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A DOR E O SOFRIMENTO 
– A dor e o sofrimento são criações de Deus? 
Jerônimo Mendonça – Jamais. Deus, na sua infinita 
perfeição e bondade, jamais criaria o sofrimento para 
os seus filhos. O sofrimento e a dor são desvios do livre-
arbítrio do homem através dos milênios. Toda atitude 
nossa contra as leis de amor do nosso Pai significa 
sofrimento em nós. Deus jamais puniria a humanidade 
com fome, miséria, dor física e dor moral. Nós é que 
criamos essa conjuntura cármica. Todo plantio errado 
dá colheita torta. 

O QUE É TER FÉ? 
– Jesus afirmou que quem tivesse fé do tamanho de 
um grão de uma mostarda poderia transportar 
montanhas. Perguntamos: O que é ter fé? 
Jerônimo Mendonça – Fé, segundo o Espírito 
Emmanuel, é visão da vida, a lógica da vida em si. O 
lavrador sabe que na semente está embrionariamente 
 
 
 a árvore do amanhã, mas se ele não tiver fé na sua 

própria certeza de que plantando dá, aquela semente 
vai permanecer apenas como embrião. Então fé não nos 
vem por osmose, é uma conquista de cada um no 
tempo e no espaço, e dentro da Doutrina Espírita essa 
fé perde aquele caráter apenas místico para ser uma fé 
eminentemente racional. É conhecer, é saber de onde 
viemos, o que estamos fazendo, o que é a vida e para 
onde vamos. É ter noção de rumo e de caminho: esta é 
a fé. 

FELICIDADE 
– Jerônimo, como podemos encontrar a felicidade que 
tanto almejamos? 
Jerônimo Mendonça – A felicidade é uma troca, o amor 
é fusão. Ninguém pode ser feliz no egoísmo, no 
exclusivismo, entregue à marginalidade de uma 
situação, qualquer que ela seja. Felicidade é 
participação, é a improvisação da felicidade dos outros, 
pois é dando que se recebe. 
 
 

Fonte: Revista O Consolador. Portal Online: 

http://www.oconsolador.com.br 
 

A atuação do Conselho Gestor, nestes 

quatro últimos meses, já permite 

contabilizar algumas vitórias e 

importantes conquistas   

 
Caro Irmão, Cara Irmã, 
  

 Atendendo ao compromisso assumido, o 

Conselho Gestor da CCHJ, com grande satisfação, vem 

apresentar os resultados parciais dos trabalhos 

desenvolvidos desde o mês de março de 2012. 

 Conforme noticiado na edição anterior do 

nosso Correio Fraterno, o Conselho Gestor da CCHJ foi 

formado em face da necessidade de adaptar a estrutura 

operacional dos Lares Esperança 1 e 2 às exigências do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, além de 

assessorar a diretoria da CCHJ em suas decisões em 

matéria administrativa, econômica, contábil, fiscal e 

legal. 

 O quadro geral ao final de fevereiro 

inspirava muitos cuidados e exigia imediato e corajoso 

enfrentamento: necessário se fazia adequar as despesas 

às receitas, rever contratos, adaptar e aperfeiçoar a 

estrutura operacional, exercer maior e mais apurado 

controle sobre as contas, observar procedimentos 

administrativos  e  legais   e  estreitar a parceria  com  a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura de Belo Horizonte na gestão dos Lares 

Esperança Francisca Paula de Jesus, unidades 1 e 2. 

 A atuação do Conselho Gestor, nestes 

quatro últimos meses, já permite contabilizar algumas 

vitórias e importantes conquistas: a folha de pagamento 

de salários encontra-se rigorosamente em dia, os 

encargos trabalhistas estão sendo regularizados, as 

demais despesas operacionais foram todas liquidadas e 

estão absolutamente em dia (energia elétrica, água, 

telefone, internet e todas as demais despesas ordinárias 

e extraordinárias) e foi restabelecido o CNPJ da CCHJ 

junto aos órgãos de gestão de crédito e junto à Caixa 

Econômica Federal.   

