
1 - Como definir a ansiedade?
Sob o ponto de vista psicológico, conforme o dicionário
Houaiss, trata-se de um estado afetivo penoso,
caracterizado pela expectativa de algum perigo que se
revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o
indivíduo se julga indefeso.
2 - A ansiedade pode ter origem espiritual, numa
obsessão?
Mais exato será dizer que a obsessão lhe é quase sempre a
conseqüência. É por estar demasiadamente preocupado
com determinada situação que o ansioso abre as portas de
sua casa mental a influências espirituais inferiores, já que os
espíritos não criam o mal em nós, apenas o exacerbam.
3- O tratamento espiritual no Centro Espírita ajuda?
Sem dúvida. O ansioso provoca uma tensão psíquica que
faz perder energia, como se sofresse uma hemorragia
magnética. A partir daí fica fragilizado, vulnerável a
influências espirituais e desajustes físicos. O passe recompõe
essas energias, ajudando-o a estabilizar o psiquismo, a
favorecer o reequilíbrio.

4 - E o tratamento médico?
A medicina é obra da misericórdia divina. Está na Terra
para favorecer a saúde humana. Há medicamentos que
podem ser associados ao tratamento espiritual, como os
ansiolíticos, com ótimos resultados, naturalmente sob
orientação de profissional habilitado.
5- Como considerar, diante da ansiedade, o

tratamento médico e a assistência espiritual?
São paliativos. Cuidam de efeitos. A ansiedade só será
superada em definitivo com o desenvolvimento de nossas
potencialidades como seres perfectíveis, estudando
sempre, aprendendo sempre, superando mazelas e
imperfeições e fazendo crescer a confiança em nós
mesmos. Imperioso que esse empenho esteja conjugado
à fé racional que nos permite identificar a presença de
Deus no Universo, e ao esforço do Bem que nos
aproxima Dele. Poderemos, então, repetir com o apóstolo
Paulo, na epístola aos Romanos (8:31): ...Se Deus é por
nós, quem será contra nós?

Richard Simonetti
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NECESSIDADE DA VIDA SOCIAL

LE 766. A vida social é uma obrigação natural?
“Certamente. Deus fez o homem para viver em

sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais
faculdades necessárias ao relacionamento.”

LE 767. O isolamento absoluto é contrário à lei
natural?
“Sim, uma vez que os homens procuram por instinto a
sociedade, para que todos possam concorrer para o
progresso ao se ajudarem mutuamente.”

VIDA DE ISOLAMENTO. VOTO DE SILÊNCIO

LE 769. Compreende-se, como princípio geral, que a
vida social faça parte na natureza; mas, como todos os
gostos estão também na natureza, por que o gosto
pelo isolamento absoluto seria condenável se o
homem encontra nele sua satisfação?
“Satisfação de egoísta. Há também homens que
encontram satisfação em se embriagar; vós os
aprovais? Deus não pode ter por agradável uma
vida em que o homem se condena a não ser útil a
ninguém.”

LE 770. O que pensar dos homens que escolhem viver
em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo do
mundo?
“ Duplo egoísmo.”

LE 770. a) Mas se esse retiro tiver por objetivo uma
expiação ao lhe impor uma privação pesarosa, não é
meritório?
“ Fazer antes o bem do que o mal é a melhor
expiação. Ao evitarem um mal, caem em outro, uma
vez que se esquecem da lei de amor e de caridade.”

LE 771. O que pensar daqueles que fogem do mundo
para se devotar ao alívio dos sofredores?
“ Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm duplo mérito
por se colocarem acima dos prazeres materiais e por
fazerem o bem cumprindo a lei do trabalho.”

Correio Fraterno

Programação de atividades da CCHJ 

Lei de Sociedade

LE 771. a) E aqueles que procuram no retiro a tranqüilidade
de que precisam para alguns trabalhos?
“Esse não é absolutamente um retiro egoísta. Eles não se
isolam da sociedade, uma vez que trabalham para ela.”

