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EditorialChico Xavier
A mediunidade, faculdade que possibilita ao homem comunicar-se cm os Espíritos desencarnados, existe desde que o
ser humano se encontra na terra, tendo sido sempre instrumento da Providência Divina para a evolução da
Humanidade.
A caridade, conforme a entende Jesus, ou seja, “benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos
outro, perdão das ofensas”¹, é, para o homem, a expressão mais elevada da Lei de Amor que emana de Deus.
A Doutrina espírita, revelada pelos Espíritos superiores, inserida nas obras básicas de Allan Kardec, a qual se constitui
no Consolador prometido por Jesus, trouxe-nos a clara compreensão de que somos espíritos imortais em constante
processo de evolução, através de múltiplas encarnações, e que existem as leis morais regendo a nossa vida, cabendo-
nos respeitá-las, em nosso próprio interesse.
Francisco Cândido Xavier, seguindo disciplinadamente os princípios da doutrina Espírita, os quais possibilitam melhor
compreensão do Evangelho de Jesus, demonstrou a todos nós que estes princípios não são apenas os mais nobres e
elevados que se encontram ao alcance de todos os homens, mas, também, que é perfeitamente possível colocá-los em
prática com fidelidade, sem desvios ou distorções.
Pondo a sua mediunidade a serviço do Evangelho, Chico Xavier possibilitou uma compreensão mais aprofundada dos
ensinos que a Doutrina Espírita nos apresenta, e, tendo por diretriz de vida prática fiel da caridade, tal como Jesus a
ensinou e exemplificou, deixou um roteiro de vida que, se seguido, permitirá que saiamos, gradativa e seguramente, da
faixa dos espíritos, encarnados e desencarnados, que vivem no círculo vicioso da dor e do engano, para ingressar na
faixa dos Espíritos que, pela dedicação do bem, começam a construir uma paz interior decorrente da tranqüilidade de
consciência, por se esforçarem na vivência da Lei de Amor que emana do Criador e rege a nossa existência.
Sabemos, com a Doutrina Espírita, que Jesus é o Guia e Modelo da Humanidade. Agora temos, também, mais próximo
de nós, o exemplo de Chico Xavier, que orienta, motiva e serve de referência para o exercício na prática do bem, que
nos cabe realizar.
¹KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 91.ed. 1. Reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2008. Q. 886.
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Recado do Presidente da CCHJ

É bem verdade que intelectualmente avançamos muito no campo da
medicina, dos transportes, do entretenimento e de tantas outras áreas.
Todavia, estamos longe de chegarmos ao caminho delineado por JESUS
rumo ao homem espiritual, haja vista ao que ainda assistimos em
sociedade. Tantas manifestações recentes que nos lembram a Idade
Média. Vejam o caso Isabela e as suas repercussões populares. O pré-
julgamento, as agressões e as ameaças. Ora! Quem é Isabela no tempo e
espaço? Quem são e foram seus pais e sua madrasta? Não seria o
momento de rogarmos ao Pai celestial para iluminar o caminho deles em
momento de resgate tão doloroso? Por que lançarmos combustível ao
fogo que os consome? Quem, neste caso, é verdadeiro algoz ou
inocente? Afinal, JESUS nos ensinou a não julgar e não condenar, pois
não sabemos, de fato, a história de vida espiritual de ninguém. Não
sabendo quando tudo começou e quando terminará, devemos tratar a
todos como nossos irmãos. É verdade que suspeitos de crimes devem ser
punidos legalmente em nossa sociedade. Mas quanto ao nosso papel?
Não será o do amor e perdão? Não é mais cristão fazer preces para
que o perdão chegue ao coração de todas as pessoas envolvidas em
escândalos? Gostaria que todos refletissem e que cada um perguntasse a
si mesmo: o que faria JESUS frente a estas situações?
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Distribuição Gratuita

Programação de atividades da CCHJ 

Aniversariantes de ABRIL
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam por 

toda a vida! Parabéns!
1 – Lílian
2 – Edison A. Giovani
7 – Vany Otoni
11 – Pedro Gelape
15 – Clara Branca, José Gregório e Marcus Antônio 
17 – Ana Paula e Verônica
22 – Ana Luiza Dias
24 – Marisa Reis
26 – Renildo Brier

Justiça e misericórdia
"Toda vez que a Justiça Divina nos procura para acerto de
contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos
outros, manda a Misericórdia Divina que a cobrança seja
suspensa por tempo indeterminado.”
“Dentro da visão espírita-cristã, céu, inferno e purgatório
começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem
praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso
para o purgatório e o mal devidamente efetuado,
positivado, já é o remorso que é o princípio do inferno.”

