
Em seu Evangelho, o apóstolo João relata, com
sentimento e poesia, o encontro de Jesus com a
mulher samaritana.
No longo diálogo, percebe-se que Jesus conhece a
intimidade daquela alma sofredora e perturbada,
enquanto ela mesma somente aos poucos vai se
dando conta da condição de Jesus, à medida que
ouve Suas palavras.
Acredita-O um profeta. Mas Israel tinha tantos profetas.
No desdobramento das falas, o Mestre lhe informa
acerca da verdadeira adoração ao Criador, que
dispensa lugares geográficos, mas que busca o íntimo
das criaturas.
A mulher ouve e entende, mas não consegue
perceber a autoridade naquelas palavras.
É como se ela pensasse: o que Tu me dizes é
interessante, é importante mesmo, mas aguardo o
Messias, o Cristo, que virá, e, quando Ele vier, nos
anunciará todas as coisas.

* * *
Muitos de nós somos como a samaritana. Guardamos
as palavras de Jesus na memória, sem Lhe darmos o
verdadeiro crédito, como à espera de uma
confirmação.
Contudo, os ensinos de Jesus seguem claros e
disponíveis a todos os que os queiram entender em
Espírito e Verdade.
Para o Cristo, a adoração ao Pai não é importante se
dê aqui ou ali, em algum templo luxuoso, em lugar
minúsculo ou em plena natureza.
Em síntese, a alma humana também compõe a
natureza, e é a alma humana a que tem condições de
pensar em Deus.

Por isso mesmo, não há lugar mais apropriado para a
adoração ao Criador do que a intimidade do ser.
Para adorar a Deus não há necessidade de nada
material: nem símbolos, nem flores, nem velas, cânticos
ou palavras. Nem mesmo posturas especiais.
Basta o coração que sente e a mente que pensa,
fechando o circuito entre a criatura e o Criador.

* * *
Porque a samaritana esperasse a chegada do
Messias, para tudo confirmar, o Mestre apresentou-Se
a ela não como mais um profeta de Israel, mas como
sendo o próprio Messias esperado com tanta
ansiedade: Eu o Sou, Eu que falo contigo.
Especial momento aquele, de insuperável sublimidade.
Jesus é assim mesmo: o Caminho da verdadeira vida.
Quando nos demoramos em dúvidas, ou quando
damos passos indecisos, Ele se mostra de diversas
maneiras, em nossas existências, afirmando-Se o Cristo
de Deus, o Messias.
Eu o Sou, Eu que falo contigo.
E os que temos ouvidos de ouvir, podemos perceber-
Lhe a voz terna, assegurando-nos o constante ensino.
* * *
O episódio de Jesus com a samaritana, ocorreu num
mês de dezembro ou janeiro.
No Seu diálogo, Jesus selou o ensino acerca da
verdadeira adoração ao Pai com estas palavras: Virá
a hora em que adorareis ao Pai, não neste monte,
nem em Jerusalém, mas em Espírito e Verdade, pois
Deus é Espírito e os que O adoram, em Espírito e
Verdade é que devem adorá-Lo.

Redação do Momento Espírita, com base no cap. 14 do livro
Quem é o Cristo?, pelo Espírito Camilo, psicografia de

J.Raul Teixeira, ed, Fráter. Em 19.06.2009.
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Lei de Adoração

LE 649. Em que consiste a adoração?
“Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela
adoração, aproxima o homem sua alma.”

LE 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração, ou
é fruto de ensino?
“Sentimento inato, como o da existência de Deus. A
consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se
diante daquele que o pode proteger.”

LE 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de
adoração?
“Não, que nunca houve povos de ateus. Todos
compreendem que acima de tudo há um Ente Supremo.”

LE 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração?
“A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas
ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós
o seu olhar.”

a) — Será útil a adoração exterior?
“Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar
um bom exemplo. Mas, os que somente por afetação e
amor-próprio o fazem, desmentindo com o proceder a
aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o
mal que causam.”

LE 655. Merece censura aquele que pratica uma religião
em que não crê do fundo dalma, fazendo-o apenas pelo
respeito humano e para não escandalizar os que pensam
de modo diverso?
“Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a
regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só
tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede
melhor do que um que as ridiculize, porque, então, falta à
caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e
por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos
homens. A Deus não podem agradar os que fingem
humilhar-se diante dele tão-somente para granjear o
aplauso dos homens.”

