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CARIDADE E AMOR AO PRÓXIMO 
  
LE 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra 
caridade como a entendia Jesus? 
– Benevolência com todos, indulgência com as 
imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 
  
COMENTÁRIO: O amor e a caridade são o 
complemento da lei de justiça, porque amar ao 
próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance 
e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido 
das palavras de Jesus: “Amai-vos uns aos outros como 
irmãos”. A caridade, para Jesus, não se limita à 
esmola. Ela abrange todas as relações com nossos 
semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. 
Ensina a indulgência, porque temos necessidade dela, 
e não nos permite humilhar os outros, ao contrário do 
que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos 
procura, temos por ela mil atenções, mil amabilidades; 
se é pobre, parece não haver necessidade de nos 
incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua 
posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar 
sua infelicidade pela humilhação. O homem 
verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos 
seus próprios olhos, diminuindo a distância entre 
ambos. 
  
Le 888. O que pensar da esmola? 
– O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral 
e fisicamente: ele se embrutece. Numa sociedade 
baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a 
vida do fraco sem humilhação e garantir a existência 
daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua 
vida sujeita ao acaso e à boa vontade. 
  
LE 888. a) Vós reprovais a esmola? 
– Não; não é a esmola que é reprovável, é muitas 
vezes a maneira como é dada. O homem de bem que 
compreende a caridade, como Jesus, vai até o infeliz 
sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira 
caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato 
quanto na forma. Um serviço que nos é oferecido com 
delicadeza tem seu valor aumentado; mas se é feito 
com ostentação, a necessidade pode fazer com que 
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A tragédia da depressão S.O.S Depressão 

 

(EM PERÍODO DE  FÉRIAS) 
 

           Continuação (...) 
O desequilíbrio das funções tireoidianas, as mudanças orgânicas pela menopausa e pela andropausa, o câncer, o abuso do 
álcool, as doenças cardiovasculares, a idade avançada contribuem de maneira vigorosa para a presença da depressão, que 
tende a agravar-se conforme o tratamento ou não que se lhe ofereça. 
Como decorrência, surgem os seus sintomas em forma de fadiga, estresse, problemas de alimentação, aumento ou perda 
de peso, mal-estar generalizado, dificuldade de sono contínuo com episódios de insônia, indigestão, palpitações, dores 
articulares, disfunção sexual, vertigens, sobretudo desinteresse pela vida... 
A depressão é perversa, porque também se esconde sob máscaras sutis, infelicitando aqueles que lhe tombam pelas 
armadilhas. 
Merece, no entanto, ter-se em mente como preponderantes as heranças das reencarnações transatas que respondem 
pelos sintomas geradores do tormento depressivo. 
Herdando as suas ações anteriores, positivas e negativas, quando há predominância das prejudiciais, o Espírito renasce 
com as tendências funestas para a depressão, bem como para todos e quaisquer problemas na área da saúde, ou, quando 
são nobres, enriquecido de valores que o tornam saudável. 
Eis porque se torna indispensável a vivência das atitudes espirituais elevadas, que estimulem pelo pensamento o cérebro à 
manutenção das monoaminas responsáveis pela harmonia e bem-estar emocional: a serotonina, a noradrenalina, a 
dopamina... 
Mediante as terapias médicas especializadas, os pensamentos habituais de desprezo por si mesmo, pelo mundo e pelo 
porvir lentamente cederão lugar à esperança, com algumas alternativas perturbadoras, até se fixarem os ideais de 
renovação responsáveis pela conquista da saúde. 
Nesse período de terapêutica medicamentosa, nunca esquecer que a interrupção por este ou aquele motivo irá produzir 
resultados danosos à recuperação, podendo levar o paciente a um estado de cronicidade distúrbio depressivo. 
Não poucas vezes, a melhora que o enfermo experimenta durante o tratamento proporciona-lhe a ideia falsa da cura, o 
que lhe faculta a atitude errônea de suspender os medicamentos, que se farão necessários no próximo episódio ou 
recidiva. 
O contributo da psicoterapia defluente do esforço pessoal em favor da própria cura, das leituras edificantes e 
estimuladoras, dos objetivos enobrecedores da existência humana, o trabalho artístico em qualquer área, ensejando a 
instalação da beleza na névoa da depressão, a oração ungida de amor e de confiança em Deus, simultaneamente a 
recepção de passes e a absorção da água fluidificada são de alta magnitude, favorecendo a reconquista integral da saúde 
emocional.             Continuará na próxima edição... 

