
EDITORIAL: Jesus trabalha assim como o Pai de todos nós.
Tudo no Universo transpira as energias dinâmicas do
trabalho . Sustentado pelo hálito divino de amor, o
trabalho a tudo transforma permanentemente rumo a
perfeição. Ao observarmos a natureza verificamos o
trabalho incessante das plantas e dos vegetais realizado
em ciclos que garantem a sustentação da vida terrena. No
nosso corpo os órgãos pulsam incessantemente para
manter viva a nossa veste material. No campo das
partículas , nas disciplinas da física nas quais o trabalho é
definido como uma operação entre força e movimentação
(deslocamento), vemos os átomos se movimentarem e
trabalharem constantemente a favor da harmonização das
forças. De modo que, se observarmos atentamente,
veremos que o trabalho é o sustentáculo de toda a
criação, e por essa razão, uma lei natural .
Esta mesma lei, que nas dimensões da nossa consciência,
nos conclama com voz cada vez mais intensa a nos
fazermos uteis diante da obra do pai. Sabedor de nossas
imperfeições e de nossas más tendências, Deus nos enviou
o irmão e mestre Jesus, que veio nos mostrar que fomos
criados para servir e não para sermos servidos, que só
podemos colher o que plantarmos, que se reconhece o
verdadeiro cristão por suas obras e que, apesar da seara
extensa de trabalho, são poucos os que arriscamos a
adentrar as portas estreitas que conduzem aos campos de
trabalho do Pai.
A espiritualidade amiga nos alertou que trabalho é
qualquer ocupação útil, e que portanto não há de se fazer
rotulações entre grandeza e importância. Devemos
trabalhar em proveito de nossos irmãos e por
consequência de nossa elevação espiritual, multiplicando
os talentos que nos são concedidos, não importa se 1 ou 5.

Se até hoje ainda nos perdemos na definição do trabalho
estritamente material ao qual buscamos simplesmente para
angariar tesouros materiais, lembremos dos trabalhadores
de última hora e nos ponhamos a disposição do Pai em
qualquer atividade a qual nos dedicarmos. Assim
conseguiremos compreender o quão extensa é a seara.
Veremos o trabalho no sorriso amigo ao irmão enfermo, na
dedicação ao trabalho profissional como um gesto de
amor a nação, na palavra benfazeja que alivia o coração
aflito, na leitura saudável, na paciência com o irmão que
sofre, na oração em favor do próximo, na manutenção dos
bons pensamentos, na busca do conhecimento de nós
mesmos, enfim, em tudo conseguiremos identificar a
essência mais plena do trabalho a movimentar toda a
criação.
No livro Depois da morte, Léon Denis coloca: do trabalho
dos seres e das coisas depreende-se uma aspiração para
o infinito, para o perfeito. Ao analisar o Universo exalta:
nossa fraca voz tenta em vão, proclamar a vossa
majestade, o vosso esplendor; impotente, ela se cala,
enquanto o nosso olhar fascinado contempla o desfilar dos
astros. Percebe-se por esta passagem que pela
observação das obras do Pai se reconhece a perfeição, a
bondade e a grandeza, imensurável do Criador. Façamos
como Ele fez e externemos os nossos mais puros
sentimentos e conhecimentos na extensão de nossas
humildes obras diárias.
Trabalhemos nos limites de nossas forças em favor
de nossos irmãos, para um dia compreendermos
que o verbo trabalhar e amar são sinônimos no
sublime vocabulário do criador.
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NECESSIDADE DO TRABALHO

LE 674. A necessidade do trabalho é lei da Natureza?
“O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo que
constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem
a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e
os gozos.”

LE 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações
materiais?
“Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda
ocupação útil é trabalho.”

LE 677. Por que provê a Natureza, por si mesma, a todas as
necessidades dos animais?
“Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, trabalham os
animais, mas o trabalho deles, de acordo com a
inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da
própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes
resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo
fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da
faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e
o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho
dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação,
refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto,
provendo às suas necessidades materiais, eles se
constituem, inconscientemente, executores dos desígnios do
Criador e, assim, o trabalho que executam também
concorre para a realização do objetivo final da Natureza,
se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato.”

