
Os Espíritos respondem

SOBRE RESPONSABILIDADE

O bem e o mal são absolutos para todos os homens?

-A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal
depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo.
O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer
que seja a posição do homem. A diferença está no grau
de responsabilidade.

De que maneira pode o homem ser responsável por atos e
resgatar faltas de que não se lembra? Como pode
aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas
no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da
vida fossem uma lição para ele, caso lembrasse do que as
originou; mas do momento que não se lembra, cada
existência é para ele como se fosse a primeira e está,
assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a
justiça de Deus?

- A cada nova existência, o homem tem mais inteligência
e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o
mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o
Espírito volta a sua vida primitiva (a vida espiritual) toda a
sua vida passada se desenrola diante dele; ele vê as
faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e
o que o poderia impedir de as cometer. Compreende que
a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a
existência que poderá reparar aquela que vem de se
escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais
passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento,
pedindo aos Espíritos que lhe são superiores para ajudá-
lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o
Espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência
procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma
espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição
é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem,
freqüentemente, e ao qual resistis instintivamente,
atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos
princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é
a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a
lembrança do passado; voz que vos adverte para não
recairdes nas faltas que já cometestes. O Espírito, entrado
nessa nova existência, se suporta essas provas com
coragem, e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia
dos Espíritos, quando volta entre eles.
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Editorial

Responsabilidade
O Espiritismo é uma doutrina filosófica baseada na lógica e na razão (ciências) e de

conseqüências religiosas. O conhecimento de seus postulados, naturalmente desperta em nós os valores
enobrecidos da responsabilidade, meios eficazes e indispensáveis à existência ditosa.

O conhecimento liberta-nos da ignorância e apresenta-nos a realidade do Espírito imortal,
desveste-nos dos formalismos e das ilusões, e contribui com orientações seguras, para nos auxiliar no
enfrentamento dos conflitos, das amarguras, das incompreensões e do sofrimento em si.

Entendemos que Jesus é o modelo e guia mais perfeito que Deus nos ofertou, a medida
que nos esclarecemos por meio da prática dos seus ensinos. O esclarecimento conduz-nos a melhora da
nossa conduta moral e, conforme nos melhoramos, leva-nos a tomar ciência da necessidade de cultivar
cada vez mais o nosso senso de responsabilidade, empenhados no cumprimento das tarefas que nos
cabem no lar, na rua, no trabalho e na escola.

O Espírita, mais do que qualquer outra pessoa, deve procurar viver o que aprende da
doutrina e do evangelho, por meio da prática do bem e do amor; porque toma conhecimento do papel
de cada um de nós na Terra.

Assim, caros leitores, as criaturas responsáveis, sabem que a medida que assistem aos
nossos irmãos carentes, promovendo a recuperação e ajudando-lhes a viverem como filhos de Deus,
sentir-se-ão cada vez mais alegrias em seus corações por estarem engajadas na obra Divina.

O Presidente da CCHJ dá o seu  recado

Programação de atividades da CCHJ 
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Dizem que as casas refletem bem as tendências de seus moradores. Então podemos dizer que a Casa Espírita, que nós
freqüentamos, dever-se-á refletir nossa imagem e nossos pensamentos. Se nela existem as fofocas, podemos dizer que
há fofoqueiros ou, os que não se dizem fofoqueiros, mas que ouvem fofocas e as levam para frente. Se nossa casa não
consegue promover o bem geral, podemos pensar que os seus freqüentadores não conseguem estender os
ensinamentos do evangelho além do dia de suas reuniões. Talvez isto ocorra por nós não estarmos seguindo o
Espiritismo, mas o dirigente do grupo ao qual pertencemos. Se ele não vai aqui ou ali, nós também não vamos.
Pensemos então, que o Espiritismo é a doutrina do livre pensamento e que devemos seguir livremente o que nos fala a
Doutrina. Muitas vezes, ouvimos as pessoas dizerem que nesta ou naquela religião as pessoas seguem os seus
pregadores. Nas casas Espíritas não é diferente. Vemos dirigentes que levam os freqüentadores de suas reuniões a ler
esta ou aquela obra, pois entendem serem boas para seus dirigidos. Ora, entendemos que no nosso atual estado
evolutivo, ainda, necessitemos de lideranças nos grupos. Mas lideranças que promovam a emancipação de seus
liderados, não seu aprisionamento. E ao deixar este pensamento, gostaria que todos nós refletíssemos se caso não
estamos nós nesta condição na Casa em que freqüentamos. Se chegarmos a conclusão que estamos, é bom nos
libertamos já.

