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Boas Obras
Editorial - Todos temos os recursos necessários para nos
iniciarmos nas boas obras. O ponto de partida para a ação,
talvez seja a reflexão e o conhecimento dos recursos e
talentos a nós concedidos (“Conheces a ti mesmo"). Buscar a
compreensão real de que os talentos e recursos não se
medem pelos números e quantidades e de que se opõem as
vaidades individuais.
A misericórdia divina não faz contas. A simplicidade e a
humildade se fazem como obras edificantes.
Quem poderia medir, pelas contas dos homens, os benefícios
revigorantes de um sorriso sereno e acolhedor para quem doa
e recebe?
As boas obras, sem distinção de importância ou valor, podem
permear desde as oportunidades singelas do cumprimento aos
familiares pela manhã e as gentilezas e as cordialidades nas
atividades cotidianas, até os círculos das decisões políticas
nacionais. O que as tornam boas e importantes não são as
dimensões determinadas pelas compreensões humanas, mas
sim o amor com que nos dedicamos a elas. Não nos
angustiemos portanto na busca por obras a fazer, nos
empenhemos em reconhecer nossos talentos e os recursos que
nos são concedidos e veremos que as obras se oportunizam
onde sempre estivemos; florescem em nossas janelas como
oportunidades edificantes do crescimento individual. Basta
sabermos olhar para reconhecê-las.
Lembremos sempre porém, da Parábola dos Talentos e das

responsabilidades que nos cabem quando nos são confiados
os recursos divinos. Temos o compromisso de multiplicá-los no
bem, não importa se forem 1 ou 5. Desperdiçá-los ou
simplesmente conservá-los na inércia é ir contra o ideal das
boas obras e criar campo para futuros processos de culpa e
arrependimento.
Agucemos e eduquemos portanto a nossa visão. Meditemos
sobre as bênçãos divinas em nosso favor.
Encerramos estas colocações com um breve poema de Cecília
Meireles e com uma das frases de Chico Xavier sobre o tema.

“Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. E
eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas
pequenas felicidades certas, que estão diante de cada
janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que
só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente,
que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.”

Cecília Meireles

“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.”

Chico Xavier
Boa reflexão!

Jornal da CCHJ Fraternidade Espírita Francisca Paula de Jesus                                   4

Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor tem um pouco de
Deus; e pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo, que sendo
moça pensa como uma anciã, e sendo velha age com as forças todas da
juventude; quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os
segredos da vida, e quando sábia assume a simplicidade das crianças; pobre,
sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e, rica, empobrecer-se
para que seu coração não sangre feridos pelos ingratos; forte, entretanto
estremece ao choro de uma criança e fraca, entretanto se alteia com a
bravura dos leões; viva, não lhe sabemos dar valor porque a sua sombra
todas as dores se apagam, e morta tudo que somos e tudo que temos
daríamos para vela de novo e dela receber um aperto de seus braços e uma
palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome desta mulher.
Quando cresceram seus filhos, leiam para eles esta pagina: eles lhe cobrirão
de beijos a fronte e dirão que o pobre viandante, em troca de suntuosa
hospedagem recebida aqui deixou para todos o retrato de sua própria mãe...

Dom Ramon Angel Jará (Tradução de Guilherme de Almeida)
Texto enviado por frequentadora da CCHJ
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Distribuição Gratuita

1.Qual a mais meritória de todas as virtudes?
“Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam
progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há
resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do
interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento
oculto. A mais meritória é a que assenta na mais
desinteressada caridade.”

2. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a
qualquer recompensa na Terra, mas esperando que lhe seja
levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor
a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o
progresso?

“O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com
desinteresse.”

a) — Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de
progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida.
Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com
esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que,
praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que
temos na Terra?

“Não, certamente; mas aquele que faz o bem, sem idéia
preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e
ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de
progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito
mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o
bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu
coração.”

b) — Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se
entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o
cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos?
Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem
com a idéia de que nos seja levado em conta na outra
vida; mas será igualmente indício de inferioridade
emendarmo-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos
o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos
bons Espíritos e de nos elevarmos?

“Não, não. Quando dizemos — fazer o bem, queremos
significar — ser caridoso. Procede como egoísta todo
aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas
boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida
terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem
melhorar-se, para se aproximar de Deus, pois que é o fim
para o qual devem todos tender.”

Correio Fraterno

Mês das mães

2 – Helena Ribeiro
4 – Delva
6 – Letícia Borges
9 – Vinícius Magno
10 – Diva Maciel 

14 – Patrícia Rafaella
28 – Clara Pessoa

Recado do presidente da CCHJ

Aniversariantes de Maio
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam 

por toda a vida! Parabéns!

Programação de atividades da CCHJ 



Notícias da CCHJ

Lar Esperança
• O Lar Esperança receberá no próximo dia 22 de
maio a visita de várias crianças do Projeto Curumim
para uma tarde de confraternização e brincadeiras.
O encontro foi idealizado pela colaboradora
Heloísa, frequentadora da CCHJ, a quem cabe os
nossos agradecimentos.

“Farmácia” CCHJ
• A farmácia da CCHJ vive de doações que, após
recebidas, são repassadas gratuitamente a
comunidade sob supervisão de uma farmacêutica.
Pedimos portanto, aos que puderem colaborar, que
nos auxiliem. Estamos precisando de material de
primeiro socorros - anti-sépticos (merthiolate), gaze,
algodão, esparadrapo (band aid) e termômetro.
Também há grande procura por fraldas e artigos
de higiene. Remédios, dentro do prazo de
validade, também continuam na pauta de doação.
Contamos com a colaboração para mantermos
viva nossa farmácia.

