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AMOR AO PRÓXIMO 
LE 887. Jesus também disse: “Amai até mesmo os 
inimigos”. Porém, o amor aos inimigos não é 
contrário às nossas tendências naturais? A inimizade 
não provém da falta de simpatia entre os Espíritos? 
Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor 
terno e apaixonado; não foi o que Jesus quis dizer. 
Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o 
bem. Agindo assim nos tornamos superiores a eles; 
pela vingança, nos colocamos abaixo deles. 
  
AMOR MATERNO E FILIAL 
LE 890. O amor materno é uma virtude ou um 
sentimento instintivo comum aos humanos e 
animais? 
Tanto um quanto outro. A natureza deu à mãe o amor 
pelos filhos no interesse de sua conservação; mas no 
animal esse amor está limitado às necessidades 
materiais e termina quando os cuidados tornam-se 
inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e 
comporta um devotamento e um desinteresse que 
são virtudes. Sobrevive até mesmo à morte e 
prossegue no mundo espiritual. Observai bem que há 
nele outra coisa a mais que no 
animal. (Veja as questões 205 e 385.) 
  
LE 891. Uma vez que o amor materno está na 
natureza, por que há mães que odeiam seus filhos 
desde o nascimento? 
É algumas vezes uma prova escolhida pelo Espírito da 
criança, ou uma expiação, se ele mesmo foi um mau 
pai, mãe ou um mau filho em uma outra existência. 
(Veja a questão 392.) Em todos os casos, a mãe ruim 
só pode ser animada por um mau Espírito que se 
empenha em dificultar a 
existência do filho para que ele fracasse nas provas 
que aceitou. Mas essa violação das leis da natureza 
não ficará impune e o Espírito da criança será 
recompensado pelos obstáculos que tenha superado. 
  
LE 892. Quando os pais têm filhos que causam 
desgostos, não são perdoáveis por não terem a 
mesma ternura que teriam em caso contrário? 
  

Correio Fraterno 

Lei de amor 

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

 
A tragédia da depressão S.O.S Depressão 

 

Sábado às 16h30 e Domingo às 8h  
 

            A cultura contemporânea, ante o utilitarismo de que se faz portadora, emissária do consumismo e da 
perda de identidade do ser humano, que  a todos iguala em padrões de esdrúxulo comportamento, favorece a 
irrupção pandêmica da depressão, conforme vem assolando em toda parte. 
                Propondo o imediatismo, como medida salvacionista do caos que se estabelece, em razão da 
ausência de objetivos relevantes para a existência, estimula a aquisição de recursos que somente 
proporcionam os meios para o prazer e o narcisismo, o desfrutar dos gozos exaustivos, levando ao estresse, 
por um lado, quando as dificuldades se apresentam, ou ao tédio, após fruídos continuamente. 
                Essa conduta é estimulante aos iniciantes nos jogos dos interesses materiais, sem a experiência, que 
é fruto dos labores vivenciados na conquista dos ideais mais significativos da sua existência. 
                Buscando as sensações fortes do dia-a-dia, não se preocupam com as emoções superiores da vida a 
serviço da iluminação pessoal, como consequência do conhecimento intelectual e do sentimento profundo do 
amor, em perfeita identificação de objetivos morais. 
                O ser humano encontra-se, quando nessa condição soterrado sob a força dos desejos primários que o 
vêm conduzindo pelo amplo período da evolução. 
                Ademais dos fatores sócio-psicológicos geradores da depressão, é possível acrescentar-se os que se 
derivam da perda de sentido existencial, da ausência de segurança nos padrões nobres das tradições de beleza 
e de objetivos dignificantes, da falta de convivência saudável com o próximo, em razão do medo de ser traído, 
abandonado, explorado ou simplesmente ignorado quando as suas necessidades se impuserem em relação à 
amizade e ao afeto. 
                Quando se cultivam sentimentos agradáveis, o sistema límbico no cérebro é acionado, produzindo 
bem-estar, mantendo a temperatura em harmonia, afetando desse modo todas as funções orgânicas e, 
naturalmente, as emocionais. 
                Por meio das neurocomunicações, a vida expressa-se no corpo de acordo com as paisagens ancestrais 
da hereditariedade, das enfermidades infectocontagiosas, dos traumas da infância, dos distúrbios orgânicos, 
assim como dos conflitos que atormentam o individuo, levando-a a saúde ou aos variados transtornos que lhe 
afetam a existência.                                

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

 

 

"Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima 
os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da Boa Lei". 
Libertação, André Luiz por Francisco Cândido Xavier 
 

"Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para 
evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem Amor“ Ação e reação, 

André Luiz por Francisco Cândido Xavier 
 

"Somos Espíritos endividados, perante as Leis Divinas, e estamos situados na 
faixa de expressiva transição do amor narcisista para o amor desinteressado“  E a 

vida continua 
 

"Até que a Alma obtenha a 
Sabedoria Infinita é indispensável 
caminha na longa estrada dos 
símbolos de alfabetização e cultura 
que a dirigem na senda de 
elevação intelectual, e, até que 
atinja o Infinito amor, é necessária 
palmilhe as longas rotas da 
caridade e da fé religiosa, nos 
múltiplos departamentos da 
compreensão que lhe assegura o 
acesso à Vida Superior“  
Ação e reação, André Luiz por Francisco Cândido 
Xavier 

 

 
Não, porque é um encargo a eles confiado e é sua 
missão fazer todos os esforços para reconduzi-los 
ao bem (Veja as questões 582 e 583.) Além disso, 
esses desgostos são freqüentemente o resultado 
dos maus costumes que foram dados desde o 
berço: eles então colhem o que semearam. 
 
