
Os Espíritos respondem

SOBRE LAÇOS DE FAMÍLIA

Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam
de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de
cuidados?

Os animais vivem vida material e não vida moral. A
ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto
de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que
esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a
sua tarefa concluída; nada mais lhe exige a Natureza.
Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com
os recém-vindos.

Há pessoas que, do fato de os animais ao cabo de certo
tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os
laços de família, entre os homens, mais do que resultado
dos costumes sociais e não efeito de uma lei da Natureza.
Que devemos pensar a esse respeito?

Diverso do dos animais é o destino do homem. Por
que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no
homem alguma coisa mais, além das necessidades
físicas: há a necessidade de progredir. Os laços sociais
são necessários ao progresso e os de família mais
apertados tornam os primeiros. Eis por que os
segundos constituem uma lei da Natureza. Quis Deus
que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-
se como irmãos.

Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento
dos laços de família?

Uma recrudescência do egoísmo.

SOBRE SEXO

Têm sexos os Espíritos?
Não como o entendeis, pois que os sexos dependem
da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas
baseados na concordância dos sentimentos.

Em nova existência, pode o Espírito que animou o corpo
de um homem animar o de uma mulher e vice-versa?

Decerto; são os mesmos os Espíritos que animam os
homens e as mulheres.

Quando errante, que prefere o Espírito: encarnar no
corpo de um homem, ou no de uma mulher?

Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são
as provas por que haja de passar. Os Espíritos
encarnam como homens ou como mulheres, porque
não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em
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Editorial

Vida e Sexo
Há variados assuntos aos quais a temática “sexo” envolve. Primeiramente devemos

lembrar que todos estamos subordinados à lei de causa e efeito. Devemos entender
portanto, que a soma das qualidades adquiridas nas inúmeras reencarnações se revela
no plano físico pelas tendências as quais tipifica o espírito, na qualidade de homem ou
de mulher, a partir das tarefas que o cabe. Plantamos e ao mesmo tempo colhemos. Tal
qual é o progresso incessante que a Lei Divina estabelece para todas as criaturas.

Por isso mesmo, nossos irmãos e irmãs precisam saber que quando lidamos com o
sexo, lidamos com energias e forças criativas e que todos os compromissos na vida
sexual estão subordinados à supracitada lei. Todos arcaremos com os prejuízos
causados a outrem neste campo, na forma mais variada de patologias físicas e
desequilíbrios no campo mental.

“Os espíritos superiores definem que sexo é um atributo santo da natureza e
proporciona a todos os seres em jornada evolutiva para a perfeição, em
direção a deus, as alegrias revitalizadoras do afeto, o instituto da
reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família e o tesouro inapreciável
dos estímulos espirituais. sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da
harmonia do universo.” (livro Vida e Sexo de Emmanuel)

Reflitamos sobre o assunto e analisemos as propostas que o mundo tem nos
oferecido, por meio não só da mídia mas também do “boca a boca”, e veremos
facilmente quantas frustrações e decepções têm colhido nossos irmãos em humanidade
em razão da vivência do amor livre (“sexo sem compromisso”). Frustrações e decepções
decorrentes do baratear de energias sublimadas, concedidas pelo criador em favor do
nosso progresso espiritual.

Lembramos aos nossos leitores que vários temas pertinentes a este assunto serão
debatidos na Casa de Caridade Herdeiros de Jesus por ocasião da realização da
Semana Espírita em que a CCHJ “colhe velinhas” (veja a programação na pág. 2).

Finalizamos sintetizando a orientação dos mensageiros benevolentes e sábios que
operam em nome do mestre:

“Não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com
devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso
livre, mas responsabilidade.”

Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a
experiência.

Ah! Se não fôssemos espíritos imortais! Ah! Se não houvesse a reencarnação!