• Festival de Petiscos
O Festival de Petiscos realizado no dia 8 de maio,
no sítio Bom Retiro, foi muito proveitoso! Graças a
colaboração de inúmeros parceiros conseguimos
realizar ótimo encontro além de atendermos ao
objetivo principal de arrecadar recursos para
auxílio na manutenção do Lar Esperança.
Agradecemos sinceramente a todos que
compareceram ao festival. Fica registrada aqui
porém, especial gratidão à Salete - frequentadora
da CCHJ que nos ajudou com o empréstimo do
Sítio Bom Retiro por meio de seu irmão, o
proprietário Luiz Carlos (Ném) – aos colaboradores
do Supermercado BH, e a todos os demais que
ajudaram no custeio e na elaboração do evento.
O Lar Esperança agradece!

• Sopão
“O Grupo Reme agradece a oportunidade de
participar da Sopa Fraterna da CCHJ que
acontece aos sábados pares. A sopa preparada
no Lar Esperança é distribuída a moradores de rua
e conta com a colaboração dos assistido do Lar
Esperança. Porém toda ajuda é bem vinda e se faz
necessária!

Traga sua boa vontade e venha colaborar!”

ESTUDANDO O EVANGELHO

BOAS OBRAS
“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a
vosso Pai que está nos Céus.”

Jesus (Mateus, 5:16)
“Brilhe vossa luz” – disse-nos o Mestre – e muitas vezes
julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais.
E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro.
Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento.
“Brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos
Céus.”
Não apenas pela cultura intelectual.
Não somente pela frase correta.
Nem só pelo verbo flamejante.
Não apenas pela interpretação eficiente das Leis Divinas.
Não somente pela prece labial, apurada e comovedora.
Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes.
É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da
inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é
obra sublime com eu nos cabe honrar o Senhor, mas Jesus, com
a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas
obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de
tocar o coração, e, somente aperfeiçoando os nossos
sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós,
consoante o divino apelo.
Com o amor estimularemos o amor...
Com a humildade geraremos a humildade...
Com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros...
Com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia.
Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos
passos do próximo.
Com a nossa fé garantiremos a fé ao redor de nós mesmos.
Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto
apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os
outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a
Bondade e a Sabedoria de Deus.

IDÉIAS BÁSICAS – BOAS OBRAS
A Justiça Divina determina que cada um receba sempre a
recompensa ou o sofrimento, segundo as obras que realiza.
Como espíritas, compete-nos esforçar para que as nossas
ações expressem sempre e unicamente o bem, em favor de
todas as criaturas.
Através de nossas realizações seremos analisados pelos

nossos semelhantes e por elas receberemos o justo salário, quer na
espiritualidade após o túmulo, quer no campo físico em novas
oportunidades reencarnatórias.
Todas as nossas atitudes são levadas em conta no nosso acervo
espiritual, desde o simples cumprimento do nosso dever cotidiano
até as grandes realizações no campo coletivo.
As boas obras não se manifestam ruidosamente, mas se alicerçam
nos exemplos de fraternidade, altruísmo, nos testemunhos da fé
renovadora e nos atos de humildade.

CONCLUSÕES BÁSICAS – BOAS OBRAS
“A cada um segundo as suas obras...” (Mateus 16:27)

Há muita diferença entre, simplesmente cumprir o nosso dever ou
ultrapassar os limites das obrigações naturais, desdobrando-nos
para oferecer o melhor de nós mesmos em todas as circunstâncias.
O professor que ministra uma aula no limite mínimo de esforço e
tempo está fazendo juz ao seu salário, mas o que transforma o
magistério em sacerdócio, desdobrando-se em favor dos seus
alunos, habilita-se a créditos extraordinários no reino do Espírito.
Se o trabalho na Terra é recompensado pelas moedas transitórias
do mundo, as boas obras que praticamos hoje retornarão
futuramente a nós mesmos, sob a forma de gratificantes
recompensas espirituais no espaço ou no plano físico.
Além da alegria do dever bem cumprido, as boas obras nos
oferecem também recurso de ascensão espiritual em nossa jornada
evolutiva.
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Eventos
Fotos do Festival de Petiscos

Realizado no dia 8 de maio

Campanha LAR ESPERANÇA
Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

Maio
Fronhas e roupa de cama

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos 

para o Bazar.

Para servir com Jesus
Na seara do Evangelho,
É preciso abandonar
As manhas do homem velho.

O discípulo sincero,
Nos caminhos redentores,
Por enquanto, encontrará
Mais espinhos do que 
flores...

Esse logo desanima
Ao primeiro contratempo,
Mas se tudo corre bem
Alega falta de tempo.

Aquele quer cultivar
Amor na gleba da fé,
Encontrando tiririca,
Larga a pá e dá no pé.

Outro suplica na prece
Ser médium no Espiritismo,
Quando atendido, reclama
Cefaléia e reumatismo.

Não devemos criticar...
Na Terra, foi sempre assim,
Na hora do vamos ver
É choro do início ao fim.

Mas a Verdade é uma luz
Soberana, clara e forte,
Que o homem contemplará
Face a face, além da morte.

Aqui de nada nos vale
Queixa, tristeza ou desculpa.
O que nos resta fazer
É assumir a nossa culpa.

Quem cruza os braços no 
mundo
E o próprio tempo aniquila,
De uma nova encarnação
Terá que enfrentar a fila.

Se você tem com Jesus
A bênção de trabalhar,
Meu amigo, siga em frente
E pare de reclamar!

Xavier, Francisco Cândido; Baccelli, Carlos A. Da obra:
Brilhe Vossa Luz. Ditado pelo Espírito Eurícledes Formiga.
4 edição. Capítulo 18. Araras, SP: IDE.

Meu amigo

“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