Fonte: Parte do Capítulo 22 do Livro Entrega-te a Deus de Divaldo Franco , pelo Espírito Joanna de Ângelis 

 

 

seja aceito, porém o coração não se sente tocado. 
Lembrai-vos também que a ostentação tira, aos 
olhos de Deus, o mérito do benefício. Jesus ensinou: 
“Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita”, 
ensinando a não ofuscar a caridade com o orgulho. É 
preciso distinguir a esmola propriamente dita da 
beneficência. O mais necessitado nem sempre é 
aquele que pede; o temor da humilhação tolhe o 
verdadeiro pobre, que sofre sem se lamentar; é a 
esse que o homem verdadeiramente humano deve 
procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, 
eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os 
mundos. O amor é a lei de atração para os seres 
vivos e organizados; a atração é a lei de amor para a 
matéria inorgânica. Nunca vos esqueçais de que o 
Espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua 
situação como reencarnado ou no mundo espiritual, 
está sempre colocado entre um superior que o guia e 
aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem esses 
mesmos deveres a cumprir. Sede caridosos, 
praticando não apenas a caridade que tira do bolso a 
esmola que dais friamente àquele que ousa pedir, 
mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. 
Sede indulgentes para com os defeitos de vossos 
semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o 
vício, instruí-os e moralizai-os. Sede doces e 
benevolentes para todos que são inferiores; sede 
doces e benevolentes mesmo em relação aos seres 
mais insignificantes da criação e tereis obedecido à 
lei de Deus. 
   São Vicente de Paulo 
  

Comunicado aos pais 
A Evangelização Infantil da CCHJ está em 
período de férias. As atividades serão 
retomadas em fevereiro. Agradecemos 
pela compreensão. 

Senhor Jesus! Diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te 
agradecemos: a música da oração; o regozijo da fé; a mensagem de amor; 
a alegria do lar; o apelo à fraternidade; o júbilo da esperança; a benção do 
trabalho; a confiança no bem; o tesouro de tua paz; a palavra da Boa 
Nova; e a confiança no futuro! Entretanto, Oh! Divino Mestre, de corações 
voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo a mais! Concede-nos, 
Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem 
de seguir-te os exemplos!  

Emmanuel ( Do livro " Luz do Coração", Francisco Cândido Xavier - Edição O CLARIM) 



 
 

PERANTE OS PARENTES 
 

"Mas se alguém não tem cuidado dos seus e 
principalmente dos da sua família, negou a fé e 
é pior do que o infiel." Paulo. (I Timóteo, 5:8.) 
 

Desempenhar todos os justos deveres para com 
aqueles que lhe comungam as teias da 
consangüinidade. 
Os parentes são os marcos vivos das primeiras 
grandes responsabilidades do Espírito encarnado. 
Intensificar os recursos de afeto, compreensão e 
boa-vontade para os afins mais próximos que não 
lhe compreendam os ideais. 
O lar constitui cadinho redentor das almas 
endividadas. 
Dilatar os laços da estima além do círculo da 
parentela. 
A humanidade é a nossa grande família. 
Acima de todas as injunções e contingências de cada 
dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas 
cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho 
dedicado e companheiro benevolente. 
Cada semelhante nosso é degrau de acesso à Vida 
Superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro 
irmão. 
Melhorar, sem desânimo, os contactos diretos e 
indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais 
parentes, nas lides do mundo, para que a Lei não 
venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas 
experiências em encarnações próximas. 
O cumprimento do dever, criado por nós mesmos, é 
lei do mundo interior a que não poderemos fugir. 
Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da 
fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no 
âmbito estreito da parentela corpórea. 
Temos, na família consanguínea, o teste permanente 
de nossas relações com a Humanidade. 

Vieira, Waldo. Da obra: Conduta Espírita. Ditado pelo Espírito André 
Luiz. 21 edição. Download do livro em http://www.febnet.org.br. Rio 

de Janeiro, RJ: FEB. 1998. Edição. Araras, SP: IDE. 1996 
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Campanha LAR ESPERANÇA 
 
 

Participe da campanha em favor do Lar Esperança. 
 