Correio Fraterno

Programação de atividades da CCHJ 

Lei de adoração

LE 657. Têm, perante Deus, algum mérito os que se
consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal
fazem e só em Deus pensam?
“Não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também
o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer
o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele,
mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs
deveres a cumprir na Terra. Quem passa todo o tempo na
meditação e na contemplação nada faz de meritório aos
olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à
Humanidade e Deus lhe pedirá contas do bem que não
houver feito.”

LE 659. Qual o caráter geral da prece?
“A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar
nele; é aproximar-se dele; é pôr-se em comunicação com
ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece:
louvar, pedir, agradecer.”

LE 660. A prece torna melhor o homem?
“Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se
faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia
bons Espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais
se lhe recusa, quando pedido com sinceridade.”



Notícias da CCHJ 
Visita fraterna

No dia 15/12, na Casa de Caridade, o Dr, Nelson,
dentista que atende as crianças e adolescentes do
abrigo, deu uma aula para as crianças sobre técnicas
de escovação e sobre higiene bucal . Foi entregue às
crianças e às adolescentes do abrigo um kit para
escovação.
Eles adoraram muito a aula. Houve muita
descontração por parte das crianças, dos
adolescentes e das educadoras.

Nossos agradecimentos a mais esta colaboração dos
voluntários que frequentam a CCHJ.

Natal e fim de ano

No dia 18/12 as crianças e as adolescentes do
Abrigo e da evangelização infantil da CCHJ
participaram de uma festa de Natal no Kasarão
(bairro Santo André). Compareceram também
familiares das crianças além de trabalhadores e
frequentadores da CCHJ. Graças aos colaboradores
da CCHJ houve distribuição de presentes.
Agradecemos a disposição e a doação daqueles que
organizaram a festividade.

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

JANEIRO
produtos de higiene pessoal

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos 

para o Bazar.

Aniversariantes de  JANEIRO
Desejamos que as alegrias deste dia se 
estendam por toda a vida! Parabéns!

01 - Amaury Brito Moreira
02- Luzia Mendes Camargos
04 - Wanessa Cristina Cotta
Ribeiro
06 - Renato Reis
14- Moacir Souza Franca
18 - Carlos Ribeiro
19 - Marina Bicalho
23 - Iris Maria

27 - Gabriel Júnior Luiz da 
Silva
28 - Marcus Vinicio Ataide de 
Freitas Silva
28 - Patrícia de Assis
31 - Max Leite

.

Orar Sem Cessar
"Pela prece, obtêm o homem o concurso dos bons Espíritos que
acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe inspirar
idéias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a
vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se
afastou." O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Capítulo
27º - Item 11.
Com muita propriedade o apóstolo Paulo, na 1ª Epístola aos
companheiros da Tessalônica, assevera: "orai sem cessar".
Orar, entretanto, não é apenas falar a Deus, em longos
recitativos, ou guardar a alma em atitude extática numa
contemplação inoperante e improcedente.
Com o Senhor aprendemos que orar é servir, convertendo
dificuldades em bênçãos e acendendo lâmpadas da
esperança nas sombras por onde seguem as almas.
Com Ele sabemos ser a oração mensagem que flui da Alma
em direção ao Criador e reflui do Criador para a Alma como
bênção socorrista.
Compreendemos, assim, que o "orar sem cessar" é meditar
sempre, aplicando o tempo mental em utilidade psíquica,
laborando, pela edificação íntima ou alongando os braços no
serviço de santificação do dever.
Inquietado pelo tumulto das atividades a que se liga, o
homem, muitas vezes, não se prepara para a oração
constante, reservando no canhenho dos deveres humanos
tempos pequenos e determinados para o diálogo com
Aquele que é o hálito e a causa da Vida.
E é natural que sua débil voz se perca no tumulto interno, sem
atingir os Ouvidos Celestes.
Mensagens mal impressas ou transmitidas em freqüência
irregular, não alcançam os portos de destino, perturbadas
pela estática ou interrompidas pela falta de potencialidade
que as conduza nos veículos deficitários do instrumento
transmissor.
Evidentemente que, não recebidas, ficam sem respostas.
... Orar sem cessar para que os recados continuados atinjam
as Estâncias do Mundo Superior.
O homem, honrando-se no trabalho do campo, ora.
O oleiro modesto, na confecção nobre do vaso, ora.
O operário eficiente, na materialização do compromisso, ora.
O sacerdote, em visita à dor, ora.
O instrumentalista, em exercício digno, ora.
O mestre, ministrando as páginas da vida na formosa ciência
do ensino, ora.
O profissional acadêmico, trabalhando fiel ao juramento, ora.
O estático ou o reverente, o solitário ou o enclausurado,
longe da ação superior que anula todo mal, mesmo em
atitude de prece, estão distantes da oração.
Na incomparável prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso,
encontramos a síntese sublime das aspirações humanas, em
forma de colóquio ideal com o Excelso Criador.