Resposta Divina
"O Velho Testamento, que é a palavra dos profetas, é o
homem desesperado com os problemas da vida criados
por ele mesmo, batendo à porta de Deus. O Novo
Testamento, contendo os ensinamentos de Jesus, é a
resposta de Deus ao homem de todos os tempos. "

O Evangelho e o acaso
"Toda vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as
verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja
presidindo a semelhantes eventos. Forças divinas estarão
agindo a fim de que te informes quanto ao teu próprio
caminho.“

Medida saneadora
"O sexo é um santuário, tanto é um santuário que Deus
permitiu que ele governasse a encarnação. Proteger e
preservar o sexo é obrigação e medida saneadora de
distúrbios mentais.“

Frutos e obras
“Nenhuma atividade no bem é insignificante... As mais
altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A
repercussão da prática do bem é inimaginável... Para
servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar
ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui.”

Refazimento
“A doença é uma espécie de escoadouro de nossas
imperfeições; inconscientemente, o espírito quer jogar
para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo...”

Caridade
“A caridade é um exercício espiritual... Quem pratica o
bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando
os espíritos nos recomendam, com insistência a prática
da caridade, eles estão nos orientando no sentido de
nossa própria evolução; não se trata apenas de uma
indicação ética, mas de profundo significado filosófico...”

Frases extraídas das obras “O Evangelho de Chico Xavier” de 
Carlos A. Baccelli e “Momentos com Chico Xavier” de Adelino 
da Silveira 

“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo
começo, mas qualquer um pode recomeçar e
fazer um novo fim.”

Francisco Cândido Xavier



Notícias da CCHJ

Oficinas

• A CCHJ oferece oficina de pintura em cerâmica
para a comunidade às 4ª feiras de 15h30 às 17
horas.
Os interessados devem se inscrever pelo telefone
2535-7338 (Vany ou Yvan) ou na sede da CCHJ.
A oficina de pintura em cerâmica também é ministrada
para as crianças e adolescentes do abrigo. As aulas
acontecem às 6ª feiras de 15h30 às 17 horas.

• A CCHJ ofertará curso de dança e música para as
crianças e adolescentes do Lar Esperança. Serão 3
aulas por semana. O início das atividades está
previsto para o dia 30 de abril.

Bazar

• Foi realizado mais um bazar beneficente da CCHJ,
no dia 10 de abril. O bazar ocorreu na Rua Além
Paraíba, 867. Agradecemos ao auxílio dos doadores
e a colaboração dos presentes. Lembrando a CCHJ
está sempre aberta a doações para o Bazar. As
doações podem ser feitas na sede da CCHJ.

“Farmácia” CCHJ
• A CCHJ faz doações de medicamentos a pessoas
necessitadas quando da apresentação de receita
médica. Todo o trabalho conta com a supervisão de
farmacêutico. Os remédios ofertados são obtidos via
doação, portanto estamos sempre abertos ao
recebimento de remédios (dentro do prazo de
validade).

ESTUDANDO O EVANGELHO

LIVRO DA ESPERANÇA 
Emmanuel por Francisco Cândido Xavier

FALAR
“Seja, porém, o vosso falar: Sim, Sim. Não, Não...” – Jesus – Mateus, 

5: 37.
“Espíritas: queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento 

doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus 
irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.” – Cap. X, 16.

Falando, construímos.
Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o
azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria
do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres,
nas induções ao reconforto.
Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de
inspirar encorajamento e esperança.
Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando
estritamente necessário e ora em silêncio por todos aqueles
que lhes sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas
com reverente apreço os que tombam em desastre na rua!
Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os
que resvalam em queda moral, acordando em escabroso
infortúnio do coração!
Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te
assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado
antes da explosão e reprime os ímpetos da fúria, antes que
estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação
justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser
dosada como o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico
para a execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos
necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio.
Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já
passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos
chama à incessante transformação.
Conversa em trabalho renovador e louva a amizade
santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas,
doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões
infelizes; semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar
um espinho ou remover uma pedra.
Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja
possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou
a quem ouve, enobrecendo a vida.
Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão
de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas
que a Bondade Divina espalha mancheias, em benefício de
todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram.
Ilumina a palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o
amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem
prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho, por luz
inapagável, nas sombras do mundo, não somente agindo, mas
conversando também.