LAÇOS DE FAMÍLIA

LE 774. Há pessoas que deduzem, do abandono dos
pequenos animais por seus pais, que entre os homens os
laços de família são apenas resultado dos costumes sociais
e não uma lei natural; que devemos pensar disso?
“O homem tem destinação diferente dos animais; por que,
então, querer se parecer com eles? Para o homem, há
outra coisa além das necessidades físicas: a necessidade
do progresso. Os laços sociais são necessários ao
progresso e os de família estreitam os sociais: eis por que
fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens
aprendessem assim, a se amar como irmãos.”

LE 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do
relaxamento dos laços de família?
“Um agravamento do egoísmo.”

Sábados  - 15:30 às 18h

Cada criatura humana está na Terra para atender a
determinados objetivos da vida. Não é à toa que vivemos
em sociedade.
No começo, vivíamos quase que num estado de anomia,
aquele estado no qual a gente fala a esmo, fala para
ninguém e, por outro lado, ninguém nos escuta.
Gradativamente, ao longo do processo de formação social,
passamos a falar coisas com intencionalidade, com
direcionamento e, por causa disso, passamos a ter pessoas
interessadas em nos escutar. Começam aí as formações
propriamente sociais.
Agora já tínhamos saído dos grupos anômicos ou das
sociedades anômicas e partimos para o período das
comunicações.
Só existe comunicação quando conseguimos falar alguma
coisa dirigida a alguém e esse alguém captar a mensagem a

ele dirigida. Dessa maneira, vivemos em sociedade.
O notável Aristóteles afirma que o ser humano é um animal
social. E começamos a perceber como o nosso viver social
vai tomando direção, posição. Vamos formando a família,
as instituições, escolas, igrejas, oficinas, centros de cultura.
Isso tudo foi acontecendo, ao longo das idades, para dizer
a nós mesmos porque estamos na Terra. Para que estamos
aqui?
Essa vivência em sociedade, estabelecida pelo nosso
Criador, tem um sentido muito especial: permitir que cada
um de nós possa trocar com os outros nossa bagagem,
nosso aprendizado, as coisas que somos e as coisas que
temos.
Essa troca é fundamental, é indispensável. É graças a ela
que passamos a conhecer o progresso social.

Trecho do Programa Vida e Valores, de número 178, apresentado por 
Raul Teixeira.

Ansiedade

RECADO DA DIRETORIA

Atenção jovens! Iniciou-se no último mês, as atividades e estudos da Mocidade Espírita da

Casa Herdeiros de Jesus. Venham participar conosco. Todos os sábados de 15 às 17 h.

Sábados  - 15 às 17h

MOCIDADE



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

Fraldas descartáveis (tamanho G) e 
produtos dietéticos 

Entregue sua doação CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274
BAZAR: Continuamos recebendo as doações de 

objetos para o Bazar.

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

04 - Maria Aparecida Pedroso
05 - Cláudia Minelli 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

Fraternidade

“ Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros.” – Jesus (João, 13:35)

Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo
cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado
diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa
condição de discípulos de Jesus.

Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas
conclusões acerca da natureza de Deus e da Alma, do
Universo e da Vida.

Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a
miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo
diapasão da nossa fé.

Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a
espada mortífera e ateando o fogo devorador.
Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno
e manejando o punhal.

Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos
suplícios e construímos prisões para quantos discordassem
dos nossos pontos de vista.

Estimulamos insurreições que operaram o embate de
irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou
na cruz o devotamento à Humanidade inteira.

Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade
e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória,
esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra
onde repousar a cabeça.

E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia,
erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns
contra os outros, nos variados setores da interpretação.

Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável.
Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através
das atitudes exteriores...

Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da
justiça que sustenta a ordem, do progresso material que
enriquece o trabalho e de assembléias que favoreçam o
estudo; no entanto, toda a movimentação humana, sem a luz
do amor, pode perder-se nas sombras...

Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho,
cultivando o Reino de Deus que começa na vida íntima.

Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples,
amparando-nos mutuamente... Fraternidade que trabalha e
ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço
que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la, onde
estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou
com clareza e segurança: — "Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.“

Extraído do Livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de 
Emmanuel

NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA

Seresta Lar Esperança

A Casa de Caridade Herdeiros de
Jesus, mantenedora do Lar
Esperança, promoverá, no Dia dos
Namorados, dia 12 junho de 2011,
a Seresta Beneficente com Waldir
Silva e banda com comida de
boteco, no Clube dos Oficiais.
Convidamos a todos a participarem
conosco dessa deliciosa festa em
auxílio ao Lar Esperança.

Valor do convite: 35 reais.
Informações e vendas:
Rua Sete Lagoas, 274, Bonfim - Tel.: (31)
3444-7222 / 2535 - 7338

Visita fraterna

- Alunos da faculdade UNA visitaram o Lar
Esperança, no dia 14 de maio, e doaram
mantimentos, roupas e brinquedos. A parte
mais importante da visita coube porém, ao
tempo dedicado às brincadeiras e ao convívio
com as crianças e adolescentes da Casa.
No dia 21 de maio foi a vez do grupo de amigos
da FACEN ofertar às crianças uma tarde repleta
de atividades, brincadeiras e alegria. A todos,
nossos sinceros agradecimentos.

Cursos e atividades

- A Dra. Christiane Rezende está ministrando,
voluntariamente, o curso de capacitação para
todos os funcionários do Lar Esperança. O curso
acontece aos sábados, quinzenalmente, de 8 às
12 horas, na Casa de Caridade Herdeiros de
Jesus.

- As aulas de Defesa Pessoal, ministradas pelo
instrutor Fernando, continuam a ser realizadas
aos domingos pela manhã. As aulas são
destinadas às crianças do Lar Esperança.

- A Doutora Patrícia, Terapeuta Ocupacional,
retomou as atividades em grupo com as crianças
do Lar Esperança. As dinâmicas acontecem aos
sábados pela manhã.

- As adolescentes do Lar Esperança continuam o
ciclo de aprendizado no curso de bijuteria. A
atividade acontece todos os domingos pela
manhã.

RECADO AO MÉDIUM

Implantando o mundo de regeneração
“A força mediúnica é talento
extraordinário, quando coordenada por
valores morais de vulto. O trabalho que
aqui se realiza a bem das criaturas
humanas é o resultado de muitos anos de
preparação por parte dos medianeiros
que, sofrendo e se esforçando, ainda
mesmo sem poder compreender
plenamente suas possibilidades e o
caminho a seguir, confiaram-se, entre
lágrimas, mal-estar, aparentes desajustes
psíquicos e emocionais, incompreensões
dos outros, ataques do Além, ciúmes,
disputas etc., a Jesus, aos bons espíritos,
jamais abandonando a doutrina, os
estudos, a tarefa em si, que passa por
várias fases até se firmar no melhor, com
a maturidade individual dos componentes
do grupo!”

Extraído do Livro: Obreiro da Regeneração / Cap. 9-

Forças Psíquicas em Desvio – UEM

RECADO AO DIRIGENTE  ESPÍRITA

“Centro Espírita sem ênfase à esperança é
núcleo de consolação com crise de
identidade.”

Livro: Por uma vida melhor - Richard Simonetti

Comunicado de desencarne

Na terça-feira, dia 24 de maio de 2011,
desencarnou Raimunda de Aguilar Bambirra, a
querida Irmã Duca, uma das fundadoras da Casa
de Caridade Herdeiros de Jesus. Se a saudade
ainda aperta, a gratidão nos conforta. Sabedores
da continuidade da vida, guardamos a certeza
de que o amor derramado em sua caminhada
nos une neste momento ao povoar de luz e
alegria as nossas lembranças. Com seu fraternal
auxílio, hoje podemos nos abrigar em uma Casa,
acolhendo a Caridade, com a proposta de
sermos Herdeiros de Jesus.