SEMANA ESPÍRITA
Tema:

Vida e sexo
Saiba mais sobre:

Energia Sexual,
União infeliz,

Filhos, 
Tédio no lar, 
Pais e filhos, 
Amor livre, 

Adultério e prostituição,

Venha participar!
ver pág. 2

O Presidente da CCHJ dá o seu recado

CCHJ

Programação de atividades da CCHJ 
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Você já se perguntou qual a causa das uniões infelizes em nosso mundo? Qual o porquê de algumas uniões
darem certo? Quais as causas da prostituição e do adultério? Você é a favor ou contra o divórcio? Se
você já obteve resposta, ou não, para estes questionamentos, venha participar conosco da Semana Espírita
da CCHJ que ocorre entre os dias 25 e 31 de outubro (ver programação na pág. 2). Estaremos felizes em
recebê-los em nossa casa pois, sua presença será vital para o sucesso deste nosso encontro. Um abraço e
até a próxima edição.

Renato Reis 

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

a vida! Parabéns!
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Distribuição Gratuita

01 - Angela Brier
02 - Marly Andrade
04 - Brendo Brier
08 - Gustavo Eugênio
11 – Lincoln Brier
12 – Ademir

13 - Janine Azevedo  
14 – Silvério Guimarães
23 – Kátia Brito 
25 - Edmar Silva 
30 - Renato Brier

tudo, cada sexo, como cada posição social, cada sexo, como
cada posição social, lhes proporciona provações e deveres
especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência.
Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que
sabem os homens.



LAR ESPERANÇA
Errata

A visita das crianças do Lar Esperança ao Mac
Donald´s realizada no dia 29 de setembro,
divulgada na edição do mês anterior, foi
patrocinada pela Construtora Barbosa Mello
S/A sob intermediação do nosso confrade Claret.
Pedimos desculpas ao nossos colaboradores pela
incorreção e retificamos com o nosso sincero
agradecimento.

Campanha LAR ESPERANÇA

Noticiais da CCHJ

Assistência Jurídica gratuita 

A advogada Maria Goretti prestará junto à
CCHJ trabalho voluntário de assistência jurídica
para famílias carentes. Ela iniciou os trabalhos no
dia 29/09 de 18:30 às 20:00h. A assistência
ocorre semanalmente, as 3ª feiras, neste mesmo
horário.

Para obter atendimento os interessados
devem antes preencher um formulário que deve
ser solicitado junto a CCHJ, na rua Sete Lagoas,
274 no bairro Bonfim. Após o preenchimento do
formulário é que se faz o agendamento de
horário. A CCHJ agradece sinceramente a
advogada Maria Goretti pela presteza e pelo
auxílio valioso junto aos trabalhos da Casa.

Bazar beneficente CCHJ

No dia 10 de outubro de 9 às 17h será realizado
o Bazar Beneficente da Casa de Caridade
Herdeiros de Jesus. Os recursos obtidos serão
revertidos em favor do Lar Esperança 1 e 2. O
bazar ocorrerá na Rua Além Paraíba 867 e
conta com o comparecimento de todos. Estarão a
venda roupas, calçados e objetos a preços
simbólicos. Aguardamos vocês!

Curso de relacionamento no trabalho

Terminou na primeira quinzena de outubro o
Curso de Relacionamento no trabalho Ministrado
pela Terapeuta Ocupacional Vany Otoni aos
funcionários dos Abrigos 1 e 2. O curso abordou
temas como a auto-estima, a auto motivação no
trabalho e o trabalho em equipe.

ESTUDANDO O EVANGELHO

CREDORES NO LAR
Emmanuel (extraído do livro "Livro da Esperança" - Francisco 
C. Xavier - pg. 38 - 2ª ed. CEC

“Honrai vosso pai e vossa mãe.” – Jesus –
Mateus, 19: 19.

“Honrar a seu pai e sua mãe não consiste
apenas em respeitá-los; é também assisti-los na
necessidade; é proporcionar-lhes repouso na
velhice; é cercá-los de cuidados como eles
fizeram conosco na infância.” – Cap. XIV, 3.

No devotamento dos pais, todos os filhos são
jóias de luz, entretanto, para que compreendas
certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso
saibas que, entre os filhos-companheiros que te
apóiam a alma, surgem os filhos-credores,
alcançando-te a vida, por instrutores de feição
diferente.

