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Sinceridade
Editorial - Você sabia que a palavra “sincera” foi

inventada pelos romanos?
Eles fabricavam certos vasos com uma cera especial tão pura
e perfeita que os vasos se tornavam transparentes.
Em alguns casos era possível distinguir os objetos guardados
no interior do vaso.
Para um vaso assim, fino e límpido, diziam os romanos:
Como é lindo! Parece até que não tem cera!
“Sine cera” queria dizer “sem cera”, uma qualidade de vaso
perfeito, finíssimo, delicado, que deixava ver através de suas
paredes.
Com o tempo, o vocábulo “sine cera” se transformou em
sincero e passou a ter um significado relativo ao caráter
humano.
Sincero é aquele que é franco, leal, verdadeiro, que não
oculta, que não usa disfarces, malícias ou dissimulações.
A pessoa sincera, à semelhança do vaso, deixa ver através
de suas palavras os nobres sentimentos de seu coração.
Assim, procuremos a virtude da sinceridade em nossos
corações. Sim, pois na forma de potencialidade ela está lá,
aguardando o momento em que iremos despertá-la, e
cultivá-la em nossos dias.
Se buscamos a riqueza do espírito, esculpindo seus valores
ao longo do tempo, devemos lembrar da sinceridade, deste
revestimento que nos torna mais límpidos, mais delicados.
Por que razão ocultar a verdade, se é a verdade que nos
liberta da ignorância?
Por que razão usar disfarces, se cedo ou tarde eles caem e

seremos obrigados a enfrentar as conseqüências funestas
da mentira?
Por que razão dissimular, se não desejamos jamais ouvir a
dissimulação na voz das pessoas que nos cercam?
Quem luta para ser sincero conquista a confiança de todos,
e por conseqüência seu respeito, seu amor.
Quem é sincero jamais enfrentará a vergonha de ser
descoberto em falsidades.
Quem luta pela sinceridade é defensor da verdade do
Cristo, a verdade que liberta.
Sejamos sinceros, lembrando sempre que esta virtude é
delicada, é respeitosa, jamais nos permitindo atirar a
verdade nos rostos alheios como uma rocha cortante.
Sejamos sinceros como educadores de nossos filhos.
Primemos pela honestidade ensinando-lhes valores
morais, desde cedo, principalmente através de nossos
exemplos.
Sejamos sinceros e conquistemos as almas que nos
cercam.
Sejamos o vaso finíssimo que permite, a quem o observa,
perceber seu rico conteúdo.
Sejamos sinceros, defensores da verdade acima de tudo, e
carreguemos conosco não o fardo dos segredos, das
malícias, das dissimulações, mas as asas da verdade que
nos levarão a vôos cada vez mais altos.
Por fim, lembremo-nos do vaso transparente de Roma, e
procuremos tornar assim o nosso coração.

Fonte: Equipe de Redação do Momento Espírita, a partir do texto “A palavra 
sincera”, atribuído a Malba Tahan. Disponível em www.momento.com.br 
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Sinceridade
"Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os
preconceitos. Esse o melhor meio de não se ser ouvido. Por
essa razão é que os Espíritos muitas vezes falam no sentido
da opinião dos que os ouvem: é para o trazer pouco a pouco
à verdade. Apropriam na linguagem às pessoas, como tu
mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil."

O LIVRO DOS MÉDIUNS 2ª parte, Capítulo 27º - Item 301 (3ª)

Em nome da verdade não apliques a palavra contundente
sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao
teu lado.
A pretexto de servir à causa do Bem não derrames espinhos
pela senda onde segue teu próximo, tentando, dessa forma,
ser coerente com as próprias convicções.
Falando em nome do ideal que esposas, evita a exposição
petulante dos conhecimentos que um dia te conferiram;
apresenta-os aos ouvintes com a simplicidade que agrada e
sem a pretensão de emitires o último conceito.
Justificando a tua maneira sadia de viver, não te faças
desagradável companhia, usando, indiscriminadamente , a
palavra ferinte e o argumento intolerante, a expressão
deprimente e a frase impiedosa em relação àqueles que
ainda não podem seguir-te os passos.

Correio Fraterno da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus
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1) São suscetíveis de alterarem-se as afeições individuais dos
Espíritos?
-“Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a

máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que,
sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade
lhes advém do amor que os une.”

2) Que definição se pode dar da moral?
-“A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o

bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O
homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos,
porque então cumpre a lei de Deus.”

3) A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de
reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder
pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei
natural, a regra desse proceder e um guia seguro?
-“Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal.

Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que
necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em
tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas
necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo
sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz — basta,
evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à Natureza.”