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

a vida! Parabéns!
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Distribuição Gratuita

01 – Mariana Dias
02 – Bruno Vasconcelos
11 – Renaildo Brier
14 – Simone Dias
17 – Nair Castro
19 – Ana Cristina
22 – Gabriela Dias

27 – Marli Inês
28 – Ivan Otoni  

Ajude-nos a construir e a melhorar 
o Jornalzinho da Casa com suas sugestões e com a sua participação.  Idéias, críticas, 

apoio técnico e sugestões serão sempre bem vindas.
Email: cchj@terra.com.br 



Campanha LAR ESPERANÇA

Notícias da CCHJ
Férias no Lar Esperança

As crianças e adolescentes do Lar Esperança
aproveitaram as férias de janeiro participando de
muitas oficinas e passeios. As oficinas uniram a arte e a
diversão em favor do desenvolvimento cultural da
garotada.
Confira a programação de férias:
• Churrasco no “Kazarão” no dia 20/01;
• Oficina de Artes no dia 26/01 - realizada no Lar
Esperança 1;
• Oficina de Grafite - iniciou-se em 23/01 e ainda
está em andamento);
• Oficina de Pipa - foi realizada em 28/01, no Lar 2,
com a participação das crianças e adolescentes;
• Visita ao Parque Ecológico da Pampulha realizada no
dia 29/01, com as crianças e as adolescentes.
Todas as oficinas foram ministradas pelo Professor de
Artes Yvan e supervisionadas pela Terapeuta
Ocupacional Vani. A próxima Oficina será realizada
neste mês de fevereiro e terá como tema a confecção
de máscaras de Carnaval.

Cursos e capacitação
Reciclagem
Foi concluído o curso de capacitação para manuseio
de material reciclado. O curso, promovido pela
Prefeitura de BH e realizado na sede da CCHJ foi
direcionado para toda a regional noroeste.
O primeiro módulo terminou em dezembro de 2009 e
o 2º módulo aconteceu nos dias 18, 23, 25 e 30 de
janeiro. Pessoas ligadas ao Projeto Renascer do Lixo,
promovido pela CCHJ, participaram do curso.

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.

ESTUDANDO O EVANGELHO

Responsabilidade

Diante da Vida Social
“ Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado
de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele.”
JESUS – João, 14.21.
"Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as cousas
anunciadas para a transformação da Humanidade.
Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do
Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a
caridade." - Cap. XX, 5.

Espiritualidade superior não se compadece com insulamento.
Se o trabalho e a escola das almas, na esfera da evolução, o
contacto social é a pedra de toque, a definir-Ihes o grau de
aproveitamento.
Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência
figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido.
Talento proclamado sem utilidade geral assemelha-se, de
algum modo, ao tesouro conservado em museu.
Ninguém patenteia aprimoramento espiritual, à distância da
tentação e da luta.

