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Auto-Doação
"893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? "Toda virtude
tem seu mérito próprio porque todas indicam progresso na senda
do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao
arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude,
porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do
próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que
assenta na mais desinteressada caridade". O LIVRO DOS
ESPÍRITOS
Aprende a doar-te, se desejas atingir a prática legítima do
Evangelho. Pregador que se alça à tribuna dourada,
derramando conceitos brilhantes mas não se gasta nos labores
que propõe é apenas máquina de falar, inconsciente e
inconsequente.
O verdadeiro aprendiz da Boa Nova está sempre a postos.
Se convidado a dar algo, abre a bolsa humilde, e, recordando-
se da parábola da viúva pobre, oferta o seu óbulo sem
constrangimento.
Se chamado a dar-se, empenha-se no trabalho, gastando-se em
amor, consumindo as energias recordando o Mestre na
carpintaria nobre.
Há muita gente nas fileiras do Cristianismo que ensina com
facilidade, utilizando linguagem escorreita, falando ou
escrevendo, mas logo que é convocada a dar ou doar-se recua
apressadamente ferida no amor próprio.
Prefere as posições superiores de mando, distante das honrosas
situações do serviço. Pode ser comparada a parasitas em alta
posição na árvore de que se nutrem, inúteis.

Em comezinhos exemplos, encontrarás, no quotidiano, o
ajudar-gastando-se.
A pedra que afia a lâmina, consome-se no mister.
A grafite que escreve, desaparece enquanto registra.
O sabão que higieniza, dissolve-se, atendendo ao objetivo.
Em razão disso, não receies sofrer nas tarefas a que te
propões.
São os maus que te necessitam. Os enfermos te aguardam e
os infelizes confiam em ti.
Pede a ti mesmo, algo por ele, e embora o teu verbo não
tenha calor nem a tua pena seja portadora da fraseologia
retumbante, haverá sempre muita beleza em teus atos e muita
bondade em teus gestos quando dirigidos àqueles para quem,
afinal, a Boa Nova está no mundo, recordando que Jesus,
após cada pregação sublime, dava-se a si mesmo para a
felicidade geral.
A estes oferecia a palavra de alento e paz.
Àqueles ministrava, compassivo, lições de vida e gestos de
amor.
A uns abria os olhos fechados ou os ouvidos moucos.
A outros lavava as mazelas em forma de pústulas ou
recuperava a paz, afastando os Espíritos infelizes.
E a todos se doava, sem cessar, cantando a Boa Nova e
vivendo-a entre os sofredores até a Cruz, que transformou em
ponte de luz na direção da Vida Imperecível.

Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Espírito e Vida. Ditado pelo Espírito
Joanna de Ângelis. Capítulo 10. LEAL Editora.
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OS ESPÍRITOS RESPONDEM

(LE.886) Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade
como a entendia Jesus?
– Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições

dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o
complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é
fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que
gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras
de Jesus: “Amai-vos uns aos outros como irmãos”.
A caridade, para Jesus, não se limita à esmola. Ela abrange
todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores,
iguais ou superiores. Ensina a indulgência, porque temos
necessidade dela, e não nos permite humilhar os outros, ao
contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos
procura, temos por ela mil atenções, mil amabilidades; se é
pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar.
Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve
respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela
humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o
inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre
ambos.

(LE.887) Jesus também disse: “Amai até mesmo os inimigos”.
Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas
tendências naturais? A inimizade não provém da falta de
simpatia entre os Espíritos?
– Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e

apaixonado; não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é
perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim nos tornamos
superiores a eles; pela vingança, nos colocamos abaixo deles.

(LE.888) O que pensar da esmola?
– O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e

fisicamente: ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei
de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem
humilhação e garantir a existência daqueles que não podem
trabalhar sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa
vontade.

(LE.888-a) Vós reprovais a esmola?
– Não; não é a esmola que é reprovável, é muitas vezes a