Correio Fraterno

Recado do presidente da CCHJ

Programação de atividades da CCHJ 

Procurando libertar a tua alma do erro, não intentes
escravizar aos teus caprichos de pensamentos quantos não
têm possibilidade de voar contigo na amplidão do
conhecimento.
Nas observações que fazes, não te esqueças que nem todos
os seres se encontram preparados para ouvir-te as
repreensões, mesmo quando coroadas das melhores
intenções.
Procurando ajudar, não te detenhas, apenas, na descoberta
da ferida; utiliza-te do singelo chumaço do algodão e cobre
a enfermidade com medicação balsâmica.
Não te esqueças de que a verdade, semelhante à moral
penetra, lentamente, acendendo luzes na escuridão e
vencendo trevas sem precipitação em gritos, generalizando-
se, poderosa.
Muitas vezes se serve melhor à verdade, calando a palavra
ofensiva e constringente que jamais edifica.
Saber e silenciar, receber e guardar, ouvir e reter são
manifestações que contribuem mais para a campanha de
esclarecimento do que expor a verdade, aos gritos, junto às
almas que não se encontram preparadas para a renovação.
Sinceridade! .
Quantas vezes em teu nome se destrói, esmaga-se, desanima-
se e persegue-se, acreditando servir à honra e ao bem.
Por isso mesmo, lavra teu campo, meu irmão, semeia a
bondade e a luz e, sendo sincero para contigo mesmo, serve
ao ideal do Cristo na humanidade inteira, ajudando, sem
cessar, a quantos caminham pelas tuas veredas.
Não será isto, porventura, o que Jesus faz conosco?

Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Espírito e Vida. Ditado pelo Espírito 
Joanna de Ângelis. Capítulo 18. LEAL Editora. 

Saibamos nos ver frente ao espelho. Não nos ocultemos por
detrás das justificativas dos erros, da transferência de
responsabilidades para outros e das falsas ilusões. Não tenhamos
medo de assumir nossos erros e imperfeições. Pelo contrário,
sejamos sinceros e os coloquemos com tranquilidade e sem ânsia
na nossa tela mental como pedras disformes a serem lapidadas
diariamente.

O erro e as imperfeições são os degraus do crescimento e da
evolução. Portanto somente quando tivermos a sinceridade de
enxergar os nossos degraus poderemos ver onde nos leva a
escada evolutiva. A centelha divina, ainda encoberta, pulula em
nosso íntimo na busca por se mostrar radiante. Busquemos a
transparência necessária para irradiá-la a todos.

.



Notícias da CCHJ

Curso de Informática
• O Curso de Informática acontece no Lar
Esperança Francisca Paula de Jesus. As turmas
estão fechadas, já em processo de capacitação. As
aulas de iniciação acontecem 2ª e 3ª feira de
16h30 às 18h00. As aulas básicas 1 e 2
acontecem 2ª e 3ª feira de 18h00 às 19h30.
Para se inscrever é só ligar para 2535-7338 de 14h
às 18h.
Poderão se inscrever pessoas da comunidade
(crianças acima de 09 anos, adolescentes, adultos
e idosos). As aulas são gratuitas.

Venha aprender! Todos somos capazes!

Visita fraterna
• Dia 29 de maio o grupo musical Swingueira fez
uma apresentação pela manhã no Lar Esperança.
O grupo fez doações para o abrigo e ofereceu
uma festa, com direito a cachorro quente, pintura
facial, balões modelados e distribuição de CDs.
Agradecemos ao grupo e aos organizadores pela
diversão e pelas doações ofertadas à Casa.

Oficina de Pintura em Cerâmica
• A Casa de Caridade Herdeiros de Jesus oferece
oficina de Pintura em Cerâmica às quartas-feiras
para a 3ª idade e às sextas-feiras para
adolescentes, que acontece na própria casa. A
oficina é uma boa oportunidade para aprender
uma atividade manual, descansar a mente e
interagir com outras pessoas. Maiores informações
na recepção da CCHJ ou no telefone 3444 –
7222.

ESTUDANDO O EVANGELHO
APRENDENDO 

“Tornai-vos, pois, praticantes de palavra e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos”. 
(TIAGO, 1:22.) 

Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as
verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja
presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão
acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao
teu próprio caminho.

Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço,
serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar.

Observa a escola e as disciplinas com que se formam
determinados profissionais.

Acadêmicos de Medicina ouvem lições para curar os
doentes ou auxiliá-los; estudantes de Engenharia escutam
ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções
no plano terrestre; contabilistas gastam tempo, de modo a
garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer
contas; tecelões assimilam princípios, em torno de certas
máquinas, para atenderem, oportunamente, à indústria do fio...

Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se
mora estanque, na alma de quem aprende, assemelha-se a
pão escondido aos que choram de fome.

Ouvir, sim, os preceitos da Espiritualidade Superior, mas
agir, segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos
o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não
sermos tributados, com taxas de maior sofrimento, nas grades
da culpa.

