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Muito rememorado, no meio espírita, o fato
ocorrido com Chico Xavier no início de sua tarefa
missionária na mediunidade, quando o bondoso guia
Emmanuel condicionou o êxito do serviço a três
ensinamentos básicos: primeiro, disciplina; segundo,
disciplina; terceiro, disciplina.

Meditando sobre o assunto, ficamos diante das
imperfeições e do atraso que carregamos, refletindo
nas dificuldades imensas que temos para alcançar o
ponto ideal de equilíbrio para a aplicação da virtude
excelsa: Disciplina! Disciplina! Disciplina!

Em seu sentido dinâmico, na verdade, essa virtude
deve traduzir a obrigação do esforço por dentro, com
a prática do bem possível ao próximo, tendo-a,
entretanto, como bússola segura contra os desvios
diversos a que estamos sujeitos, muitas vezes no
cumprimento de nossos deveres.

Ah! Quanto precisamos de disciplina!
Iluminada pelo discernimento que mobiliza

raciocínio e compaixão, bondade e segurança,
sabedoria e prudência, compreensão e amor, no
exercício incansável da renúncia e do sacrifício, do
perdão sempre e do serviço ao semelhante!

Sem o rigor que desanima, afasta e irrita, sem
crueldade e sem desamor comumente pintados de
disciplina.

Tanto quanto sem comodismo e preguiça que, às
vezes igualmente, se disfarçam de disciplina em
nossas lides.

Disciplina da atividade com ordem e método, mas
sempre com amor; e do amor invariavelmente com
ordem e raciocínio; da simplicidade com
entendimento e do entendimento com simplicidade.
Disciplina em nós, sem exigirmos a do outro;
disciplina, educação e aprimoramento constantes em
nós mesmos!

Modelo dessa virtude temos tido na vivência
cristã de nosso companheiro Chico, que ainda hoje,
vergado ao peso de uma vida que está caminhando
para os noventa janeiros, sempre carregado de
problemas e enfermidades,permanece aí, na luta
que suas reduzidas possibilidades permitem. Com o
exercício infatigável do legítimo espírito de
disciplina, realizando uma verdadeira epopéia de

luz e de amor ao próximo, hoje mais na área da
palavra (quanto esclarecimento e conforto ao
sofrimento humano!).

Disciplina exemplar para a atualidade do mundo,
de uma existência de verdadeiro apóstolo do
Senhor entre nós!

Chico Xavier, o apóstolo deste e dos outros
séculos, segue à risca a recomendação do
iluminado amigo espiritual a falar-nos sem palavras
do quanto nos cabe esforçar por fazer, nos rumos
da renovação constante para a elevação de nossas
almas! Do Livro: Chico Xavier - Fonte de Luz e Bênçãos

Autores: Urbano T. Vieira e Dirceu Abdala

Jornal da CCHJ Fraternidade Espírita Francisca Paula de Jesus                                   4

Correio Fraterno da Casa de Caridade Herdeiros de Jesus

Tiragem: 1.000 exemplares - Periodicidade: mensal
Presidente: Renato Reis - Coordenador Geral: Renildo Brier -
Produção Geral: Yvan Otoni 
FALE CONOSCO: breno_cota@yahoo.com.br - Rua Sete Lagoas, 
274 - Bairro: Bonfim - Belo Horizonte - MG - CEP: 31210-470 
Fones: (31)3444-7222  / (31) 9328-9540 (Yvan).
Distribuição Gratuita

LE 260) Como pode o Espírito desejar nascer entre gente
de má vida?
“Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a

prova que pediu. Pois bem! É necessário que haja
analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é
que se ache em contacto com gente dada à prática de
roubar.”

a) — Assim, se não houvesse na Terra gente de maus
costumes, o Espírito não encontraria aí meio apropriado ao
sofrimento de certas provas?
“E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos

superiores, onde o mal não penetra. Eis por que, nesses
mundos, só há Espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo
se dê na Terra.”

LE 261) Nas provações por que lhe cumpre passar para
atingir a perfeição, tem o Espírito que sofrer tentações de
todas as naturezas? Tem que se achar em todas as
circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a
avareza, a sensualidade, etc.?