maneira como é dada. O homem de bem que compreende a
caridade, como Jesus, vai até o infeliz sem esperar que ele
estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e
benevolente, tanto no ato quanto na forma. Um serviço que nos
é oferecido com delicadeza tem seu valor aumentado; mas se
é feito com ostentação, a necessidade pode fazer com que
seja aceito, porém o coração não se sente tocado.
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Lembrai-vos também que a ostentação tira, aos olhos de
Deus, o mérito do benefício. Jesus ensinou: “Que a mão
esquerda não saiba o que faz a direita”, ensinando a não
ofuscar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a
esmola propriamente dita da beneficência. O mais
necessitado nem sempre é aquele que pede; o temor da
humilhação tolhe o verdadeiro pobre, que sofre sem se
lamentar; é a esse que o homem verdadeiramente humano
deve procurar sem ostentação.
Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual
Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os
seres vivos e organizados; a atração é a lei de amor para a
matéria inorgânica. Nunca vos esqueçais de que o Espírito,
seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como
reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado
entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior
diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Sede
caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do
bolso a esmola que dais friamente àquele que ousa pedir,
mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede
indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Em
vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e
moralizai-os. Sede doces e benevolentes para todos que são
inferiores; sede doces e benevolentes mesmo em relação aos
seres mais insignificantes da criação e tereis obedecido à lei
de Deus.

São Vicente de Paulo

. 

EDITORIAL - O caminho pelas aberturas das portas largas do comodismo é de
imediato bastante confortável. Para seguir por ele não faltam pretextos.
Justificaremos nossas falhas, nossos abusos, nossa inação.
Acharemos no vizinho, no parente, no trabalho, nos governantes, no corpo, em
algo ou alguém, razões justificáveis para nos eximirmos da responsabilidade de
nos melhorar. Questionaremos as condições que nos são colocadas. Buscaremos
em outros, subsídios e apoio para mascarar nossas fraquezas. Ergueremos uma
casa de justificativas, mitos e ilusões, até o dia em que nos defrontarmos,
sozinhos, com o espelho consciencial e nos abrigaremos no produto de nossas
obras e nos alimentaremos dos frutos do nosso livre plantio.
A nossa consciência a tudo registra e a tudo, um dia, submeterá as leis divinas.
A justificativa de hoje pode ser a culpa de amanhã pela oportunidade perdida.
Não nos enganemos. Fora da caridade não há salvação e não há salvação que
não advenha do conhecimento de si mesmo. Por sua vez, o conhecimento não
há de existir sem busca e sem esforço individual.
Conforme nos lembrou Chico Xavier ninguém pode voltar atrás e fazer um
novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.

.

Caridade



Notícias da CCHJ 
Psicoterapia
• Algumas crianças e adolescentes iniciarão,
neste mês de agosto, a psicoterapia com o
psicólogo Marco Aurélio, que fará trabalho
voluntário junto ao Lar Esperança. O
atendimento será realizado duas vezes por
semana na CCHJ.

SAIBA MAIS SOBRE  O LAR 
ESPERANÇA

O Lar Esperança Francisca Paula de Jesus
acolhe crianças e adolescentes em situação
de risco social e pessoal, cuidando de
suas necessidades básicas - educação, saúde,
cultura e lazer - e buscando sempre a
reinserção familiar, a capacitação individual e
a inclusão social.

O Lar Esperança Francisca Paula de Jesus
é composto pelo Lar 1 - atende crianças de
3 a 12 anos - e pelo Lar 2 - atende
adolescentes do sexo feminino de 12 a 17 anos.
A instituição recebe crianças encaminhadas
por juízes e conselhos tutelares e tem como
base a Lei Nº 8.069 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Atualmente o Lar atente 30 crianças e
adolescentes e está sempre aberto a visitas e
à colaboração de todos.
Informe-se sobre o Lar Esperança.
Quem sabe você tenha algum talento para
oferecer às crianças e adolescentes que lá
estão? Quem sabe um sorriso? Quem sabe
uma peça de roupa? Um abraço? Quem sabe
ensinar brincadeiras ou contar histórias? Quem
sabe? Só você pode dizer. Incondicionalmente,
as crianças e adolescentes do Lar Esperança
estarão sempre necessitadas do amparo e do
amor daqueles que se dispuserem a ajudar.

INFORME-SE 
Lar Esperança Francisca Paula de Jesus
Rua Miltom Laje, nº 25 - Bairro Nova
Esperança – CEP: 31.210-470 - BH/MG
Tel.: (31) 3442 - 7338

ESTUDANDO O EVANGELHO
AJUDEMOS SEMPRE

“E quem é o meu próximo?”
(Lucas, 10: 29)

O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é
sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós.
Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de
nossos passos. E como a Lei Divina recomenda amemos o
próximo como a nós mesmos, preparemo-no para ajudar,
infinitamente...
Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa
cooperação ativa.
Se somos defrontamos por um superior hierárquico,
exercitemos o respeito e a boa vontade.
Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e
carinho.
Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade,
tentando, sem afetação, abrir-lhes rumos novos na direção do
bem.
Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua
posição, qualquer que ela seja.
Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se
faça melhor.
Se o mau nos busca a influência, amparemo-lo, sem alarde,
para que corrija.
Se há Cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático
da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos
destinos.
Um cristão sem atividade de bem é um doente de mau
aspecto, pesando na economia da coletividade.
No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço.
Com Jesus, de perto, agindo intensivamente junto dele; ou com
Jesus, de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o
Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu
à sombra, até a cruz.
Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada
dia, lembra-te sempre de que está situado na Terra para
aprender a auxiliar.

