
Os Espíritos respondem

SOBRE TOLERÂNCIA

A convivência nos meios espíritas com aspectos discutíveis
dos costumes modernos tem tornado cada vez mais tênue
a fronteira entre a tolerância e a conivência. Como
enfrentar tal situação?

Tolerar, não significa concordar, conivir. É uma atitude de
respeito pelo que pensam ou de como se comportam os
outros, mantendo, porém, as próprias convicções, e
conduta correta. O Espiritismo tem como máxima lapidar
Fora da Caridade não há salvação, que se fundamenta
no pensamento e exemplificação de Jesus, quando esteve
conosco na Terra. Assim, os postulados que se derivam
dos Seus ensinos e que foram muito bem estudados por
Allan Kardec, são as diretrizes de seguranças que não
podem ser desconsideradas.
Todos temos o dever de auxiliar o nosso próximo em
desfalecimento ou em tormento de qualquer espécie, no
entanto, somos convidados a exemplificar a conduta
correta, ensinando-o a comportar-se de forma saudável
em nossas Casas dedicadas ao estudo e à prática do
Espiritismo.
Os modismos são transitórios e não podemos transferi-los
para nossas Sociedades Espíritas, porque temos Leis que
nos direcionam com harmonia e que estão muito bem
estudados em O Livro do Espíritos, na sua terceira Parte.

Pergunta 195 do livro Atualidade do Pensamento Espírita. Espírito 
Vianna de Carvalho por Divaldo Pereira Franco.

Correio Fraterno

Casa de Caridade Herdeiros de Jesus 

Março / 2010 / N° 27

site: www.cchj.org.br  / e-mail: cchj@terra.com.br  

Editorial

Tolerância

Recado do Presidente da CCHJ

No próximo dia 02 de abril de 2010, comemoraremos o centenário de nascimento de
Francisco Cândido Xavier. No movimento espírita é natural que promovamos eventos e encontros para
lembrarmos e perpetuarmos os exemplos e as obras deixadas por Chico. Sabemos que a sua presença
em nosso meio, por longos 92 anos, foi uma dádiva do nosso Irmão Jesus para proporcionar a
humanidade lembranças dos ensinos e atitudes exemplificadas pelo mestre, apesar ainda, da nossa
relutante indiferença frente ao vivenciar cotidiano das virtudes que nos iluminam e nos direcionam em rota
segura rumo ao criador.

Por motivo do centenário, o jornalzinho da nossa Casa de Caridade Herdeiros de Jesus,
estará no decorrer deste ano de 2010 abordando temas mensais referentes a títulos de obras e/ou a
posições exemplificadas pelo apóstolo moderno de Jesus, que tão bem soube vivenciar os ensinamentos
do Mestre. Os títulos tratados nos exemplares de Janeiro (Fraternidade) e de Fevereiro (Responsabilidade)
serão complementados pelos temas: Tolerância (Março), Chico Xavier (Abril), Boas Obras (Maio),
Sinceridade (Junho), Humildade (Julho), Caridade (Agosto), Discernimento (Setembro), Pensamento e Vida
(Outubro), Disciplina e Ordem (Novembro) e Jesus, Irmão mestre (Dezembro), dando fim ao ano de 2010.

Encerramos pedindo aos caros leitores que participem ativamente na elaboração do nosso
informativo, trazendo histórias e mensagens conforme o assunto de cada mês.

Deus nos ampare e abençoe sempre.

Programação de atividades da CCHJ 

Jornal da CCHJ Fraternidade Espírita Francisca Paula de Jesus                                   4

Caros amigos, leitores e colaboradores. Sei o quão
difícil é a nossa vida e a aceitação dela da maneira
como ela nos é apresentada. Mas o que fazer para
mudar tudo isto? É possível fazer alguma coisa? Será
que antes de virmos ao mundo, tudo já estava definido,
ou não? A nossa sorte então foi lançada por Deus a
esmos? Ou ele nada tem a ver com isto? Nascemos,
vivemos e tudo o que nos acontece é puro acaso? Se
assim for, onde estará Deus? Ao observar o universo
nos encantamos com o encaminhamento e o
planejamento de todas as coisas. Ora! Será então que
nossas vidas não têm um planejamento e simplesmente
as coisas acontecem? Simples assim? Bem, precisamos
parar e pensar. De onde viemos? Para que viemos? E
para onde vamos? E o que devemos fazer para
mudarmos o que não é bom para o mundo? No
próximo número falaremos de onde viemos. Então até
lá. Um grande abraço.