“Certo que não, pois bem sabeis haver Espíritos que
desde o começo tomam um caminho que os exime de
muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o
mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um
Espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta
concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-
se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda
lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se
segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por
todas estas tendências.”

LE 712) Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens
materiais?
“Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e

para experimentá-lo por meio da tentação.”

LE 713) Traçou a Natureza limites aos gozos?
“Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas, 
pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a 
vós mesmos.”

LE 714) Que se deve pensar do homem que procura nos 
excessos de todo gênero o requinte dos gozos?
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Disciplina e ordem

“Pobre criatura! mais digna é de lástima que de inveja, pois
bem perto está da morte!”
— Perto da morte física, ou da morte moral? “De ambas.”

Comentário de Kardec:
O homem, que procura nos excessos de todo gênero o
requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este
sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Abdica
da razão que Deus lhe deu por guia e quanto maiores
forem seus excessos, tanto maior preponderância confere
ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As
doenças, as enfermidades e, ainda, a morte, que resultam
do abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão
da lei de Deus.

LE 908) Como se poderá determinar o limite onde as 
paixões deixam de ser boas para se tornarem más?
“As paixões são como um corcel, que só tem utilidade

quando governado e que se torna perigoso desde que
passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do
momento em que deixais de poder governá-la e que dá
bem resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos, ou
para outrem.”

DISCIPLINA

Paz no meio em que se vive?
Aceitar a disciplina.

Êxito na própria ação?
Manter-se em disciplina.

Sustentação de amigos?
Viver em disciplina.

Melhorar condições?
Trabalho e disciplina.

Tranqüilidade em casa?
Cultivar disciplina.

Vencer na própria vida?
Sempre mais disciplina.

Emmanuel
(De “Doutrina Escola”, de Francisco Cândido 

Xavier – Autores Diversos)



Notícias da CCHJ 
Visita fraterna

Os alunos do curso de Administração da
Faculdade Pitágoras visitaram o Lar
esperança no dia 30 de outubro às 14 horas.
Agradecemos pelo café da tarde oferecido
por eles e pelas doações arrecadadas dentro
da própria faculdade. Nossos agradecimentos
pelo carinho e pela iniciativa!

Cuidados com o corpo
Além do tratamento com os cabelos, agora
contamos também com manicure e pedicure.
Os serviços, prestados voluntária
Solange, são realizados no salão de beleza
localizado à Rua Jaguari, 1175 onde as
crianças e adolescentes são atendidas
durante a semana. Nossos agradecimentos
pela atenção e pelo trabalho!

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

Novembro
Achocolatado e chá mate

Entregue sua doação na 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!

01 – Valéria 
02 – Merithiane Braga
03 – Richard Antony
04 – Antônio Carlos P. Assis
05 – Sandra
09 – Ângela Bernadete
12 – Gláucia P. Leal
14 – Cléria A. Santos
17 – Paula Lohi Giovani

18 – Lucimara
18 – Igor Guimarães Fantini
21 – Danielle Caroline
22 – Márcio Teixeira
24 – José Vitor Ribeiro Rocha
25 – Priscila Ramos Viana
25 – Laura Peixoto
25 – Irene Cirino
27 – Camila Braga
30 – Neusa Maria da Silva

.
Disciplina e ordem

“Eu não vim destruir a Lei, mas dar-lhe cumprimento.”
Mateus, V: 17
Em toda a Criação vibra a mensagem paternal da ordem
divina.
A pequenina planta, alçando-se em busca da energia solar
que a sustenta.
O astro-rei, girando submisso em torno de outro que lhe serve
de berço.
O verme, rastejando na limitação dos recursos de que dispõe.
As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica
que movimenta o progresso.
Quando o desrespeito irrompe na máquina da ordem,
campeiam a tormenta e o desequilíbrio.
A ordem é irmã gêmea da disciplina que sustenta a
produção e inspira o progresso.
Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação,
mas também cárcere disciplinar, em cuja oportunidade
adquires recursos e valores que te propiciam liberdade e
ascensão.
Teus ruídos incomodam os vizinhos, que te observam com
desagrado.
Tuas irritações contaminam os amigos, que se encolerizam.
Tuas agressões à lei ferem a sociedade, que te cerceia a
liberdade de ação.
Na mesma razão, tuas lutas enobrecedoras tornam-se
conhecidas.
Os sorrisos sadios que distribuis, espalham contentamento.
As doações de amizade pura enriquecem os companheiros
das lides.
Os celeiros da esperança, que abres aos transeuntes, fartam
muitos corações.
No entanto, necessitas de disciplinar o receber, tanto quanto

