
EDITORIAL: “A destruição é uma lei
natural?" "Preciso é que tudo se destrua para
renascer e se regenerar. Porque, o que chamais
destruição não passa de uma transformação,
que tem por fim a renovação e melhoria dos
seres vivos. " Questão n° 728 (Da Lei de
Destruição).
O axioma "Nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma", de Lavoisier, ajuda-nos a
compreender a Lei de Destruição, que não
significa, como sugere o sentido literal, um
aniquilamento. Ela impõe uma renovação,
atendendo aos objetivos do Criador; um
incessante transformismo em favor do
aperfeiçoamento dos seres vivos; um vir-a-ser,
em diligente e dirigido esforço evolutivo, onde
nascimento e morte são apenas duas faces de
uma mesma moeda - a Vida.
O dia morre quando chega a noite que, por sua
vez, apenas antecipa novo alvorecer; a
primavera sucede o inverno, que voltará em
novo ciclo; o próprio mundo em que vivemos
teve sua origem há perto de cinco bilhões de
anos e desaparecerá passados mais alguns
bilhões.

Enquanto isso, incontáveis planetas estão
surgindo no Cosmos para cumprir idêntica
trajetória ...
O mesmo ocorre com os seres vivos, vegetais e
animais, que nascem, crescem, reproduzem-se
e morrem, mas são eternos em essência
espiritual que se aprimora incessantemente, a
caminho da racionalidade que os promoverá a
Espíritos, com uma nova meta pela frente: a
angelitude.
E na medida em que o Espírito reencarna e
desencarna, sucessivamente, em que o corpo
físico de que se utiliza é decomposto pela
morte, e ele se habilita a usar um novo, no
renascimento, em futuro próximo ou remoto
(poderá estagiar alguns anos ou muitos séculos
na Espiritualidade), irá desenvolvendo suas
potencialidades.
Para os Espíritos que compõem a Humanidade,
esse dualismo, marcado por múltiplos
mergulhos na carne, se faz imperioso,
porquanto representa, sobretudo, um agitar de
consciência, em renovadas oportunidades de
despertamento para as realidades do Universo.

Mensagem - Richard Simonetti
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DESTRUIÇÃO NECESSÁRIA E DESTRUIÇÃO ABUSIVA

LE 728. A destruição é uma lei natural?
“É preciso que tudo se destrua para renascer e se
regenerar. O que chamais destruição é apenas
transformação que tem por objetivo a renovação e o
melhoramento dos seres vivos.”

LE 730. Uma vez que a morte deve nos conduzir a uma vida
melhor,que nos livra dos males desta, e, por isso, mais
deveria ser desejada do que temida, por que o homem tem
um horror instintivo que o faz temê-la?
“Já dissemos, o homem deve procurar prolongar a vida
para cumprir sua tarefa; eis por que Deus lhe deu o instinto
de conservação, que o sustenta nas provas; sem isso,
muitas vezes se deixaria levar pelo desencorajamento. A
voz secreta que o faz temer a morte lhe diz que ainda
pode fazer alguma coisa para seu adiantamento. Quando
um perigo o ameaça, é uma advertência para que
aproveite o tempo e a morada que Deus lhe concede.
Mas, ingrato! Rende mais vezes graças à sua estrela do
que ao seu Criador.”

FLAGELOS DESTRUIDORES
LE 737. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a
humanidade?
“Para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que
a destruição é necessária para a regeneração moral dos
Espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo
grau de perfeição? É preciso ver o objetivo para apreciar
os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de
vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do
prejuízo que ocasionam; mas esses aborrecimentos são, na
maior parte das vezes, necessários para fazer chegar
mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e
realizar em alguns anos o que exigiria séculos. (Veja a
questão 744.)”

ASSASSINATO
LE 746. O assassinato é um crime aos olhos de Deus?
“Sim, um grande crime; porque aquele que tira a vida de
seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão,
e aí está o mal.”

Correio Fraterno

Programação de atividades da CCHJ 

Lei de destruição

CRUELDADE
LE 754. A crueldade não vem da ausência do senso
moral?
“ Diremos melhor, que o senso moral não está
desenvolvido, mas não que esteja ausente, porque ele
existe, como princípio, em todos os homens; é esse senso
moral que os faz mais tarde serem bons e humanos. Ele
existe, portanto, no selvagem, mas está como o princípio
do perfume está no germe da flor antes de desabrochar.”

LE 755. Como se explica existirem, no seio da civilização
mais avançada, seres algumas vezes tão cruéis quanto os
selvagens?
“Exatamente como numa árvore carregada de bons frutos
há os que ainda não amadureceram, não atingiram o
pleno desenvolvimento. São, se o quiserdes, selvagens
que têm da civilização apenas o hábito, lobos extraviados
no meio de ovelhas. Espíritos de ordem inferior e muito
atrasados podem encarnar em meio a homens
avançados na esperança de avançarem; mas, sendo a
prova muito pesada, a natureza primitiva os domina.”
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IA Iniciou-se, em 30 de abril, uma nova atividade em nossa Casa
que acontecerá todos os sábados das 15:30 às 18 horas. As
tarefas - recepção, palestra pública, reuniões mediúnicas e os
recursos terapêuticos dos passes - serão endereçados a todos
que venham até nós neste dia, porém, com especial atenção
àqueles que passaram ou sofrem de síndromes consideradas
modernas, tais como: depressões, angústias, ansiedade,
pânico e outros problemas de ordem psíquica que incomodam
a muitos. Este novo conjunto de tarefas da Casa recebeu o
nome de “SOS DEPRESSÃO – Evangelhoterapia”.