Louvor a Deus e exaltação do Seu Nome e da Sua obra
submissão à Sua Lei de sabedoria e justiça e apelo -
apelo que é súplica humilde e confiante de filho amado e
Pai Amantíssimo cujos ricos celeiros de bênçãos sempre se
encontram à disposição daqueles que os buscam.
Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com
Deus, banhando-se de paz e renovação íntima...
Orar é como arar, agir atuar com Jesus Cristo e os
Espíritos Superiores em favor do mundo.
A maior oração da vida transcendental do Cristo foi o
verbo amar, conjugado da Manjedoura ao Gólgota,
culminando no olvido a todo o mal com a mensagem do
bem com que Ele partiu da Terra.
E ainda agora, quando fatores variados conspiram na
vida moderna contra a serenidade, a paz e a edificação
cristã, entre os homens, recorda a necessidade de orar,
orar sem cessar, para que o vendaval das paixões não te
possa carregar na sua fúria.

Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Espírito e Vida. Ditado pelo 
Espírito Joanna de Ângelis. Capítulo 35. LEAL Editora.

Pedi a Deus para tirar os meus vícios.
Deus disse:
– Compete a ti superá-los.
Pedi a Deus para fazer completo meu filho 
deficiente.
Deus disse:
– Seu Espírito é completo. O corpo é temporário.
Pedi a Deus para me dar paciência.
Deus disse:
– Paciência não é dádiva. É aprendizado.
Pedi a Deus para me dar felicidade.
Deus disse:
– Eu dou bênçãos. Felicidade depende de ti.
Pedi a Deu para me livrar da dor.
Deus disse:
– Sofrer te afasta do mundo e te aproxima de Mim.
Pedi a Deus para fazer meu espírito crescer.
Deus disse:
– Deves crescer por si próprio. Farei a poda para que 
dês frutos.
Pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar 
a vida.
Deus disse:
– Eu te darei Vida para que aprecies todas as coisas.
Pedi a Deus para me ajudar a amar os outros como 
Ele me ama.
Deus disse:
– Ahhh! Finalmente entendeste!

Texto de autor desconhecido extraído do livro “Abaixo a 
Depressão” de Richard Simonetti.

Estamos necessitando de
patrocinadores para compra de
material para realização das
oficinas de confecção de
sabonete e de bijuterias.

Contato para doação: 
Lar Esperança – (31)2535-7338

ORAÇÃO DOS JOVENS

Mestre Amado!

Aceita-nos o coração em teu serviço, e,
Senhor, não nos deixes sem a tua lição.
Ensina-nos a obedecer na extensão do
bem, para que saibamos administrar para a
glória da vida.
Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão
inferior não nos destrua.
Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer
vicioso.
Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade
não nos domine.
Auxilia-nos a gastar o Tesouro das Horas,
distanciando-nos das trevas do Dia Perdido.
Inspira-nos a coragem, sustando-nos a queda nos
perigos da precipitação.
Orienta-nos a defesa do Bem, do Direito e da
Justiça, a fim de que não nos convertamos em
simples
joguetes da maldade e da indisciplina.
Dirige-nos os impulsos, para que a nossa força
não seja mobilizada pelo mal.
Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos
curvarmos, felizes, ante as sugestões da
Experiência e da Sabedoria, a fim de que a
humildade nos preserve contra as sombras do
orgulho.
Senhor Jesus, nosso Valoroso Mestre, ajuda-nos a
estar contigo, tanto quanto estás conosco!
Assim seja.]

Neio Lúcio por Chico Chavier. Extraído do Livro “Alvorada Cristã”.