Produtos de higiene pessoal 
(barbeadores, desodorantes e etc.) 

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

objetos para o Bazar. 

 
 

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

 
 

 

 

05 - Tatiane F. P. Simon 
17- Wagner Araujo Cunha 
17 - Elidineia C. J. Ferreira 
18 - Juliane C. da Silva 
20 - Aldo Renato A. Barreto 
 
 
 
 
 

23- Arlindo Geraldo  Osório 
23- Nilson Servulo da Silva 
24 - Luiz A. G. da Costa 
31- Patrícia Medeiros 
 

  NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURAL DE FOTOS 
 ACONTECIMENTOS 

13/11 – Realizou-se no Parque Escola Cariúnas, mais 

um evento da  Casa de Caridade Herdeiros de Jesus, o 
ALMOÇO FRATERNO. Nossos agradecimentos ao 
colaboradores que nos auxiliaram no sucesso do 
evento. 

 

19/11 – O Lar Esperança recebeu mais uma visita dos 

trabalhadores do SERASA. O dia foi marcado pela 
distribuição de presentes, pela palestra sobre primeiro 
emprego e por muita animação. Nossos sinceros 
agradecimentos aos colaboradores. 

 

27/11 – O dia 27 de novembro marcou o 

encerramento das atividades da Evangelização da CCHJ 
em 2011. No dia realizou-se a Festa Especial de Natal, 
ofertada com muito carinho por trabalhadores e 
amigos da CCHJ  às crianças e adolescentes do Lar 
Esperança e da evangelização da Casa.  Com um 
delicioso café da manhã, presentes e muito carinho a 
festa transcorreu  em espírito de profunda alegria. 
Muito obrigado a todos! 

ESTUDANDO O EVANGELHO 
LE 893. Qual a mais meritória de todas as 
virtudes? 
 
– Todas as virtudes têm seu mérito, porque 
indicam progresso no caminho do bem. Há 
virtude sempre que há resistência 
voluntária ao arrastamento das más 
tendências; mas a sublimidade da virtude é 
o sacrifício do interesse pessoal pelo bem 
de seu próximo, sem segundas intenções. A 
mais merecedora das virtudes nasce da 
mais desinteressada caridade. 

  
 

FOTO: Festa de Natal da CCHJ no Kasarão. 

FOTO: Festa de Natal da CCHJ no Kasarão. 

FOTO: Almoço fraterno da CCHJ na Escola Cariúnas. 

Aos trabalhadores, amigos e 
colaboradores da CCHJ o nosso 
sincero agradecimento a mais um 
ano de trabalho. Desejamos a todos 
um natal de paz, esperança e 
amor. Muito obrigado! 

Cristo nasceu? Onde? Quando? 
 
Perguntemos a Paulo — onde e quando Jesus 
nasceu? Ele nos dirá: Foi na estrada de 
Damasco, quando eu, então intolerante e 
fanatizado por uma causa inglória, me vi 
envolvido na sua divina luz. Dali por diante - 
“já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é 
que vive em mim”  
 
Indaguemos de Madalena, onde e quando 
nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu 
em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida 
de pureza e santidade, despertou em mim a 
sensação de uma vida nova, com a qual, até 
então, jamais sonhara. 

 
Tal foi o testemunho do passado — tal é o 
testemunho do presente, dado por todos os 
corações que, deixando de ser quais 
hospedarias de Belém, onde não havia lugar 
para o nascimento de Jesus, se 
transformaram, pela humildade, naquela 
manjedoura, que o amor engenhoso da mais 
pura e santa de todas as mães converteu no 
berço do Redentor do mundo. 
 

Trecho de VINÍCIUS, “Em torno do Mestre”. 6.ed. Rio de 
 Janeiro, RJ: FEB, 1991. p. 192-194 

 

E para nós? Jesus nasceu?  

´Se Allan Kardec tivesse escrito que ´fora do 
Espiritismo não há salvação´, eu teria ido 
por outro caminho. Graças a Deus ele 
escreveu ´Fora da Caridade não há 
salvação`. 

Frase atribuída a Chico Xavier. 

http://www.febnet.org.br/