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

a vida! Parabéns!
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Distribuição Gratuita

01 – Enoque Ornelas
10 – Hélcio Neves
13 – Flávia (jornalista)
20 – José Maria
25 – Helvécio Faustino
28 – Paula

"respeito constitui uma virtude que nunca
pode pecar por excesso, porque quanto mais
respeito se tem mais se ama, a tolerância é o
exemplo de uma virtude que se obriga ao meio
termo porque, em excesso, resulta em
indiferença, e, em falta, traz o sabor da
intolerância.“

Aristóteles

"tolerar é bom, mas respeitar é melhor.
Respeitar é bom, mas amar é melhor.”

Manuel Ferreira Patrício

“Nos aborrecimentos e provações que
te surgem, a cada dia, suporta com
humildade as ocorrências suscetíveis de
ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha
de acesso à felicidade, de vez que
aceitarás todos os companheiros do
mundo na condição de filhos de Deus e
nossos próprios irmãos.”

Emmanuel

“



Campanha CCHJ

Notícias da CCHJ
Cursos e atividades de capacitação
Palestra
• Foi realizada, na CCHJ no dia 24 de fevereiro às
13h30min, palestra sobre trabalho ministrada pelo Sr.
Julius da Escola Profissionalizante Pro Educar. A palestra
foi direcionada as educadoras do Lar Esperança.
Curso de pintura
• Iniciou-se no dia 3 de março, na sede da CCHJ, a
oficina de pintura em cerâmica. As atividades foram
iniciadas às 15h e contaram com a participação de
pessoas da comunidade.
Oficina de Máscaras
• No dia 11 de fevereiro foi ministrada a Oficina de
Máscaras para as crianças e adolescentes do Lar
Esperança. A atividade ocorreu sob a tutela do educador
e professor de artes Yvan.
Evangelização
• Reiniciou-se a evangelização infantil aos sábados. As
atividades foram retomadas no sábado do dia 6 de
março no horário de 16h30 às 17h30.
Programa Renascer
• As atividades do programa de amparo a assistência da
CCHJ (Projeto RENASCER) foram reiniciadas no dia 24
de fevereiro às 18h30. O galpão de reciclagem, também
parte do Projeto já está em funcionamento, e em fase de
estruturação. Para mais informações acesse o site da
CCHJ: www.cchj.org.br. Informem-se, divulguem e auxiliem
quando possível.
Bazar
•Foi realizado mais um bazar beneficente da CCHJ, no
dia 13 de março. O bazar ocorreu na Rua Além Paraíba,
867. Agradecemos ao auxílio dos doadores e a
colaboração dos presentes.
Saúde e higiene
•Estagiárias do curso de enfermagem da Newton Paiva
iniciaram trabalho de conscientização, sobre saúde e
higiene, direcionado às crianças do Lar Esperança e às
educadoras. As atividades são supervisionadas pela da
Professora Tatiana Bedran e começaram no dia 18 de
fevereiro. O trabalho ocorre todas as quintas-feiras de 18
às 21h e se sucederão até o final de abril.
No Lar Juvenil o curso terá início em 29 de abril e
terminará no final do mês de junho.

ESTUDANDO O EVANGELHO

SUPORTEMOS 
"Tenha a paciência a sua obra perfeita."  

Thiago, 1:4.
Detém-te um minuto no torvelinho das preocupações
costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à
Paciência Divina, a nos sustentar em cada instante da vida,
através de mil modos.
Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-
nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a
existência terrestre, mas Deus teve paciência contigo e
conferiu-te 0 devotamento materno que te ajudou a ativar
as energias do próprio corpo.
Entendidos de psicologia, em te anotando a
intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da
tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve
paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de
professores abnegados que te abriram novos horizontes no
campo da educação.
E a paciência do Senhor, cada dia, permite, generosa, que
tales plantas inermes, que te assenhores do suor e do
sangue dos animais, que te apropries das forças da
Natureza e que te valhas, indiscriminadamente, do
concurso dos semelhantes para que te alimentes e
mediques, restaures e instruas.
Lembra-te dessa Paciência Perfeita que te beneficia, e
cultiva paciência para com os outros.
O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja
insipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e
entendimento, e quantos te caluniem ou apedrejem são
doentes que te pedem simpatia e consolo...
Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e
reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te
alente os passos.
A frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência
que ajuda, e, diante dos ataques de toda ardem, cultiva a
paciência que esquece.
Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais
te esqueceres de que a alegria dos homens é a Paciência
de Deus.

Palavra de Vida Eterna. Espírito Emmanuel  por Francisco Cândido 
Xavier.

--------------------------------------------------------------------------------
TOLERÂNCIA

Plantão de Paz. 
Espírito Emmanuel  por Francisco Cândido Xavier.