 Concomitantemente foram liquidados 

acordos trabalhistas pendentes de pagamento, bem 

como outros foram celebrados e estão sendo 

rigorosamente cumpridos. 

 A gestão dos recursos financeiros é 

rigorosamente planejada e a escrituração transparente. 

(ver o demonstrativo das movimentações dos meses de 

março e abril de 2012 na pág. 3) 

 Outras ações e medidas estão em curso: 

contratação de novo parceiro contábil a fim de garantir 

maior agilidade e rigor na prestação das informações 

contábeis, adaptação e qualificação das equipes 

dedicadas dos Lares Esperança 1 e 2, pesquisa e 

levantamento do patrimônio físico da CCHJ, 

formatação de novo e moderno estatuto e adequação 

física (predial) dos Lares Esperança 1 e 2 e, em breve 

da sede da CCHJ, dentre outras. 

  Voltaremos, na próxima edição do nosso 

Correio Fraterno, com novas informações e prestação de 

contas. 

  Obrigado! 

 

 Conselho Gestor e Diretoria da CCHJ. 

 

Domingo 8h às 9h30 
8h30 às 9h30 

Atendimento aos assistidos 
Reunião Pública  

2ª feira 19h às 19h45 
19h45 às 21h15 
 
19h30 às 21h 

Atendimento Fraterno 
Estudo minucioso do Evangelho e Passes  
Reunião E.S.D.E (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) 
Reunião Mediúnica 

3ª feira 20h as 21h Estudo para iniciantes  na  Doutrina Espírita e Passes  

4ª feira 19h às 19h45 
19h30 às 21h 
19h45 às 21h15 
20h às 21h 

Atendimento Fraterno 
Estudo e Educação Mediúnica 
Reunião Mediúnica 
Reunião Pública e Passes  

5ª feira 19h30 às 21h30 
19h30 às 21h00 
19h45 às 21h15 

Reunião Pública e Passes 
Estudo e Educação Mediúnica  
Reunião Mediúnica 

6ª feira 19h30 às 21h Estudo e Educação Mediúnica 

Sábado 14 às 16h 
15 às 17h 
15 às 16h15 
16h30 às 18h 
17h às 19h  

Campanha do Quilo 
Mocidade Espírita 
Evangelização Infanto/juvenil 
S.O.S Depressão – Evangelhoterapia 
Reunião Mediúnica 

Programação CCHJ 
QUADRO DE ATIVIDADES 
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Casa de Caridade Herdeiros de Jesus 

C O M U N I C A D O  I M P O R T A N T E  

“Imagine o leitor, um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem 

mover o pescoço, cego há vinte anos, com terríveis dores no peito, necessitando do peso de 

30 quilos de areia para suportar essas dores! Esse homem resignado e sereno viajou pelo 

Brasil a fora proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de 

pessoas”.  

ver página 2 
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CCHJ 

em foco: Jerônimo Mendonça 

 

 
 

 