Venha! Participe! Ajude-se ou ajude alguém!

Sábados  - 15:30  às 18h



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

Produtos de higiene pessoal e de 
limpeza

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

objetos para o Bazar.

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

02 - Geni ferreira de Q. Silva
07 - Andréa
12 - Henrique George O. Vilaça
19 - Andréa Cristina Tostes
20 - Adriane Falcão Neri

22 - Regina Maria Leite Pereira
23 - Lício
23 - Débora Barbosa da S. Franca
25 - Ianca Ariel Pereira de Lima
27 - Rosane de Oliveira Braga

A espada simbólica

“Não cuideis que vim trazer a paz à Terra; não
vim trazer a paz, mas a espada.” – Jesus.
(Mateus, 10:34.)

Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante
essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o
conceito de paz, entre os homens, desde muitos
séculos foi visceralmente viciado. Na expressão
comum, ter paz significa haver atingido garantias
exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar
sem cuidados, rodeando-se o homem de
servidores, apodrecendo na ociosidade e
ausentando-se dos movimentos da vida.

Jesus não poderia endossar tranqüilidade desse
jaez e, em contraposição ao falso princípio
estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta
regeneradora, a espada simbólica do
conhecimento interior pela revelação divina, a fim
de que o homem inicie a batalha do
aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio
instalar o combate da redenção sobre a Terra.
Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a
frente da batalha sem sangue, destinada à
iluminação do caminho humano. E Ele mesmo foi o
primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios
supremos.

Há quase vinte séculos vive a Terra sob esses
impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem,
estranhos ao processo santificante!
Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se
da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No
entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da
Paz.

Sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a
espada renovadora da guerra contra o mal,
constituindo em si mesmo a divina fonte de
repouso aos corações que se unem ao seu amor;
esses, nas mais perigosas situações da Terra,
encontram, nEle, a serenidade inalterável. É que
Jesus começou o combate de salvação para a
Humanidade, representando, ao mesmo tempo, o

sustentáculo da paz sublime para todos os homens
bons e sinceros.

Cáp. 104, Caminho, Verdade e Vida , Emmanuel. 
Psicografia: Francisco Cândido Xavier.

NOTÍCIAS DO LAR ESPERANÇA

Oficina de pintura 
As crianças do Lar Esperança I
realizaram com a ajuda do professor
de artes, Yvan, a pintura temática da
sala de estudos do Abrigo I. Quem
nos visitar poderá conferir a arte das
crianças a enfeitar de cores o
ambiente de estudos. Parabéns
criançada!

SEJA AMIGO DO LAR ESPERANÇA!
Colabore conosco! Sua ajuda será 

sempre fundamental!

INFORME-SE 
Lar Esperança Francisca Paula de Jesus
Rua Miltom Laje, nº 25 - Bairro Nova 

Esperança – CEP: 31.210-470 - BH/MG
Tel.: (31) 2535 - 7338

Nossos agradecimentos a todos os que
colaboraram para tornar a páscoa das
nossas crianças e adolescentes mais
alegre.
Nossos sinceros agradecimentos aos
funcionários da Pernambucanas que
ofertaram aos educandos ovos de
páscoa bem como aos voluntários que
doaram mantimentos para ajudar a
casa.

 Doações
Agradecemos a ISVOR Fiat pela
doação de móveis ao Lar Esperança.
Sabedores da importância desta ajuda,
dedicamos aos colaboradores nosso
fraternal agradecimento.

Páscoa

RECADO AO MÉDIUM
Implantando o mundo de regeneração
“Todo médium ostensivo trabalha na
intermediação utilizando seu campo
mental, daí a obra espírita pugnar pela
educação da alma através do estudo, pois
o conhecimento de ordem superior
liberta o ser das amarras mundanas,
propondo, igualmente, o envolvimento do
sensitivo com a obra de socorro aos
sofredores da Terra, com que logrará
educar, refinar, sublimar seus
sentimentos, ganhando experiência e
sensibilidade com as lutas dos
semelhantes.
Então, só podemos beber água limpa
quando o “cântaro” mental que a recolhe
e transporta da Fonte Divina até os
sedentos, permanece limpo e asseado. Do
contrário, o “cântaro” recolhe a água, mas
quando ela é servida – nos livros, na
palavra direta, na postura do medianeiro
– facilmente se percebe que a água está
turva, lodosa, amarga, mal cheirosa, ou
seja, imprópria para a saúde de qualquer
um!...”

Livro: Obreiro da Regeneração / Cap. 8- Mediunidade Genuína –
UEM

RECADO AO DIRIGENTE ESPÍRITA
“Centro Espírita sem estímulo à cidadania
consciente, responsável e caridosa, em
favor de uma sociedade cristã, supõe,
equivocadamente, que o Reino de Deus
deverá instalar-se na Terra por mero
divino.”

Livro: Por uma vida melhor - Richard Simonetti


