
Conta-se que dois homens caminhavam lado a lado. Um era
jovem, trazia consigo os sinais da inexperiência. Tinha olhos
vivos e atentos a tudo, como quem quer aspirar a vida em um
só fôlego. Desejava modificar o mundo, revolucionar sua
época, ensinar o muito que julgava saber.
O outro trazia no semblante as marcas do tempo, já não
queria tomar o mundo, contentava-se em aprender um pouco,
aqui e ali, analisando, sereno, as experiências que a vida lhe
apresentava. Tampouco desejava deixar suas marcas nos
homens e nas coisas que o rodeavam. Não queria discípulos,
nem seguidores e não pretendia modificar ninguém, a não ser
a si próprio.
Era cego de nascença. Porém, apesar de ter os olhos do corpo
fechados, possuía abertos os da alma.
Vinham em silêncio quando o jovem, surpreso, exclamou: - Uma
pipa! Uma pipa no céu!
- Por que está tão alegre em vê-la, ainda que
distante? Perguntou o cego.
- É que toda vez que vemos uma pipa, uma só ideia nos assalta
a alma: a ideia da liberdade e, qual de nós não valoriza a
possibilidade de sentir-se livre? Disse o jovem.
- Liberdade? Questionou o homem. Estranho, para mim a pipa
tem outro significado.
- Outro significado? Como? Sabe o que é uma pipa?
- Sim, meu amigo, eu sei o que é uma pipa, papagaio,
pandorga, como queira chamar. Pois a imagem desse objeto
me traz à mente a ideia de responsabilidade e bom-senso.
- Não entendo... Disse o jovem.
E o homem falou com sabedoria:
- O exercício da liberdade é complexo e fundamental em
nossas vidas. Todavia, como você pode perceber, a pipa tem
uma liberdade muito relativa, graças ao fio no qual está presa.
Por vezes, o desejo de liberdade nos faz ver as coisas de um
ponto de vista muito acanhado e perdemos a noção de limites.

Muitas pessoas acreditam ter liberdade ilimitada, mas estão
presas ao chão pelos fios invisíveis dos vícios de toda ordem.
Há aqueles que estão presos aos bens transitórios do mundo,
como se fossem pássaros cativos em gaiolas de ouro.
Há os que não conseguem romper com os fios do orgulho e
do egoísmo, que os impedem de alçar o vôo definitivo, rumo
à liberdade. Os que não conseguem desatar os nós
prejudiciais do desejo de posse sobre familiares e amigos,
amargando séculos de infelicidade. Há aqueles que estão
presos pelas correntes poderosas da prepotência, do
preconceito, da ambição desmedida, dos desejos sexuais
desenfreados.
- Dessa maneira, meu jovem, muitas vezes os olhos nos
enganam. Não basta enxergar, é preciso ver além. É preciso
perceber que sem romper com os vícios que nos prendem ao
solo, a liberdade é impossível.
- Foi por essa razão que Jesus, o grande sábio da
Humanidade afirmou: Conhecereis a verdade e a verdade
vos fará livres. Conhecendo e reconhecendo a sua
destinação Divina, a sua condição de filhos da luz, os homens
farão esforços para cortar as amarras que os retêm em
mundos inferiores, para alçar o vôo definitivo da liberdade
sem limites.
- Eis, meu filho, a minha maneira de ver o que significa
realmente a liberdade.
O jovem deu o braço ao cego, calou-se e, em silêncio,
entregou-se a profundas reflexões.
O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de
cada pessoa, através das Leis Divinas.
Assim sendo, é dever de cada ser humano libertar-se do
cárcere de sombra e dor, da prisão sem barras em que se
mantém e desenvolver as asas de luz das virtudes que lhe
possibilitarão o vôo definitivo da liberdade sem limites.
Pensemos nisso! Redação do Momento Espírita com base em texto de
autoria ignorada. Em 02.05.2011.
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LIBERDADE DE PENSAR
LE 833. Há no homem alguma coisa livre de qualquer
constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade
absoluta?
– É pelo pensamento que o homem desfruta de uma
liberdade sem limites, porque o pensamento
desconhece obstáculos. Pode-se deter seu vôo, mas não
aniquilá-lo.

LE 834. O homem é responsável por seu pensamento?
– É responsável diante de Deus; somente Deus, podendo
conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo Sua justiça.

LE 842. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a
única expressão da verdade; como se pode reconhecer
a que tem o direito de se posicionar assim?
– Será aquela que faz mais homens de bem e menos
hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de
caridade em sua maior pureza e sua aplicação mais
abrangente. A esse sinal reconheceis que uma doutrina é
boa, já que toda doutrina que semear a desunião e
estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só
pode ser falsa e nociva.

