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MARCHA DO PROGRESSO

LE 799. O homem traz em si o impulso de progredir ou o
progresso é apenas fruto de um ensinamento?
“O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos
progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo; é assim que os
mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos
outros...”
LE 780a. Como o avanço intelectual pode gerar o progresso
moral?
Ao fazer compreender o bem e o mal; o homem, então, pode
escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da
inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos.
LE 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso?
O orgulho e o egoísmo; quero falar do progresso moral, uma
vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás,
à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada
ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua
vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu
Espírito.É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no
físico e que do próprio mal pode sair o bem; mas essa situação
não durará muito tempo, mudará à medida que o homem
compreender melhor que além dos prazeres terrestres há uma
felicidade infinitamente mais durável.(Veja “O Egoísmo”, Parte
Terceira, cap. 12.)

INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO SOBRE O PROGRESSO

LE 798. O Espiritismo será para todos ou permanecerá como
privilégio de algumas pessoas?
Certamente, ele se tornará uma convicção íntima de todos e
marcará uma nova era na história da humanidade, porque está
na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o
tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos.
Entretanto, haverá grandes lutas a sustentar, mais contra os
interesses do que contra a convicção, porque não podemos
desconhecer que há pessoas interessadas em combatê-lo, uns
por amor-próprio, outros por interesses materiais. Mas os
opositores, ao se encontrarem cada vez mais isolados, serão
forçados a pensar como todo o mundo, sob pena de se
tornarem ridículos.
LE 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o
progresso?
Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da
sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está
seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais
encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor
que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro. Ao
destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, ensina
aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como
irmãos.

Correio Fraterno

Programação de atividades da CCHJ 

Lei de Progresso

VENHA CONHECER O 
SOS DEPRESSÃO  

Evangelhoterapia

É um conjunto de atividades (recepção
individual dos recém-chegados através do
atendimento fraterno, passes, reuniões
mediúnicas e palestras públicas) que
acontecem todos os sábados das 15h30 às
18 horas e são endereçados a todos que
venham até nós neste dia, porém, com
especial atenção àqueles que passaram ou
sofrem de síndromes consideradas
modernas, tais como: depressões, angústias,
ansiedade, pânico e outros problemas de
ordem psíquica que incomodam a muitos

Participe! Ajude-se ou ajude alguém!

Sábados  - 15:30 às 18h

“Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que
estás no céu”. A convocação de Jesus guarda a certeza da
lei de progresso estabelecida pelo Criador. Lei irrefutável a
se fazer presente em todo o universo e sob a tutela da qual
tudo se encaminha em aperfeiçoamento continuado, em
roteiro seguro, respeitando o tempo de cada coisa e de
cada ser, com o amparo incessante do amor do Pai.
Para nós, espíritos imortais, o Pai nos concede a encarnação
como caminho necessário ao desabrochar da nossa
evolução. A Terra é pois grande escola espiritual. Quando
nela encarnamos, assim como em toda escola que
adentramos, guardamos sempre o objetivo de nos
aperfeiçoarmos. Para cumprirmos este objetivo nos
submetemos a provas, que não servem como punição, mas
como instrumentos de aferição de nosso aprendizado e que
nos permitem alçar vôos maiores rumo a novas séries e
novos graus de evolução. Tal qual é a lógica na Terra. Mas
muitas das vezes nos comportarmos mal na escola da vida.
Diante das provas da paciência e da tolerância, por
exemplo, ao enfrentarmos o trânsito caótico ou a
incompreensão dos familiares, indisciplinados que somos,
esquecemos dos ensinamentos do nosso mestre Jesus e
deixamo-nos levar pelos caminhos da ira, da irritação e do
xingamento. E por não saber ainda superar a prova que nos
é apresentada estacionamo-nos. Se na escola terrena há o

recurso da recuperação, na escola da vida nos é dada,
quantas vezes se fizer necessária, a oportunidade da
reencarnação, a partir da qual, em função da nossa
conduta e escolhas nos sujeitamos a novas provas, em
conformidade com as matérias de nossa maior dificuldade,
sempre com o propósito de nos melhorar e de nos convocar
ao emprego dos ensinos do mestre Jesus, que há milênios
vem trazendo suas lições. Apesar da simplicidade da
descrição, assim ocorre na escola da vida, que segue sob a
direção sublime do nosso Pai, em concessões infinitas de
misericórdia e de amor. Enxerguemos cada situação na
Terra como uma lição a nos convocar a aplicação dos
ensinos do mestre Jesus e a nos avaliar individualmente a
postura íntima. Estudemos, aplicadamente, o Evangelho e
façamos diariamente uma avaliação sincera da nossa
postura como aprendizes e obreiros. Confiantes nos roteiros
e no amparo do Pai busquemos então o nosso melhor, seja
qual for o local e série onde estivermos, assim como o aluno
perseverante que sabe que, apesar do amor e
benevolência do mestre, só pelo seu esforço e vontade
poderá vencer suas dificuldades íntimas e avançar nas
séries da vida. Colaboremos com o nosso progresso pois o
mestre Jesus já dizia “Ajuda-te que o Céu te ajudará”.

