
Os Espíritos respondem

SOBRE AMIZADE

O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele
conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele?
-Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por
ele. Freqüentemente, eles o vêm receber em sua volta ao
mundo dos Espíritos, e ajudam a libertá-lo das faixas da
matéria; reencontra, também, a muitos que havia perdido
de vista em sua permanência sobre a Terra. Vê aqueles
que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados,
e os vai visitar.
A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo
continuará sempre no mundo dos Espíritos?
-Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia,
ela cessa com a causa. As afeições entre os Espíritos são
mais sólidas e mais duráveis que sobre a Terra, porque
não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses
materiais e do amor-próprio.
Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se
em assembléia?
-Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou
novos, reúnem, freqüentemente, diversos Espíritos, ditosos
de se encontrarem em assembléia.
A vida social está na natureza?
-Certamente. Deus fez o homem para viver em
sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra
e todas as outras faculdades necessárias à vida de
relação.
As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e
a fragilidade dos laços da amizade, não são também para
o homem de coração uma fonte de amargura?
- Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os
amigos infiéis: eles serão mais infelizes que vós. A
ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais
tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai
em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que
valeram mais que vós, e que foram pagos pela ingratidão.
Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e
desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos
espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem
que houverdes feito seja a você recompensa nesse
mundo, e não olheis, o que dizem sobre ele os que o
receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa
persistência em fazer o bem; ser-vos-á levada em conta e
aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso,
tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão.
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Editorial

Amizade

“E Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste?” (MT,26:50)

JESUS em diversas oportunidades utilizou da palavra AMIGO para
com os companheiros, e nos seus ensinos, instruiu-nos que amemos os
nossos inimigos, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 5:44
“Sermão do Monte”.

Vejamos bem, que as orientações dos espíritos superiores, prepostos
de Jesus, vão de encontro aos laços de amizade, tanto quanto na vida
física, e muito mais na vida espiritual. Naturalmente a amizade, deverá
ser sempre sincera, e a sua aplicação, demonstra a caridade em ação,
já que o mandamento maior, é o amor ao próximo.

Nas horas difíceis, poderemos perceber que os AMIGOS são
verdadeiros tesouros, e que em muitas ocasiões se tornam nossos
advogados, trazendo a cooperação e o encorajamento nas lutas que
travamos em busca dos valores necessários à nossa evolução. E sem
dúvida, os inimigos serão os avaliadores do nosso progresso,
apontando as nossas falhas, já que provavelmente eles foram os
amigos, por nós traídos no passado.

Nesta virada de ano, lembremos nas nossas comemorações do
aniversariante que foi e sempre será “O AMIGO INCONDICIONAL
DE TODAS AS HORAS”. Podemos buscá-lo a qualquer momento.

Desejamos a todos um Feliz Natal.
ABRAÇOS FRATERNOS!

O Presidente da CCHJ dá o seu  recado

Feliz Natal !

Programação de atividades da CCHJ 
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Gostaria nesta oportunidade de agradecer à todos que colaboraram com as atividades do Grupo de
Fraternidade Espírita Francisca Paula e do Lar Esperança. Estamos chegando ao final de mais um ano de luta e
muito trabalho. Há muitas coisas que gostaria de falar para vocês, mas o espaço e o tempo me impedem. No
entanto, Deus ao criar o ciclo do tempo nos permite ao final de cada um iniciar outro, renovando nossas forças
e esperança. Esperança para fazer melhor, reparar os erros e seguir em frente, mesmo que seja devagar, mas
sempre em frente. Desanimar nunca. Peço a Deus e aos bons espíritos que nos ilumine e nos dê forças para
continuarmos trabalhando, mesmo que tudo aparentemente conspire contra nossa vontade. Assim, desejo às
todos, um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Aniversariantes de DEZEMBRO
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam por toda 

a vida! Parabéns!
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Distribuição Gratuita

01 - Jumara Michetti
04 - Marilene Barbara 
12 - Cintia Peces
12 - Fábio Silva
16 - André Alves
16 - Lielson Júnior
17 - Thiago César 

19 - Verônica Gomes
23 - Renato Tobias
25 - Núbia
26 - Gustavo Eugênio
26 - Anna Paula Cota
27 - Júlio César
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Campanha LAR ESPERANÇA

Notícias da CCHJ

Bazar beneficente CCHJ – 12 de dezembro
No dia 12 de dezembro de 9 às 17h realizaremos
mais um Bazar Beneficente da Casa de Caridade
Herdeiros de Jesus. Os recursos obtidos serão
revertidos em favor do Lar Esperança 1 e 2. O bazar
ocorre na Rua Além Paraíba 867 e conta com o
apoio de vários colaboradores e da comunidade.
Serão postos à venda roupas, calçados e objetos a
preços simbólicos. Prevemos para que o primeiro
bazar de 2010 ocorra no dia 15 de janeiro, de 9 às
18h. Aguardamos vocês!

Educação Profissional
È com muita alegria que a CCHJ acompanha e
incentiva o crescimento profissional das adolescentes
do Lar Esperança. A adolescente Paloma iniciou
trabalho pela ASSPROM na Assembléia Legislativa e
segundo a coordenadora que faz a sua avaliação, a
educanda tem bom aproveitamento.
A adolescente Cássia iniciou curso neste mês de
novembro na escola PRÓEDUCAR, oferecido
pelo responsável , Sr. Julius , que se dispôs
prontamente em ajudar a adolescente. Atualmente
ela realiza cursos de informática e gestão
administrativa. A CCHJ agradece aos colaboradores
e parabeniza as jovens pela dedicação.