metodizar o dar.
Não receberás da Vida Fecunda concessões indébitas, em
detrimento de outros Espíritos.
Porque desejes mudar a rota solar para fruir maior dose de
luz e calor este não mudará o seu rumo para atender-te;
segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete.
Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos
na ordem imposta ou consentida.
Mesmo a Verdade, para chegar ao homem, é dosada em
quotas que o vitalizam.
A luz solar, que distende a vida sobre a terra, é filtrada e
medida para atender às necessidades previstas pelo Pai
Celeste, sem causar danos.
A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se
impõe.
Educação da vontade.

Correção dos atos.
Moderação da voz.
Domínio dos impulsos.
Ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto
padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais.
Recorda, assim, a expressão do Mestre Jesus: “Eu não vim
destruir a Lei, mas dar-lhe cumprimento.”

Trecho do texto. Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Messe de Amor. 
Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis.

Idéias Básicas sobre Disciplina e Ordem
• A ordem e a disciplina existentes nas leis que regem o
Universo (Movimento da Terra, da Lua, as estações do ano,
etc.) demonstram que aqueles são fatores indispensáveis
ao progresso individual e coletivo.
• O espírita busca, desde cedo, atender com pontualidade
os seus compromissos (horário escolar, hora para levantar,
para fazer suas refeições, para estudar, para recrear,
para deitar, etc), e manter em boa ordem tudo o que lhe
diz respeito (conservação do material escolar, roupas, etc)
• A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida,
acata as leis e procura dar-lhes cumprimento.
• Ao espírita, mais do que qualquer outra pessoa, compete
o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa
servir de instrumento de progresso para toda a
coletividade de que faz parte, e ao mesmo tempo,
conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual.

Conclusões Básicas sobre disciplina e Ordem
• “Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base
da ordem estabelecida pela Sabedoria Divina, em todas
as esferas da criação.” (Emmanuel)
• A obra divina, regida em princípios de absoluta
harmonia, oferece ao homem possibilidades de evoluir com
segurança em todos os setores da vida.
• Cada planta produz segundo a sua espécie, cada
animal atende ao papel que lhe foi reservado na
Natureza, ao homem cabe produzir, segundo sua
capacidade e o espírita sabe que, ordenando a sua vida
e disciplinando seus atos, não prejudica a ninguém e ao
mesmo tempo colabora na harmonia geral.
• Necessariamente nos interligamos uns aos outros e, por
isso, podemos nos comparar a uma determinada peça,
num mecanismo complexo, que, por muito simples que seja,
é indispensável para o funcionamento harmonioso do
conjunto.
• Toda construção principia no alicerce e para tingirmos as
grandes realizações do Espírito, temos de iniciar pelos
pequenos lances da ordem e da disciplina em nossa vida
cotidiana.

CURSOS GRATUITOS PROFISSIONALIZANTES 

COPEIRO 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA

• Público Alvo: Pessoas com
vulnerabilidade social, acima de 16 anos
que saibam ler e escrever.
• Os cursos são gratuitos e incluem:
material didático, apostila, lanche e
transporte.
• Duração do curso: 1 mês.
Inscrições e informações: Casa de
Caridade Herdeiros de Jesus. Rua Sete
Lagoas, 274, Bairro Bonfim/BH.
Horário: 18:00 às 22:00 horas com Aldo.
Tel.: (31)3444 7222

Os cursos, oferecidos em parceria com a
CCHJ, são financiados por recursos de
recurso do FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador), e surgiram a partir de um
convênio entre a UNICAPES (Entidade
Executora) e o Ministério do Trabalho e
Renda.

Ajude-nos a divulgar!  