Continuação: trecho de entrevista 

concedida por Jerônimo Mendonça, 

2 meses antes do seu desencarne.  VIVENDO O EVANGELHO 



Alegria de servir. A vida de Jerônimo 

Mendonça  
 

Jerônimo Mendonça Ribeiro (1939 -- 1989) foi um grande 

trabalhador, palestrante e escritor espírita, que juntamente 

com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e 

pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, 

mesmo cego e paralisado em uma cama ortopédica, trabalhava 

arduamente pelo ideal espírita; por isso, ficou conhecido 

como O Gigante Deitado. Nasceu na cidade de Ituiutaba 

(MG), em uma família com grandes dificuldades materiais e 

teve uma infância normal. Até os 15 anos de idade, Jerônimo 

frequentou a Igreja Presbiteriana onde fazia palestras. Porém, 

depois da morte da avó, ele sentiu a necessidade de conhecer 

mais sobre a vida além-túmulo. Foi quando conheceu a 

Doutrina Espírita da qual se tornou adepto e passou a dirigir 

reuniões e eventos voltado aos jovens. Aos 17 anos, quando 

revelou-se um bom jogador de futebol, começou a sentir os 

sintomas da doença que acabaria por imobilizá-lo, a artrite 

reumatoide. Aos 19 começou a usar muletas e, sem encontrar 

uma cura na Medicina, parou de trabalhar. Então, ele foi 

gradativamente a uma cadeira de rodas e depois a uma cama 

ortopédica. Somando-se a isto tudo, ele teve perda gradativa 

da visão e problemas cardíacos. Apesar das grandes 

dificuldades, ele sempre mantinha o bom ânimo e dava 

conselhos a milhares de espíritas que vinham para pedir 

aconselhamentos. Ele viajava o Brasil inteiro graças a um 

leito anatômico projetado para ele. Dentre outras instituições, 

como creches, Jerônimo fundou os centros espíritas Seara de 

Jesus, Manoel Augusto da Silva, e Lar Espírita Pouso do 

Amanhecer. Escreveu os livros Crepúsculo de um Coração, 

Cadeira de Rodas, Nas pegadas de um Anjo, Escada de Luz, 

De Mãos Dadas  

Fonte: Revista O Consolador. Portal Online: 

http://www.oconsolador.com.br 
 

Richard Simonetti falando sobre Jerônimo 

Mendonça:  

Vítima de grave problema de saúde, ficou totalmente 

imobilizado, sem movimento num só dedo dos pés ou das 

mãos, e cego. Viveu várias décadas assim. Não obstante, 

nunca desanimou, nem se entregou ao desalento. Embora 

preso ao leito, mergulhado em escuridão, jamais deixou de se 

comunicar com as pessoas. Viajava, consolava, confortava, 

revelava uma tamanha coragem, inspirado nos princípios 

espíritas e nos ensinamentos de Jesus, que muitas pessoas se 

converteram a partir de seus exemplos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinha dois dons maravilhosos: Jamais se melindrava; Ria das 

próprias limitações. Enquanto detinha a visão, nos primeiros 

tempos da doença, ia ao cinema. O leito ficava num dos 

corredores. Certa feita, após o início da sessão, entrou uma 

jovem. Apressada, em plena escuridão tropeçou na 

improvisada poltrona. Irritada, bradou: Diabo de aleijado! Se 

vou na praça ele está lá! Vou a uma festa e ele está lá! No 

campo de futebol, está o aleijado! Até no cinema esse 

enxerido me persegue! E Jerônimo: Também, pudera! Você 

não para em casa! Pessoas que conviviam com Jerônimo 

concluíam: O Espiritismo deve ser espantosamente belo e 

estimulante, sustentando nesse homem tão grande disposição 

para enfrentar a adversidade com otimismo e bom humor; É 

assim mesmo. Quando nos dispomos a seguir firmes e 

confiantes em Deus, não obstante dores e atribulações, 

influenciamos irresistivelmente as pessoas que nos rodeiam, 

tanto quanto os descrentes e revoltados semeiam a descrença e 

a revolta 

 

Vivência Evangélica 
Trecho de entrevista concedida por 

Jerônimo Mendonça, 2 meses antes 

do seu desencarne.  
 

Como deve posicionar-se o cristão que 

verdadeiramente deseja contribuir para a 

implantação de uma nova ordem social na Terra? 
Jerônimo Mendonça – Cumprindo cada qual de nós, com 

dignidade, os nossos deveres. Sendo fiéis aos nossos 

postulados, com mais espírito de desprendimento e 

abnegação pela causa humana e social. Sabendo que o 

discípulo de hoje deve espelhar-se no retrato vivo do 

Mestre de sempre, que soube que o caminho mais perfeito 

dessa integração com Deus e com a felicidade perfeita é o 

dever cumprido. Cada qual de nós saibamos cumprir os 

nossos deveres dentro de nossos postos de trabalho, eis aí 

o resultado da vitória. 