Grupo de idosas
Terminará no dia 16/12/09 os encontros com a 3ª
idade para as festas de final de ano . Retornaremos
em fevereiro. Quem quiser se inscrever para o grupo
da 3ª idade, poderá entrar em contato com Vany ou
Ataíde na CCHJ, em horário comercial.

Farmácia CCHJ
Está em fase de implementação e estudo a farmácia
da CCHJ. A Farmácia fará doação de remédios
mediante apresentação de receita e terá supervisão
de um farmacêutico.

ESTUDANDO O EVANGELHO

Amigos de Jesus

“Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.” –
Jesus. (JOÃO, 15:14)

Em toda parte, Cristo possui:

legiões de admiradores, mas os tiranos da Humanidade
também as adquiriram;
multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações
igualmente as tiveram;
grupos de incensadores, todavia os promotores das
guerras de assalto e de extermínio também lhes
conheceram a adulação;

filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do
progresso igualmente as enumeraram junto de si;
assembléias de analistas, no entanto, os chefes
transviados, que passaram nas eminências da História,
ainda hoje contam com elas.

Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da
terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e
intérpretes, adoradores e adversários, mas os
empreiteiros da desordem e da crueldade também os
encontram.

Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e
da delinqüência não conhecem amigos, de vez que o
tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes
cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se
jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de
amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do
planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe
sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem, no
seio de todas as filosofias exteriores, mas, acima de tudo,
porque se associam a Ele, em espírito e verdade,
entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos.

IDÉIAS BÁSICAS SOBRE AMIZADE

•A riqueza espiritual da amizade nos aproxima uns dos
outros com o desejo sincero de amar e servir, ajudar e
edificar para a felicidade que todos almejamos.

•Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus
destacou do vocabulário para definir os companheiros.

•Os laços da amizade, quanto os do amor, crescem cada
vez mais, aquecendo e iluminando os Espíritos.

•O amigo em nosso caminho é mais importante do que
todos os bens que possamos acumular em nosso
derredor, pois a amizade supre as necessidades do
Espírito, enquanto aqueles dizem respeito apenas às
necessidades transitórias do corpo.

•Quem socorre o irmão apenas nos dias de infortúnio,
exerce a piedade que humilha, o verdadeiro amigo
acentua a alegria dos entes amados, multiplicando-a.

•O espírita sabe que pode cultivar valiosas amizades,
tanto na Terra, quanto nos círculos espirituais,
desdobrando o amor desinteressado em favor do
próximo.

•Se uma amizade pode nos servir na existência física,
muito mais útil será no Plano Espiritual, quando
deixarmos o corpo, pois, grane é a felicidade daquele
que regressando à Pátria Espiritual, encontra amigos a
acolhê-lo e orientá-lo em sua jornada.

•Cultivar, pois, amizades sinceras é amealhar Paz,
Alegria e Progresso na senda espiritual que nos
aguarda a todos.

CONCLUSÃO SOBRE AMIZADE

• É importante perceber que devemos cultivar a
amizade sincera evitando a amizade por puro interesse
em qualquer que seja a situação.

•O amigo é uma benção divina, porque é ele que nas
horas difíceis nos fortalece e nas nossas realizações
sabe nos estimular na construção do melhor.

•Por outro lado o inimigo, que é, quase sempre, o
amigo traído por nós no passado, é aquele capaz de
identificar os nossos erros, medindo a nossa resistência
na hora do testemunho e apontando-nos a extensão
da obra que nos compete realizar.

•Por isso que Jesus diz-nos: “Amai os vossos inimigos”.
Ele não quer com isso qualquer sacrifício de nossa
parte, mas sim que, saibamos agradecer ao amigo do
passado, que nos corrige as falhas, guardando-nos o
passo em caminho melhor.

•Na fase evolutiva em que estamos, precisamos do
amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa,
isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo
forma o teste.
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Participe da campanha em favor do Lar Esperança.

DEZEMBRO

materiais de limpeza e higiene pessoal

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274 – Bonfim / 3444-7222

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos para o Bazar.

FESTIVAL DO SORVETE

A CCHJ realiza juntamente com seus colaboradores o
Festival do Sorvete (conforme anunciado abaixo). Os
ingressos serão vendidos na sede da CCHJ ou via
telefone e e-mail e custarão R$15,00 (adulto) e
R$5,00 (crianças menores de 12 anos). A compra de
um ingresso (adulto) dará direito ao sorteio de 1
televisão 42”, 1 notebook, 1 máquina fotográfica
digital e 2 pares de jóias no valor de R$200,00. Os
prêmios serão sorteados no dia 06 de janeiro de
2010 pela Loteria Mineira. A arrecadação pela
venda de ingressos será revertida em favor dos
programas sociais da CCHJ e dos abrigos mantidos
pela Casa.

Sua presença é fundamental! 
Venha saborear deliciosos sorvetes e concorrer 

a prêmios! A CCHJ agradece!

A CCHJ já está aceitando doações de remédios (dentro
do prazo de validade). Para maiores informações ligue:
(31)3444-7222.

Campanha Lar Esperança
Estamos necessitando de doações de materiais de
limpeza tais como sabão em pó, detergente liquido,
vassoura, rodo, água sanitária, desinfetante, cera, sabão
em barra, amaciante de roupas. Também precisamos de
doações para higiene pessoal: absorvente, xampu, creme
hidratante para o corpo, creme de pentear para o
cabelo, lâmina de barbear, desodorante.