  

Comunicado aos pais 
As aulas de Evangelização Infantil da 
nossa Casa entrará de férias. A última 
aula será dada no primeiro domingo de 
Dezembro, dia 04. Retornaremos com as 
atividades no dia 05 de fevereiro de 
2012. Não deixe de trazer seu filho. 
Somente com o evangelho poderemos 
nos transformar e nos transformando 
faremos um mundo melhor.  
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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 Novembro 
Desejamos que as alegrias deste dia se 
estendam por toda a vida! Parabéns! 

 
 

 

 

04 - Antônio Carlos P. Assis 
09 - Ângela Bernadete 
18 - Igor Guimarães Fantini 
18 - Lucimara  
24 - José Vitor Ribeiro  
 
 
 

25 - Irene Cirino 
25 - Laura Peixoto Lopes  
25 - Priscila Ramos Viana 
30 - Neusa Maria da Silva 
 
 

  NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURAL DE FOTOS 
 ACONTECIMENTOS 

 

22/10: Funcionários da SERASA visitaram o abrigo e 
doaram vários livros para a biblioteca do Lar Esperança. 
Foram realizadas várias atividades com as crianças e 
adolescentes Nossos agradecimentos. 

 

29/10: A Mocidade da CCHJ encerrou as atividades da 
Semana Espírita com uma apresentação (foto ao lado).  A 
Semana contou com a presença de vários palestrantes e 
teve como tema a obra Justiça Divina de Emmanuel.  

 

05/11: Encerramento do Projeto de Ação Social com os 
alunos de pedagogia da UNI-BH. O projeto teve como 
objetivo estimular o aprendizado escolar e deixou como 
legado a reforma da sala de estudos, livros e um cantinho 
aconchegante para a leitura. Muito obrigado a todos! 

 

05/11: Agradecimentos à Fraternidade Espírita Alan 
Kardec, Casa de Caridade Força no Caminho, Centro Espírita 
Irmão Gabriel, Sr. Nilton da CCHJ, Patrícia (terapeuta 
ocupacional) e amigos da Casa de Caridade Herdeiros de 
Jesus que comemoraram  o dia das crianças fazendo uma 
grande festa.  

 
 

EXTINÇÃO DO MAL 
 

Na didática de Deus, o mal não é recebido com a 
ênfase que caracteriza muita gente na Terra, 
quando se propõe a combatê-lo. 
Por isso, a condenação não entra em linha de 
conta nas manifestações da Misericórdia Divina. 
Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. 
A Lei de Deus determina, em qualquer parte, 
seja o mal destruído não pela violência, mas pela 
força pacífica e edificante do bem. 
A propósito, meditemos. 
O Senhor corrige: 
a ignorância: com a instrução; 
o ódio: com o amor; 
a necessidade: com o socorro; 
o desequilíbrio: com o reajuste; 
a ferida: com o bálsamo; 
a dor: com o sedativo; 
a doença: com o remédio; 
a sombra: com a luz; 
a fome: com o alimento; 
o fogo: com a água; 
a ofensa: com o perdão; 
o desânimo: com a esperança; 
a maldição: com a benção. 
Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, 
acreditamos que um golpe seja capaz de sanar 
outro golpe. 
 
 

Simples ilusão. 
O mal não suprime o mal. 
Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os 
inimigos e nos adverte de que a única energia 
suscetível de remover o mal e extingui-lo é e 
será sempre a força suprema do bem. 
 
Xavier, Francisco Cândido; Baccelli, Carlos A.. Da obra: Brilhe 

Vossa Luz. Ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes. 4 
edição. Araras, SP: IDE. 1996 

ESTUDANDO O EVANGELHO 

 

Almoço Fraterno da Casa de Caridade 

Herdeiros de Jesus 

Comida e música de altíssimo bom gosto ao 

vivo!!!! 

R$ 20,00 adulto 

crianças de 07 a 10 anos R$ 10,00 

abaixo de 06 anos é grátis.....ok 

 

Local: Escola Parque Cariúnas 

Rua Luiz de Mello Mattos, 175 Bairro Planalto 

Contatos 2535-7338 ou 3444-7222 

Cel: 9580-0874 - 8480-5420 

“Acima de tudo, cultivai, com ardor, o amor mútuo, 
porque o amor cobre uma multidão de pecados”. (I Pedro, 4:8.) 

 

"Não será lícito, porém esquecer que o bem constante gera o bem constante 
e, que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós 
amontoado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das 
vibrações de auxílio, nascidas, a nosso favor, em todos aqueles aos quais 
dirijamos a mensagem de entendimento e Amor Puro, sem necessidade 
expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os 
resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem, ainda, ao fundo 
mental".                                  EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS, André Luiz por Francisco Cândido Xavier 

 
 

“Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei.” (Jo 15, 12) 

 
"Jesus inaugurou na Terra o 
princípio do amor, a exteriorizar-se 
do coração, de dentro para fora lhe 
traçando a rota para Deus“ 
 
"Sem atitude de renovação moral, 
sem humildade e paciência, espírito 
de serviço e devotamento ao bem, 
não consegue assimilar as correntes 
benéficas do Amor divino.“  
 
EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS, André Luiz por Francisco 
Cândido Xavier 

 