LIVRE-ARBÍTRIO
LE 843. O homem tem sempre o livre-arbítrio?
– Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir.
Sem o livre-arbítrio o homem seria como uma máquina.

LE 848. Os desatinos das faculdades intelectuais
causadas pela embriaguez é desculpa para atos
condenáveis?
– Não, porque o bêbado voluntariamente se privou de
sua razão para satisfazer paixões brutais; em vez de uma
falta, comete duas.

FATALIDADE
LE 853. a) Assim, qualquer que seja o perigo que nos

ameace, não morreremos se a hora não é chegada?
– Não, não morrereis, e sobre isso há milhares de
exemplos; mas quando a hora chegar, nada poderá
impedir. Deus sabe por antecipação qual o gênero de
morte que terás na Terra e, muitas vezes, vosso Espírito
também sabe, porque isso foi revelado quando fez a
escolha desta ou daquela existência.

Correio Fraterno

Lei de Liberdade

Sábados  - 15:30 às 18h Sábados  - 15 às 17h

CONFLITOS EXISTENCIAISS.O.S Depressão

LE 859. a) Há fatos que, forçosamente, devam
acontecer e que a vontade dos Espíritos não podem
afastar?
– Sim, mas vós, antes de encarnar, vistes e pressentistes
quando fizestes vossa escolha. Entretanto, não
acrediteis que tudo o que acontece está escrito, como se
diz. Um acontecimento é, muitas vezes, a conseqüência
de um ato que praticastes por livre vontade, caso
contrário o acontecimento não teria ocorrido. Se
queimais o dedo, é conseqüência de vossa imprudência
e ação sobre a matéria. Apenas as grandes dores, os
acontecimentos importantes que podem influir na
evolução moral, são previstos por Deus, já que são úteis
para a vossa depuração e instrução.

LE 866. A fatalidade que parece marcar os destinos
materiais de nossa vida seria, também, o efeito de
nosso livre-arbítrio?
– Vós mesmos escolhestes vossa prova; quanto mais for
rude e melhor a suportardes, mais vos elevareis. Aqueles
que passam a vida na abundância e na felicidade
humana são Espíritos fracos, que permanecem
estacionários. Assim, o número de desafortunados
ultrapassa em muito o dos felizes neste mundo, já que
os Espíritos procuram, na maior parte, a prova que será
mais proveitosa. Eles vêm muito bem a futilidade de
vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais feliz é
sempre agitada, sempre inquieta, apesar da ausência da
dor. (Veja a questão 525 e seguintes)
.

A CCHJ está oferecendo os seguintes Cursos:

PROGRAMA 1 – ESTUDO APROFUNDADO DA

DOUTRINA ESPÍRITA

PROGRAMA 2 – ESTUDO SISTEMATIZADO DA

DOUTRINA ESPIRITA

Inscrições e informações: Secretaria CCHJ -
Fone: (31) 3444-7222

CURSOS

Sábado às 16h30 e Domingo às 8h
“(...) Tornam-se um tormento a manutenção das fugas emocionais, o escamoteamento da própria realidade,
mascarando o ser de júbilos que não existem e de satisfações que são irreais.
Assumir-se, portanto, as próprias dificuldades, constitui um dos passos necessários para superá-las.
Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em conserto, na trajetória carnal,
porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo conforme se encontra é
recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em
relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas.
A culpa transforma-se em autoperdão, o medo faz-se estímulo para o avanço contínuo e as incertezas
convertem-se em convicções em torno da própria vitória: a saúde integral!”

(Trecho extraído do Livro “Conflitos Existenciais”, capítulo 1 “Fugas Psicológicas”, item “Soluções”)
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Campanha LAR ESPERANÇA
Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

Produtos de limpeza: sabão em pó, 
água sanitária, sabão em barra... 

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

objetos para o Bazar.

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

03 - José Marcio de Almeida
04 - Cibele Oya
06 - Carlos A. Lopes Cançado
10 - Lorena Prímola
11 - Beatriz Melo Amaral
17 - Gustavo Linhares Castro
20 - Raymundo Furtado

22 - André Luiz de Macedo 
Guerra
26 – Breno Cota
27 - Vanda Souza de Azevedo
28 - Valdeci Ramos Viana
29 - Aurélio Ferreira de Araújo
30 - Pedro Luiz da Silva

NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA
MURAL DE FOTOS

FESTIVIDADES
- No dia 3 de setembro houve a comemoração de
vários aniversários no Lar Esperança. A voluntária
Guadalupe, que sempre festeja os aniversários
trimestralmente, organizou a festa para as crianças
e adolescentes que fizeram aniversário neste
último trimestre. Nossos sinceros agradecimentos.