LE 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que
possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência?
“Do trabalho material, talvez; não, porém, da obrigação
de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha,
nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o
que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a
posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não
está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do
seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos
seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem
lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito.”

Correio Fraterno

Programação de atividades da CCHJ 

Lei do trabalho

LE 680. Não há homens que se encontram impossibilitados
de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é,
portanto, inútil?
“Deus é justo e, pois, só condena aquele que
voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto
esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que
cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades.”

LIMITE DO TRABALHO - REPOUSO

LE 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que
trabalha, o repouso não é também uma lei da Natureza?
“Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças
do corpo e também é necessário para dar um pouco mais
de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da
matéria.”

RECADO DA DIRETORIA
CAMPANHA DE SÓCIOS

Participe como sócio benemérito ou como sócio fraterno e
ajude a CCHJ a manter os seus diversos programas sociais.
Abrigos Lar Esperança I e II, Renascer do Lixo, Sopão, doação
de alimento aos assistidos, bazares beneficentes, etc...
A sua contribuição é muito importante pois evita que as
atividades sejam desativadas!
Para maiores informações procure a secretaria das 18 às
21h30 e saiba como você pode ajudar.



Notícias da CCHJ 

Atividade de Férias

 No dia 4 de janeiro as crianças e
adolescente retornaram às aulas de capoeira
com o instrutor Morcego.
 No dia 20 de janeiro foi realizado no
“kasarão” um churrasco destinado às crianças
e às adolescentes do Lar Esperança. Nossos
agradecimento ao amigo Patrick por oferecer
este espaço de lazer e confraternização para
nossos educandos.
 No dia 27 de janeiro foi realizada a Oficina
de Pipas nos Lares 01 e 02. A Oficina
ministrada pelo Yvan foi seguida de um
passeio ao Parque Ecológico da Pampulha,
onde todos soltaram as pipas confeccionadas
na Oficina e desenvolveram inúmeras outras
atividades recreativas.

Projetos e Cursos

 O Projeto Portas Abertas (promovido pela
FEAD) reiniciou suas atividades em janeiro.
Estão sendo ofertadas oficinas de Jiu-Jitsu e
de italiano para as adolescentes do Lar
Esperança. Nossos sinceros agradecimentos!
 No dia 2 de fevereiro, às 15h, iniciou-se na
CCHJ o curso de capacitação dos funcionários
do Lar Esperança. O curso é ministrado pela
Psicóloga Christiane que prestará,
voluntariamente, consultoria interna para a
Instituição. Desde já, nossos agradecimentos
a essa iniciativa de colaboração!
Será iniciada em março a Oficina de Pintura
de Bonecas Namoradeiras. As inscrições
podem ser feitas pelo (31) 2535-7338 a partir
das 14h. Falar com Yvan ou Vany.

Visita fraterna

 Agradecimentos à visita dos funcionários da
Casas Pernambucanas realizada no dia 3 de
fevereiro às 14h. Agradecemos ao carinho
prestado a nossos educandos.

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

FEVEREIRO
Leite e café 

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos 

para o Bazar.

Aniversariantes de  FEVEREIRO
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam 

por toda a vida! Parabéns!

01 - Mariana Dias 
02 - Bruno Vasconcelos 
04 - Marilene Faria 
07 - Gladys 
10 - Cícera
11 - Renaildo Brier Leite
14 - Simone Oliveira Dias 
15 - Raymundo Renato Vieira 
17 - Nair Castro 

18 - Daniel Mendes 
19 - Ana Cristina 
21 - Rosan
22 - Gabriela Dias 
27 - Marli Inês 
27 - Gustavo Henrique da Silva 
28 - Yvan Otoni 

.
TUA OBRA

“Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só 
em si  mesmo e não outro. “ (Paulo)

Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas
aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem
qualquer importância, lembra-te de que a Lei do Senhor te
coloca presentemente na condição em que podes produzir
melhor e aprender com mais segurança.
Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na
execução do plano universal de Deus.
Não aspires, desse modo, a assumir, de imediato, as
responsabilidades daqueles que se encontram expostos à
multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial,
ante a Providência Divina.
A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no
plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos
desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos
pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas
ao consolo de toda a comunidade, e o menino que te
obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o
trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte
que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para
milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á,
talvez amanhã, o remédio de que precises.
Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor deu hoje a
realizar. Faze-o do melhor modo recordando que, apesar
da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia,
na Terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação
e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida
temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar.
(Chico Xavier – Emmanuel - Capítulo 82, Livro: Palavras de Vida 

Eterna)

CONCLUSÕES BÁSICAS SOBRE TRABALHO

 Meditemos sobre o que estamos fazendo dos talentos
preciosos que nos foram confiados por Deus, pois, todos
contamos com possibilidades enormes de cooperar no
progresso da Humanidade.
 O homem é reconhecido pela sinceridade e honestidade
com que realiza o seu trabalho, por mais simples e obscuro
que nos pareça.
 Aproveitando as oportunidades de trabalho que nos são
oferecidas, multiplicamos os talentos já adquiridos e
aprendemos a criar o Bem, conquistando o respeito e a
simpatia dos que nos cercam.
 Abracemos felizes as nossas atividades certos de que
todo trabalho construtivo é respeitável.
 Se abraçamos o Evangelho por norma de elevação,

busquemos cumprir dignamente as tarefas de cada dia, sem
nos esquecer das responsabilidades espirituais, a elas nos
dedicando com empenho, a fim de que sejamos sempre
úteis aos que de nós necessitem.

TRABALHOS NA CASA ESPÍRITA 

RECADO AOS MÉDIUNS
“Vemos em alguns médiuns ostensivos em ação no
mundo, notas de malícia, ambição, vaidade, apego e
muita sagacidade nos cálculos que elaboram em seu
campo mental, impedindo, com isso, sua elevação até
as Faixas da Verdade e do Bem genuínos. Trabalham,
mas não conseguem refletir a vida divina, ainda que
sejam capazes de produzirem fenômenos
comprobatórios da imortalidade aos olhos dos que os
seguem, tantas vezes impressionados pela
fenomenologia de ordem primária... ”

João Lúcio – Livro: Obreiro da Regeneração – União Espírita 
Mineira

RECADO AO DIRIGENTE ESPÍRITA
“Centro espírita sem serviço de Assistência e promoção 
social é faculdade de Bem Viver sem aulas práticas.”

Richard Simonetti – Livro: Por uma vida melhor 

RECADO AOS COLABORADORES E TAREFEIROS
Convidamos a todos os colaboradores, tarefeiros e
frequentadores da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus
a participarem do Grupo de Discussão que começou,
desde 30 de janeiro deste ano, a se reunir todos os
domingos de 9h30 às 10h45 na CCHJ. A pauta da
reunião é aberta para propostas e assuntos diversos
desde que relacionadas ao desenvolvimento e
aprimoramento das atividades da Casa e ao estudo de
temas relacionados à Doutrina Espírita. Logo, aqueles
que procuram formas de se integrarem aos trabalhos
da Casa, desejam conhecer ou dar sugestões , ou
mesmo buscam esclarecimentos sobre assuntos mais
específicos do Evangelho estão convidados a participar.
No momento estamos discutindo o planejamento das
atividades da Casa, a reforma do Estatuto e as
iniciativas promotoras de integração e de união dos
trabalhadores da Casa. Paralelamente, estamos
dedicando parte do tempo da reunião ao estudo do
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11,
passagem que simbolicamente trata da tentação de
Jesus pelo diabo.

• Adolescentes do Lar Esperança no “kasarão”.

• Passeio no Parque Ecológico depois da Oficina de Pipas.