„
As leis do Universo, diligenciando a santificação das criaturas,
não determinam que o mundo se converta em vale de
mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se
eleve à condição de moradia da prosperidade e da
segurança para quantos Ihes povoam as faixas de vida.
Todos somos chamados à edificação do progresso, com o
dever de melhorar-nos, colaborando na melhoria dos que nos
cercam.
Justo, assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo
prerrogativas de trabalho pela competência adquirida, no
entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se
desvencilhe da ignorância; natural desfrutes residência
dotada de todos os recursos, que te garantam a euforia
pessoal, mas é contrário à razão te endeuses dentro dela,
sem qualquer esforço para que os menos favorecidos
disponham de abrigo conveniente; compreensível guarneças
a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a
dieta exigente, entretanto, é absurdo esperares que a fome
alheia te bata a porta; perfeitamente normal que te vistas,
segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de
roupa que suponhas aconselháveis a própria apresentação,
contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio
da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio.
Apoiemos o bem para que o bem nos apóie.
Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos
felicitam.
Repara a natureza, no sistema de doações permanentes em
que se expressa.

O céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias
e riquezas sem conta, fontes ofertam águas, árvores dão
frutos.
Felicidade sozinha será, decerto, egoísmo consagrado. Toda
vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a
felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos
outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade
verdadeira dentro de nós.

IDÉIAS BÁSICAS SOBRE FRATERNIDADE

• O senso de responsabilidade é precioso recurso adquirido
pela criatura que necessita ser conservado e aprimorado
constantemente.
• Pela responsabilidade individual, que expressa maturidade,
nos colocamos na posição de melhores cooperadores da
obra de Deus.
• O homem responsável não se descuida do cumprimento
de seus deveres no lar, na rua, no trabalho e na escola.
• Cultivando a responsabilidade, nos sentiremos felizes em
ser úteis e executar com zelo as tarefas a nosso cargo, sem
necessidade de alertas constantes ou lembranças por parte
dos outros companheiros. Só assim executaremos os nossos
compromissos sempre por iniciativa própria, com alegria e
espontaneidade.
• Receberemos maiores recursos para realizações, à medida
que desenvolvermos as noções de responsabilidade intima
perante a própria vida, Deus e o nosso próximo.

CONCLUSÕES SOBRE FRATERNIDADE

• À medida que vamos aprendendo, entendemos que é
preciso desenvolver o senso de responsabilidade.
Desenvolvamos, pois, nossos melhores esforços como
pessoas responsáveis, porque assim agindo estaremos
caminhando com segurança e ajudando os outros,
principalmente, pelo exemplo.
• Como espíritas, conhecedores do Evangelho e da
Espiritualidade, nossa responsabilidade perante os
semelhantes é maior, principalmente nos dias atuais em que
o mundo atravessa uma fase de transição.
• A criança e o jovem conscientes dos seus deveres não
esquecem suas responsabilidades no trabalho, na rua, no lar,
na escola, estudando suas lições e dando às suas atividades,
ou mesmo entretenimentos, o sentido positivo e equilibrado
que o Evangelho e a Doutrina Espírita recomendam. Não
podemos conceber aprendizado espiritual sem o
cumprimento dos deveres mínimos.
• Observemos com muito critério tudo aquilo que nos cabe
fazer, empreendendo cada tarefa com a responsabilidade
indispensável que nos fará cada vez mais merecedores da
confiança Divina.
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Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

FEVEREIRO

roupas íntimas (calcinhas e sutiãs)

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

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

Eventos
Programação de Carnaval da Fraternidade 

Espírita Francisca Paula de Jesus

Tema: Pequenas reflexões sobre a família espírita
Dia 14 de fevereiro (domingo), de 13h40min às
18h20min na sede da CCHJ

Programação:
•14h às 15h20min ‟ A família espírita: desafios da
modernidade ‟ Júlio Oya
• 15h30min às 16h50min ‟ A família espírita:
administrando conflitos ‟ Renildo Brier
• 17h às 18h20min ‟ A família espírita: a ótica da
reencarnação ‟ Jairo Avellar

Compareça! Sua presença é fundamental!

.

Foto da garotada curtindo a piscina do “Kasarão”.
Churrasco realizado no dia 20 de janeiro.
Foto: Yvan Otoni