MEDIUNIDADE SUBLIMADA
Os séculos a se desdobrarem pelos milênios que nos forjam as
civilizações são degraus da excelsa escalada evolutiva,

fazendo do bruto o anjo que reflete a Divindade, em
identidade de beleza e sublimação que assinala o trabalho
genial do artista sobre o bloco rude de mármore.
A história do progresso terreno representa a efetiva iniciação
dos seres simples e ignorantes nas ciências do Infinito – clima
de realização e felicidade no Cosmo.
Através de seu trabalho – seja ele de que natureza for – as
individualidades se aprimoram, contribuindo para o
aperfeiçoamento da vida social em suas infinitas escalas,
reconhecidas no tempo.
Se a ciência ortodoxa, que formata o modelo existencial de
bilhões de seres, é por si a descoberta de recursos e sua
conseqüente utilização, temos no plano da religião, nascidas
da fé que é uma força imanente da criatura, a contemplação
do Divino, num primeiro momento em adoração externa para,
em franco desdobramento pelo tempo, induzir os seres a se
interiorizarem, em poderosa valorização de sua origem: Deus.
E sempre será pela capacidade de intermediar a vida – cada
vez mais pujante e essencial – que os indivíduos, na Terra,
encarnados, ou nas faixas espirituais do Além, lograrão sua
emancipação moral, com o verdadeiro serviço do Amor e da
Luz a se patentear, definitivo.
Os oráculos, desse modo, através das eras que se foram,
expressam não somente a conscientização progressiva das
almas que tangem ao Reino da Forças Cósmicas, mas a
irradiação de semelhante consciência em favor das
comunidades, despertando-as ou propondo seu
encaminhamento ao apogeu da vida em Deus.
Francisco Cândido Xavier, em sua trajetória de iluminação e
sofrimento redentor, torna-se a partir do século XX, em que se
imortaliza como médium responsável, poderosa e inspiradora
referência para as sociedades em provações revisoras. Ao
abrir a própria alma em renúncia a toda manifestação de
personalismo, substitui a leitura das entranhas de animais para
os vaticínios e orientações aos guerreiros e poderosos de
antanho, consoante os hábitos de culturas e reinos já mortos.
Ofertando em humildade e consciência cristã o seu coração,
revela a Verdade que o Espiritismo sintetiza também
utilizando a mediunidade de inúmeros cooperadores e
misticismos, todos os interessados pudessem sentir o
Evangelho, em espírito e santificação.
A proposta do tempo em sucessão é emoldurar os
fundamentos da vida que se constitui do amor. E é através do
tempo que o Senhor da Misericórdia atinge os divinos planos
da evolução e do progresso daqueles que lhe foram
confiados por Deus.
A sublimação da mediunidade é fato nas linhas de trabalho
libertador do espiritismo e o doce Chico Xavier, isento de
presunção, mas amante da disciplina e do dever bem
cumprido, merece, como esforçado seguidor de Jesus, a
coroa da Caridade, que é o laurel dos triunfadores – de
todos aqueles que, vencendo-se pela prática do Bem,
repetem, com as próprias atitudes:
-Ave Cristo! Os que te amam e desejam servir-te para
sempre, te glorificam e te saúdam!

Pelo espírito Irmão X - mensagem psicografada pelo médium 
Wagner Gomes da Paixão
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Eventos
Festival de Petiscos

Dadas as dificuldades financeiras para manutenção do
abrigo, o Lar Esperança realiza no dia 8 de maio, no sítio
Bom Retiro em Nova lima, um Festival de Petiscos. O
objetivo maior do encontro é angariar fundos para que
seja possível dar continuidade aos trabalhos da Casa.
Aqueles que puderem colaborar também desfrutarão de
deliciosos petiscos, do amplo espaço físico do sítio além da
oportunidade do encontro.

Venha participar e auxiliar os 
trabalhos do Lar Esperança!
Precisamos da sua colaboração!

Para mais informações: Yvan 9328-9540 / 3421-7890 ou
Lar Esperança 2535-7338.

Campanha LAR ESPERANÇA

Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

ABRIL

Desodorante masculino/feminino e barbeador

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

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

“Tudo o que pudermos fazer no bem, não
devemos adiar... Carecemos somar esforços,
criando, digamos, uma energia dinâmica que
se anteponha às forças do mal...Ninguém tem
o direito de se omitir”

Francisco Cândido Xavier