Equipe do Jornalzinho da CCHJ

Sábados  - 15 às 17h

Tóxico imobilizador, o desânimo se insinua
suavemente, dominando as reservas da coragem e
submetendo o combatente à sua ação perturbadora.
Instala-se, a pouco e pouco, inspirando pessimismo e
mal-estar, que se agrava, qual invasor que conquista
passo a passo os espaços abandonados à sua frente.
O desânimo é inimigo covarde que ceifa mais vidas do
que o câncer, pelos resultados que logra na economia
do comportamento humano.
Quando sintas a insinuação do desânimo, ciciando-te
falsos motivos para que abandones a peleja, ou a
postergues, ou a desconsideres, tem cuidado.
Usa a razão e expulsa-o da casa mental.
Às vezes, se te apresenta na condição de mágoa
defluente de qualquer incompreensão sofrida, e,
noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças,

que deves superar, mediante mudança de atitude
mental e de atividade física.
A marcha do tempo é inexorável.
De qualquer forma, as horas se sucedem.
Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que, a peso
de sacrifícios.
Quando transponhas a barreira da dificuldade,
constatarás a vantagem de haver perseverado,
descobrindo-te rico de paz, face aos tesouros de
amor e realização que adquiriste.
Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo.
Tudo, na vida, constitui convite para o avanço e a
conquista de valores, na harmonia e na glória do
bem.
Divaldo P. Franco. Da obra: Episódios Diários. Ditado pelo
Espírito Joanna de Ângelis. Capítulo 10. LEAL.

S.O.S Depressão

Desânimo



Considerando a Reencarnação

A reencarnação é Lei da Vida.
Impositivo estabelecido, irrefragavelmente, constitui
processo de evolução, sem o qual a felicidade seria
impossível.
Programada pelo Criador, faculta os mecanismos naturais
de desenvolvimento dos valores que jazem latentes, no ser
espiritual, que assim frui, em igualdade de condições, dos
direitos que a todos são concedidos.
A reencarnação favorece com dignidade os códigos da
justiça divina, demonstrando as suas qualidades de
elevação e de amor.
Sem a reencarnação - que proporciona a liberdade de
opção, com as conseqüências decorrentes da escolha - a
vida não teria sentido para os párias sociais, os homens
primitivos, os limitados mentais, os amargurados e infelizes...
Sem a reencarnação, o ódio inato e o amor espontâneo
constituiriam aberração perturbadora em a natureza
humana.
Da mesma forma, as tendências e propensões que
comandam a maioria dos destinos, seriam fenômenos
cruéis de um determinismo absurdo, violentador das
consciências e dos sentimentos.
Sem a reencarnação, permaneceriam como incógnitas
geradoras de revolta, as razões dos infortúnios morais, das
enfermidades de alto porte, mutiladoras e degradantes, da
miséria social e econômica que vergastam expressivas
massas e grupos da sociedade terrestre.
Sem a reencarnação, os laços de família se diluiriam aos
primeiros impactos defluentes dos acontecimentos danosos...
A reencarnação enseja reequilíbrio, resgate, reparação.
Faculta o prosseguimento das atividades que a morte
pareceria interromper.
Proporciona restabelecimento da esperança, entrelaçando
as existências corporais que funcionam como classes para
o aprendizado evolutivo no formoso Educandário da vida
terrestre.
Oferece bênçãos, liberando de qualquer fatalidade má,
que candidataria o Espírito a um estado permanente de
desgraça.
A reencarnação enobrece o calceta, santifica o vilão, eleva
o caído, altera a paisagem moral do revoltado,
dulcificando-o ao largo do tempo, sem pressa, nem
violência.

A reencarnação é convite ao aproveitamento da
oportunidade e do tempo, que sempre devem ser
colocados a serviço do progresso espiritual e da
perfeição, etapa final da contínua busca do ser.