Subtraindo-te aos choques de caráter
negativo, no reencontro, preceitua a eterna
bondade da Justiça Divina que a reencarnação
funcione, reconduzindo-os à tua presença, através
do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam
contigo, em casa, como de igual para igual,
porquanto reaparecem humildes e pequeninos.

Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes
ensines a palavra de apaziguamento e brandura.
Não te rogam a liquidação de débitos, na intimidade
do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova
fase de entendimento.

Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas
mãos, instalando-se em teus passos, para a
transfiguração do próprio destino. Embora
desarmados, controlam-se os sentimentos.

Não obstante dependerem de ti, alteram-te as
decisões com simples olhar.

De doces numes do carinho, passam, com o
tempo, à condição de examinadores constantes de
tua estrada.

Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos,
observam-te as companhias e exigem-te as horas.

Reaprendem na escola do mundo com o teu
amparo, todavia, à medida que se desenvolvem no
conhecimento superior,

transformam-se em inspetores intransigentes do teu
grau de instrução.

Muitas vezes choras e sofres, tentando
adivinhar-lhes os pensamentos para que te
percebam os testemunhos do amor.

Calas os próprios sonhos, para que os
sonhos deles se realizem.

Apagas-te, a pouco a pouco, para que
fuljam em teu lugar.

Recebes todas as dores que te impõem à
alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te
amarfanhem o coração.

E nunca possuis o bastante para abrilhantar-
lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti
mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de
pagamento.

Quando te vejas, diante de filhos crescidos e
lúcido, erguidos à condição de dolorosos
problemas do espírito, recorda que são eles
credores do passado a te pedirem o resgate de
velhas contas.

Busca auxiliá-los e sustentá-los com
abnegação e ternura, ainda que isso te custe
todos os sacrifícios, porque, no justo instante em
que a consciência te afirme tudo haveres efetuado
para enriquecê-los de educação e trabalho,
dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio,
o luminoso certificado de tua própria libertação.
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Participe dessa campanha para a Biblioteca Comunitária Saber e Ação

OUTUBRO

Livros e estantes de aço
Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274 – Bonfim / 3444-7222

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

SEMANA  ESPÍRITA  CCHJ
TEMA: VIDA E SEXO - 25 A 31 DE OUTUBRO

25/10 (domingo): 17h45min - Energia Sexual,
Weverton Fonseca, 
26/10 (segunda): 19h45min - União infeliz,
Elisa Pina, 
27/10 (terça): 19h45min – Filhos,
Eder Magalhães,
28/10 (quarta): 19h45min – Tédio no lar, 
Waldir Silva, 
29/10 (quinta) 19h45min - Pais e filhos, 
João Francisco Barbosa, 
30/10 (sexta) 19h45min - Amor livre, 
Renildo Brier, 
31/10 (sábado) 17h45min - Adultério e prostituição,
Paulo Pina.

Local: Rua Sete Lagoas, 274 – Bonfim / BH
Informações: (31) 3491-4096 / 3444-7222  

Grupo da 3ª idade CCHJ
Passeio

No dia 22/09/2009 às 15:00 h, as senhoras que
participam do grupo da 3ª idade da CCHJ
visitaram a Casa Fiat de Cultura para conhecer
as exposições dos artistas Rodin e Marc Chagall.
O passeio foi realizado sob a coordenação de
Vany Otoni, Terapeuta Ocupacional, e Yvan
Otoni, Professora de Artes.

Biblioteca Comunitária 
Saber e Ação

Está em fase de implantação no Lar Esperança 1
a Biblioteca Comunitária Saber e Ação. As obras
e a organização do acervo ocorrem sob o auxílio
de amigos da Casa, mas ainda sim, qualquer
ajuda é bem vinda. A biblioteca está aberta a
doações de estantes de aço e de livros,
principalmente, de literatura infanto-juvenil. A
proposta da Saber e Ação é disponibilizar cultura
e conhecimento em favor do crescimento do ser.