Tolerância é caminho de paz.
Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou
desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes
compreender.
Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão,

conversa com naturalidade, sem palavras de revide que
possam desapontar o interlocutor.
Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e
articula alguma frase, capaz de devolver o ofensor à
tranqüilidade.
Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem
rebeldia e eles se te farão facilmente removíveis.
No serviço profissional, suporta com paciência o colega
difícil, e, aos poucos, em te observando a calma e a
prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias
disposições.
Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os
teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a
bênção da simpatia.
No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que
alguém te dirija e evitará discussões de conseqüências
imprevisíveis.
Nos aborrecimentos e provações que te surgem, a cada dia,
suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te,
e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de
vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na
condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos.

IDÉIAS BÁSICAS SOBRE TOLERÂNCIA

• Estando na Terra para aprender e progredir
espiritualmente, temos na tolerância uma das mais
importantes conquistas a serem alcançadas.
• As atitudes de Jesus, retratadas no Evangelho, são
exemplos vivos da tolerância.
• Mesmo traído, caluniado e perseguido, Jesus nos tolerou
com serenidade e amor.
• Embora tolerante, o Cristo demonstrou sempre atitudes
enérgicas, quando estas se fizeram necessárias.
• Ser tolerante, portanto, não é nos contagiar com o erro ou
mantermo-nos indiferentes ao mal, porém, compreendermos
cada criatura na posição em que se encontra e buscarmos
auxiliá-la dentro de nossas possibilidades.
• Sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de
assegurar a nossa paz interior em busca de novos planos
evolutivos.

CONCLUSÕES SOBRE TOLERÂNCIA

• Se cada um se encontra em degraus evolutivos diferentes
é natural que não sejamos compreendidos por aqueles que
se posicionam numa escala inferior a que já atingimos, tanto
quanto, encontramos dificuldade para exemplificar o
desprendimento e amor daqueles que já alcançaram os
planos mais elevados da vida.
• Espíritos imperfeitos, todos necessitamos da tolerância de
Deus e nem sempre sabemos ser tolerantes, como devemos,
para com o nosso próximo.
• Exercitando a tolerância em nosso próprio lar, nos será
mais fácil exemplificá-la na escola, no trabalho e na
sociedade, até que possamos um dia nos identificar
definitivamente com esta virtude que ainda nos falta.
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Participe da campanha em favor da CCHJ.

MARÇO
embalagens plásticas limpas, papel e 

papelão para reciclagem

Entregue sua doação na Rua Além Paraíba , 867 - Bairro Praça 12.

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

Evangelização Infantil
“Deixai que venham a mim as criancinhas...” -- solicitou Jesus.
“Temos ouvido alguns confrades afirmarem: Eu não forço os
meus filhos para a evangelização espírita porque sou muito
liberal. Ao que poderia acrescentar: “ Porque não tenho
força moral”. Se o filho está doente, ele o força a tomar
remédios, se o filho não quer ir à escola, ele o força. Isto
porque acredita no remédio e na educação. Mas não crê
na religião que abraçou, quando afirma: “Vou deixá-lo
crescer e depois ele escolherá”.
“Para mim” – acrescentou Divaldo – “ representa o mesmo
que o deixar contaminar-se pelo tétano ou outra
enfermidade, para depois aplicar o remédio”, e elucidou:
“Você viu que não deve pisar em prego enferrujado. Agora
irei medicá-lo”. E, também, deu outro exemplo, isto é,
quando frente a um tuberculoso, falar-lhe:” você deve
cuidar da higiene, de sua alimentação e de sua saúde. Isto
é, no nosso entender, quis Divaldo mostrar: Fechar a porta
depois dela ser arrombada.
Que seja, pois uma preocupação permanente nas mentes
paternais e maternais espíritas, principalmente a
evangelização de seus filhos, evitando mais tarde que eles
descabem para toda sorte de vícios e paixões próprias do
momento que nossas crianças atravessam e cujas
conseqüências são terrivelmente dolorosas.”

Trecho de artigo da RIE (Revista Internacional de Espiritismo - Out/01, que 
comenta trecho do Livro Diálogo, pág. 68 Divaldo Pereira Franco 
(Divaldo, dentre outras atividades é médium, conferencista baiano)

Caros pais, a CCHJ oferece Evangelização Infantil aos
sábados (16h30 às 17h30) e domingos (8h30 às 9h30).
Além da CCHJ há inúmeras outras casas espíritas, e de
outras religiões, que prestam este serviço de amor e
amparo. Informem-se e guiem seus filhos. Aguardamos a
todos de portas e corações abertos.

"Tolerância – do latim tolerantia, do verbo tolerare que
significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de
vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais
fraquezas. Esta palavra está ligada a outros termos afins:
paz, ecumenismo, diferença, intersubjetividade, diálogo,
alteridade, não violência etc."

Sérgio Biagi Gregório
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