artes Yvan. No dia 20 de janeiro haverá
outro churrasco para a garotada no Kazarão, com
direito a banho de piscina e muitas brincadeiras.

No dia 17 de dezembro, os agradecimentos cabem a um
grupo de representantes da Jhonson e Jhonson que
compareceu ao Lar Esperança e fez a distribuição de kits
para as crianças do abrigo.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os
demais parceiros da CCHJ pela contribuição com os
trabalhos da Casa. Em especial àqueles que ajudaram
na realização do Natal para as crianças que
participaram das atividades de evangelização. A
comemoração natalina ocorreu no dia 20 de dezembro
às 14h .na rua Cambuquira, 225, Carlos Prates. A
festividade contou com a presença também dos filhos dos
funcionários da CCHJ e de alguns trabalhadores da
Casa. O evento contou com a presença do Papai Noel,
que realizou a distribuição de presentes e com a
presença de palhaços que animaram a festa. Obrigado a
todos pela colaboração!