 

Jerônimo, se já temos notícias dos imprescindíveis 

ensinamentos de Jesus, por que encontramos tantas 

dificuldades em vivenciá-los? 
Jerônimo Mendonça – É porque nós temos o evangelho 

mais na inteligência do que no sentimento. Ele ainda vive 

mais na esfera mental, no raciocínio, do que dentro do 

coração como renovação. Mas um momento chegará em 

que todos nós, olhando o panorama do pretérito, para 

aquelas verdadeiras almas que tudo fizeram na 

implantação do Cristianismo nascente, suportando 

fogueiras, feras e tantas calamidades que a história 

registra, possamos mirar nesse espelho do passado para 

termos a dignidade espiritual do presente e sabermos 

testemunhar Jesus em quaisquer lances da vida. 

Continua  na pág. 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Aniversariantes de Maio/Junho/Julho 

Desejamos que as alegrias deste dia se 

estendam por toda a vida! Parabéns! 
 
 

 

 

MAIO 
02 - Geni ferreira de Q. Silva 
07 - Andréa 
12 - Henrique G.  O. Vilaça 
19 - Andréa Cristina Tostes 
20 - Adriane Falcão Neri 
22 - Regina M. Leite Pereira 
23 - Lício 
23 - Débora B. da S. Franca 
25 - Ianca Ariel P. de Lima 
27 - Rosane de Oliveira Braga 

JUNHO 
04 - Maria Aparecida Pedroso 
05 - Cláudia M. Dias Avelar 
12 - Maria Helena Barbosa 
16 - Lúcia Helena S. dos Santos 
17 - Olivier Zoroastro Martins 
19 - Idelma Minelli 
 
 
 
 
 
 

20 - Sirlene Maria de Brito 
21 - Natasha Januário Santos 
27 - Thamer Maurício F. Leite 
27 - Ester Soares 
30 - Amariles do Carmo Pinto 

JULHO 
03 - Rosilma da Conceição 
04 – Jo´sé Fernandes  
06 - Adélio Mendes Camargos 
06 - Léa Peruhype de Oliveira 
10 - Beatriz Brandão 
11 - Nardel Ornelas 
12 - Ariadna Maria Lagos 
17 – Débora V. Brier Leite 
17 – Pablo Vinícius da Silva 
17 -  Paloma  B. F. dos Santos 
21 -  Raquel P. de Oliveira 
23 - Valdemir Sabino da Silva 
29 - Cacilda Reda Alves 
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– A CCHJ organizou 

um seminário com o orador espírita Nazareno 

Feitosa. O evento aconteceu na CCHJ, na 

Sociedade Espírita Maria Nunes e no Parque 

Escola Cariúnas. Agradecemos a todos que 

colaboraram na viabilização e organização do 

evento. 

 

 

 

 

 

 

– O SOS Depressão e a 

Mocidade Espírita comemoraram uma ano de 

atividades com apresentação do Coral da 

Mocidade da CCHJ e da dupla Tim e Vanessa. 

As comemorações tiveram início  com a 

palestra do Presidente da Casa Renato Reis. 

Desejamos muita força, união e perseverança 

para os próximos anos! 

Seminário 
Despertar da Consciência com 

 

07/07/12 – Os caminhos da 

Regeneração   
 15h45 – O ensino universal dos 

espíritos 

 18h – A contribuição da ciência 

 

08/07/12 – A cura através de si 

mesmo 
 8h45 – Apresentação da proposta de 

cura 

 11h – Mecanismo da aplicação 

 

Local: Casa de Caridade Herdeiros de Jesus – 

Rua Sete Lagoas, 274 - Bonfim 

 

Demonstrativo financeiro da Casa de Caridade 

Herdeiros de Jesus – março e abril de 2012 