VISITA FRATERNA
- Nossos sinceros agradecimentos a FEAK
(Fundação Espírita Alan Kardek) que sempre nos
prestigia com a presença de grupos amigos em
confraternizações com a garotada do Lar
Esperança.

- No dia 27/08 um grupo de voluntários do BDMG
visitou o Lar Esperança. Foram desenvolvidas
inúmeras atividades, como: oficina de grafite,
salão de beleza, oficina de balões, pintura de rosto
e reforma dos pátios. No mesmo dia o grupo
inaugurou a brinquedoteca do Lar Esperança, que
recebeu o nome de “Dona Duca” em homenagem
a uma das fundadoras da CCHJ. Agradecemos a
todos que colaboraram nesta empreitada.

MOCIDADE
- Também no dia 27/08 o grupo da mocidade da
CCHJ se reuniu para estruturar uma proposta de
funcionamento da biblioteca do Lar Esperança. O
objetivo é organizar a biblioteca para torná-la
acessível ao Lar Esperança e à comunidade.
Desejamos firmeza e perseverança aos jovens!

ANTE A LUZ DA VERDADE
"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." -
Jesus. (JOÃO 8:32)

A palavra do Mestre é clara e segura.
Não seremos libertados pelos "aspectos da verdade" ou pelas
"verdades provisórias" de que sejamos detentores no círculo
das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos.
Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a
certos ângulos da verdade e transformam a própria vida
numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-
la, quando não passam de prisioneiros do "ponto de vista".
Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-
lhe a causa e proclamam-lhe os méritos, entretanto, a
verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade
incessante do Eterno Bem.
Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem.
Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a
existência num campo de responsabilidade para ’com o
melhor.
Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever
fielmente cumprido.
Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida.
E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e
burilamento constantes.
Observa, desse modo, a tua posição diante da Luz...
Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala
muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza
indefinível, age mais e fala menos.

(Extraído do Livro Fonte Viva – Capítulo 173)

ESTUDANDO O EVANGELHO

RECADO AO MÉDIUM
Implantando o mundo de regeneração

“(...) Estaria eu enganado se dissesse que num
ambiente de serviço espiritual como o das Casas
Espíritas, as tarefas e atividades em si são recursos
de “desoneração” de nosso peso moral,
reeducando-nos para uma vida mais alta e que, já
experimentados nas tarefas, todos os nossos
sentimentos e pensamentos mais profundos
passassem a nos exigir a delicadeza do que
somente a moral evangélica pode ensinar, para
que, no trato corriqueiro entre encarnados e
desencarnados, demonstrássemos os “fios
dourados” do amor caridoso e fraternal?
- Você foi longe, companheiro!...-enunciou,
espontâneo e satisfeito, o amigo Juliano.
- Aí está a efetiva conversão da criatura a Deus!-
asseverou Filipe, com radioso semblante.”

Trecho de diálogo extraído do 
Livro: Obreiro da Regeneração / Cap. 17- Preparando 

Trabalhadores – UEM

RECADO AO DIRIGENTE  ESPÍRITA

“Ou voltamos à simplicidade lógica e à pureza
espiritual do Cristianismo do Cristo ou teremos de
voltar à selva par recomeçar a experiência falida
de 2.000 anos de sofismas, vaidade e ganância
desenfreada.”

[...] O homem será o que da sua infância se faça. [..]
Quem instrui, oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida.
Quem educa, cria os valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa.
Quem evangeliza, liberta para a vida feliz.
Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como benção de alta magnitude, cujo resultado,
ainda não se pode, realmente, aquilatar.
A criança evangelizada, torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com
expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que se transitando em trevas exteriores.
Ofertem-se pães, medicamento, agasalhos, cuidados, instrução e educação à criança. Não se
evangelizando hoje o ser que surge, periclitará toda a segurança do edifício social e humano do
futuro .
Impostergável, desse modo, o mistério preparatório das gerações novas, guiando-as para Jesus, a fim
de que se construa, desde agora, o reino de Deus, definitivamente, no mundo.
A infância é o período em que melhor se aprende, enquanto que na adolescência se apreende. [...]

Amélia Rodrigues (extraído do livro Terapêutica de emergência - psicografia Divaldo P. Franco.)

RECADO AO PAIS: EVANGELIZAÇÃO E LIBERDADE
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