Divaldo Pereira Franco. Da obra: Responsabilidade. Ditado pelo 
Espírito Joanna de Ângelis. LEAL. 

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

Produtos dietéticos 

Entregue sua doação CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274
BAZAR: Continuamos recebendo as doações de 

objetos para o Bazar.

Aniversariantes de Julho
Desejamos que as alegrias deste dia se 
estendam por toda a vida! Parabéns!

03 - Rosilma da Conceição
04 – Jo´sé Fernandes 
06 - Adélio Mendes Camargos
06 - Léa Peruhype de Oliveira
10 - Beatriz Brandão
11 - Nardel Ornelas
12 - Ariadna Maria Lagos

17 – Débora V. Brier Leite
17 – Pablo Vinícius da Silva
17 - Paloma  B. F. dos Santos
21 - Raquel P. de Oliveira
23 - Valdemir Sabino da Silva
29 - Cacilda Reda Alves

NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA

Seresta Lar Esperança

Caros amigos, segue anexo fotos do
último evento realizado em prol da
CCHJ-Lar Esperança 1 e 2. Seresta do
Lar Esperança com Waldir Silva.
Gostaríamos de agradecer todos os
envolvidos no evento e
colaboradores. Em breve
realizaremos outras festas.
Yvan Otoni

Visita fraterna

Citar nossa visita no sabado ao Lar Espernça e
falar do passeio das meninas no sabado no
pArque

Cursos e atividades

SOBRE A CAPOEIRA: CORREÇÃO: AS
CRIANÇAS RECEBERAM O 1º BATIZADO NA
CAPOEIRA, NO DIA 11/06 , NO COLÉGIO
ARNALDO, A PARTIR DE 09:00 HORAS,

- As aulas de Defesa Pessoal, ministradas pelo
instrutor Fernando, continuam a ser realizadas
aos domingos pela manhã. As aulas são
destinadas às crianças do Lar Esperança.

-Colocar no jornalzinho deste mês: A
Evangelização das crianças retornará no mês
de agosto no horário de 16:30 às 17:30
horas, aos sábados.

RECADO AO MÉDIUM
Implantando o mundo de regeneração

“- Você quer dizer que toda reação anímica é brado
de dor e que toda dor é precursora de regeneração...
- E poderia ser diferente meu amigo? – respondeu
com largo sorriso, após o que, avançou:
- Somente o ignorante secciona o Universo, criando
departamentos isolados no sublime organismo da
Criação. Você já ouviu um trecho de um poema antigo
que diz: `Não se toca uma flor sem incomodar uma
estrela´ ? Pois é, companheiro: o globo físico, fixado
por ação e graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, se
mantém e se renova todo dia conforme as ondas
eletromagnéticas que nós, os bilhões de seres que o
habitamos, emitimos continuamente...
- Mas e os distúrbios, os cataclismos, gerando
sofrimento para a Humanidade?...- enunciei, de pronto.
- Obedecem aos comandos vibratórios de todas as
zonas de vida e experiência – tanto as da Crosta
como as inferiores, conhecidas por umbralinas ou
abissais...
- Você quer dizer, Juliano, que o “teor” de imantação
eletromagnético nascido das mentes em desalinho
favorece as catástrofes?...- eu insistia, buscando clarear
ainda mais o assunto.
-E de que outro modo a Justiça se faria no mundo,
dando “a cada um segundo as próprias obras”? ”
-

Diálogo extraído do Livro: Obreiros da Regeneração / Capítulo 
10: Efeitos da Transição – UEM

RECADO AO DIRIGENTE  ESPÍRITA

“Centro Espírita com dirigentes empolgados com a
própria prosperidade, resvalando para a ambição,
não contará com eles por muito tempo.”

Livro: Por uma vida melhor - Richard Simonetti

RECADO DA DIRETORIA

Atenção jovens! As atividades da Mocidade Espírita da CCHJ já começaram e aguardam 

a sua presença. Venham participar conosco. Todos os sábados de 15 às 17 h.

FOTO

SEJA AMIGO DO LAR ESPERANÇA!
Colabore conosco! Sua ajuda será 

sempre fundamental!

INFORME-SE 
Lar Esperança Francisca Paula de Jesus
Rua Miltom Laje, nº 25 - Bairro Nova 

Esperança – CEP: 31.210-470 - BH/MG
Tel.: (31) 2535 - 7338

Se sobrar espaço usar 

este recurso

Abaixo (amigos do Lar)