Idéias Básicas sobre Sinceridade
• A sinceridade deve ser a característica predominante de
todos aqueles que procuram seguir as pegadas do Mestre,
pois Ele mesmo nos ensina: “Seja o vosso falar, sim, sim; não,
não” (Mateus 5:37)
• A sinceridade deverá conduzir os nossos passos, levando-nos
à prática do Bem, sem preconceitos de raça, cor e posição
social, conscientes de que o orgulho é a fonte de muitos males.
Dele derivam a vaidade e a mentira que, quando adotadas se
voltam inexoravelmente contra nós mesmos, em forma de dor e
muitos sofrimentos físicos.
• João Batista, desincumbindo-se da sua gloriosa missão de
Precursor do Cristo, com Fé e sem temor, tendo como apoio a
força moral e o caráter impoluto e sincero, livre de qualquer
preconceito, não se curvou ante as forças negativas do
convencionalismo humano fazendo-se imolar em testemunho
da Verdade

• Jesus frente à ignorância dos homens nos mostrou que é
preferível a coroa de espinhos (da exemplificação cristã) na
fronte, do que um monte de brasas (negar nossa convicção
cristã) em nossas consciências.
• Paulo, Pedro e os demais Apóstolos aceitando as cruzes do
seu testemunho individual, até a morte, nos mostram que a
sinceridade perante os homens e a vivência evangélica, são
os caminhos libertadores de nosso Espíritos, rumo a Deus.

Conclusões Básicas sobre Sinceridade
• Precisamos ser sinceros para com o semelhante evitando a
falsidade e a hipocrisia, sem no entanto, ofendê-lo em nome
daquilo que acreditamos ser sinceridade.
• Lembrar que a falta de sinceridade cria grandes obstáculos
na nossa evolução e barreiras na convivência com o próximo.
• A sinceridade não se limita a franqueza para com o
semelhante. Antes de tudo devemos ser sinceros conosco
mesmos.
• Não esquecer que jamais estamos sós. Onde quer que
estejamos, contamos com a companhia dos amigos afins da
espiritualidade, testemunhos permanentes de nossos exemplos.
Estes, por sua vez, falam sempre de nossa sinceridade.
• A confiança e a sinceridade do semelhante para conosco é
conquistada à medida que nos esforçamos para abrir os
corações para com ele.
• As grandes amizades se revelam pelas palavras e atitudes
das pessoas. Jesus quando esteve entre nós por várias vezes
ressaltou a verdade, expressando-se: “Em verdade vos digo”
para evidenciar fatos importantes.
“Quem fala sem o coração naquilo que fala não alcança o
coração que deseja atingir.” (Emmanuel)
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Oficinas
Fotos da oficina de grafite e foto da oficina de 

pintura em cerâmica

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

Junho
Alimentos dietéticos e fraldas descartáveis

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos 

para o Bazar.

4 – Nelson Marques Jr
7 – Marcelo
12 – Maria Helena Barbosa
17 – Gena
18 – Cláudio Baeta 
19 – Sandro César 
20 – Sirlene Maria de Brito

20– Ivonete Campos 
21 – Carla (psicóloga)   
21 – Natasha Januário Santos
27 – Ester Soares  
30 – Amariles do Carmo Pinto
31 – Henrique Morishita

Aniversariantes de Junho
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam 

por toda a vida! Parabéns!

“A oração deve ser entendida como proposta de
auto-reflexão. A prece, em recanto apropriado, tal
como quando sozinhos no ambiente silencioso de
nosso quarto, nós coloca frente a nossa própria
consciência e por associação frente às sábias leis
divinas.

A oração é a oportunidade da sinceridade, é quando
nos desmascaramos frente ao espelho consciencial
e expomos em verdade nosso íntimo. Abaixamos a
cabeça e vemos como as incursões do ego ainda nos
mascaram muitas das ações. ”

“A consciência é a sinceridade do espírito e vice-
versa. É a centelha divina a nos propor os caminhos
da auto-iluminação. O ego é o substrato da hipocrisia
que mascara a consciência em favor da exaltação do
eu e esconde todas as nossas imperfeições, de modo
a transformar invisível a trave que nos cega a visão
íntima.”

SEJA UM COLABORADOR  DO SOPÃO

O Grupo Reme convida você para
colaborar na tarefa da Sopa Fraterna da
CCHJ que acontece aos sábados pares. A
sopa preparada no Lar Esperança é
distribuída a moradores de rua e também
conta com a colaboração dos assistido do
Lar Esperança.
A CCHJ realiza outras atividades de auxílio
ao próximo. Se você ficou interessado
saiba mais informações na recepção da
nossa Casa.

Traga sua boa vontade e venha 
colaborar!