IDÉIAS BÁSICAS SOBRE CARIDADE

• Caridade é a ação impulsionada por um sentimento de amor
e por nós desenvolvida em favor do próximo.
• A caridade não consiste apenas nas esmolas que damos ou
nos auxílios materiais que distribuímos.
• A caridade abrange todas as situações nas quais nos
encontramos frente aos semelhantes, seja socialmente aquém,
igual ou superior à nossa posição.
• A expressão mais completa da caridade é fazer aos outros o
que queremos que nos seja feito, usando de benevolências
para com todos e de indulgência frente às suas imperfeições.
• A severidade para com as nossas imperfeições também é
uma manifestação de caridade para conosco mesmos.
• A prática da caridade se inicia no lar, mediante nosso modo
de agir frente aos familiares, servidores e todos os que
conosco convivem, tratando-os com afabilidade e doçura.

.

• Também se expressa na satisfação que sentimos ao ver o
progresso dos que se esforçam no bem, pois, a verdadeira
caridade não é invejosa, antes se rejubila com a felicidade
alheia.

CONCLUSÕES BÁSICAS SOBRE CARIDADE

• Meritória é a atitude dos que distribuem o pão, o agasalho,
o remédio e o socorro para o corpo, pois, assim praticam a
solidariedade, ensinando-a aos que os observam.
• Acima dos bens materiais, que detemos provisoriamente, por
empréstimo divino, todos possuímos valores espirituais que
devemos igualmente oferecer àqueles que de nós se
aproximam.
• A caridade se expressa na alegria e no bom ânimo com que
procuramos contagiar os tristes e aflitos. Consiste na paz,
felicidade e confiança que irradiamos no lar, no trabalho, na
escola e na sociedade em que vivemos.
• Se já sabemos distribuir o pão do corpo, aprendamos a
distribuir o pão da fraternidade e o tesouro da amizade
sincera com todos aqueles que compartilham a experiência
evolutiva na Terra.
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Eventos

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

Agosto
absorventes, barbeador, fraldas descartáveis 

tamanho (G) e papel higiênico

Entregue sua doação na CCHJ - Rua Sete Lagoas, 274

BAZAR: Continuamos recebendo as doações de objetos 

para o Bazar.

Aniversariantes de  Agosto
Desejamos que as alegrias deste dia se estendam por 

toda a vida! Parabéns!

Fora da caridade não há salvação
Nada exprime melhor o pensamento de
Jesus, nada resume melhor os deveres do
homem do que essa máxima de ordem
divina. (...)
Portanto, meus amigos, aplicai-vos em
compreender seu sentido profundo e suas
conseqüências, procurando, por vós
mesmos, todas as suas aplicações. Submetei
todas as vossas ações ao controle da
caridade, e vossa consciência responder-
vos-á. Ela não apenas evitará que façais o
mal, mas vos fará praticar o bem: pois não
basta uma virtude negativa, é preciso uma
virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é
preciso a ação da vontade. Para fazer o mal,
muitas vezes basta a inércia e a indiferença.
(...) Paulo, apóstolo, Paris, 1860

01 – Odara Maria
01 – Daniel Pimenta
02 – Ricardo Reis
02 – Wãnia Bastos
05 – Paula Mota
05 _Rosângela Diniz
26 – Camila Duarte
09 – Alexandre Ribeiro

09 – Alexandre da Costa
19 – Mõnica Rocha
26 – Isaac Alves
27 – Ernani Geovani
29 – Adomos Nelson

ATENÇÃO PARA MUDANÇA DE 
LOCAL!

Venha participar do Arraial em benefício 
do Lar Esperança!

Sua colaboração é essencial e sua 
presença, especial!

Ingresso: R$ 5,00.
Data: 7 de agosto, às 15h, na ACM Unidade 
Caiçara, - Rua Tiete, 292B, Caiçara/BH.
Informações: (31)3444-7222  / (31) 9328-
9540 (Yvan)


