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Teria o Espiritismo uma função social? Claro que
sim! O Espiritismo não tem a incumbência de fazer a
reforma social, mas pelos seus ensinamentos é a dou-
trina mais apta a secundar as reformas.

Por que? Os motivos são vários, mas poderíamos
citar o conhecimento da imortalidade e para que se é
imortal. A certeza da paternidade de Deus, por tanto,
a certeza de que somos todos irmãos, o que deverá nos
levar à fraternidade.

O Espiritismo propugna por reformas, por
mudanças, que não sejam apenas periféricas, mas am-
plas e profundas. Para isto é preciso revolucionar o
mundo, deflagrar uma revolução, entretanto, não ar-
mada, e sim, centrada no amor e na educação.
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Espiritismo e sociedade
AMILCAR DEL CHIARO FILHO

Este é um caminho muito válido, a educação. O
homem educado, tem maiores possibilidades de opção,
ou de escolha. A democratização do ensino, levará, não
à igualdade, mas a uma proximidade, acabando com
as brutais diferenças sociais que existem no momento.

Allan Kardec, na Viagem Espírita de 1862, em
discurso aos espíritas Lioneses, afirmou: "Assim, pela
força das coisas, o Espiritismo levará, por inevitável
conseqüência, ao aprimoramento moral. Esse aprimo-
ramento conduzirá à pratica da caridade, e da caridade
nascerá o sentimento de fraternidade, quando os ho-
mens estiverem imbuídos dessas idéias, conformarão a
elas suas instituições e será assim que realizarão, natu-
ralmente e sem agitações, as reformas desejáveis. Esta
será a base sobre a qual se assentará o edifício social do
futuro".

Queremos fazer apenas uma observação, a de que
não se entenda a caridade no seu sentido restrito de
beneficência, mas sim, no seu amplo sentido de bene-

volência. E podemos traduzir como
sentimento de bondade, amizade,
compreensão, fraternidade.

Precisamos, pois, trabalhar nos
efeitos, porque é preciso socorrer os
necessitados, mas devemos aplicar-nos
a erradicar as causas da miséria e da ig-
norância. As duas maiores enfermida-
des da humanidade ainda são, a pobre-
za e a ignorância. Nossos esforços de-
vem ser no sentido de extirpá-las.

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008

Visite a página do projeto no Facebook
e conheça um pouco do nosso trabalho:

facebook/projetoamarelinhos.

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo
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Em famosa passagem do Evangelho, Jesus fez

um convite muito especial. Afirmou que quem dese-

jasse ir após Ele deveria renunciar a si mesmo, tomar

sua cruz e seguí-lo.

Esta afirmação é extraordinariamente rica, como

ocorre em tudo o que procede do Cristo. Nela, o as-

pecto da renúncia pessoal não é o menos interessante.

O serviço da própria sublimação não costuma ser

compatível com a satisfação de todos os caprichos do

coração. Quem deseja viver o bem, necessariamente pre-

cisa se afastar um pouco do bulício mundano.

Não se trata de afastamento físico. Afinal, a vir-

tude não pode ser uma flor de estufa, que não resiste à

prova da realidade da vida. Esse afastamento é, num

sentido muito específico, de não se deixar contaminar

pelas loucuras e paixões correntes.

A responsabilidade é muito variável entre as cri-

aturas. Quem há pouco saiu da infância espiritual pos-

sui menores recursos de sublimação. É, até certo pon-

to, compreensível que se empolgue com o discurso

mundano. Falta-lhe discernimento para compreender

o que de fato lhe convém.

Contudo, a situação é bem diferente em relação

às almas já tocadas pela mensagem cristã. Para essas,

grave é a responsabilidade. Caso optem por viver a ar-

dência dos sentidos, em detrimento dos valores eter-

nos, complicam-se de modo muito importante.

Não se trata de um Deus punitivo a lhes cobrar

contas. O problema reside na consciência desperta e

lúcida. Por saber o que era possível fazer, a própria cri-

atura se afunda no arrependimento. Se pôs a perder

tantas oportunidades, é com dificuldade que se justifi-

ca perante si mesma.

Por isso, o caminho da redenção pressupõe re-

núncia. Renúncia às banalidades que tomam tempo.

Convite especial
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA - COLABORAÇÃO: MÁRCIA FARBELOW

Renúncia às baixezas tão em voga. Renúncia à maledi-

cência, à pornografia, às vantagens indevidas, à pregui-

ça e ao ócio.

A alma enamorada do ideal cristão tem em si

uma urgência do bem. Tal não significa que viva

enlouquecida no afã de muito fazer. Ela goza de uma

paz especial, feita de serviço e de retidão. Trabalha por-

que sabe o valor do tempo. Mas entende que o resul-

tado sempre pertence ao Senhor da vida. Seu foco resi-

de em ser digna, útil e bondosa.

Para atingir esse estado, dispõe-se a vários sacri-

fícios. Abdica de ter razão para viabilizar a paz. Abre

mão de seu conforto para confortar o próximo.

Tudo porque seu coração foi tocado pelo convi-

te do Senhor. Ela realmente deseja seguí-lo. Por isso,

encontra forças para fazer as renúncias necessárias.

Pense a respeito.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-
ta de despesas como água, luz, tarifas públicas, pro-
dutos de limpeza, descartáveis, serviços de manu-
tenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.

É somente através das doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso
atendimento.

Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria
em espécie, cheque, cartão de
débito ou através de de-
pósito em conta bancá-
ria: Itaú (341), agência
0644, conta corrente
nº 06889-2.
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Estudando com Kardec
DO LIVRO "O ESPIRITISMO EM SUA MAIS SIMPLES EXPRESSÃO - POR ALLAN KARDEC (1804-1869)"

De acordo com os princípios da
Doutrina Espírita, temos como
principal diretriz que Fora da ca-
ridade não há salvação.

Mas que caridade é essa que nos liberta das amar-
ras das paixões mundanas, que nos traz a salvação ?

Em o Evangelho Segundo o Espiritismo há um
capítulo que nos explica com profundidade essa ques-
tão.

CAPÍTULO XV – FORA DA CARIDADE
NÃO HÁ SALVAÇÃO

O capítulo é extenso e muito rico na explicação,
mas tentaremos sintetizá-lo em uma passagem de Je-
sus.

“Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da
lei, para O tentar: Mestre, que preciso fazer para pos-
suir a vida eterna? – Respondeu-lhe Jesus:

Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês
nela? – Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de
todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas
forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como
a ti mesmo. – Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem;
faze isso e viverás.

Mas, o homem, querendo parecer que era um
justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo?

– Jesus, tomando a palavra, lhe diz:
Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó,

caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram
de ferimentos e se foram, deixando-o semimorto.

– Aconteceu em seguida que um sacerdote, des-
cendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante.

 – Um levita, que também veio àquele lugar,
tendo-o observado, passou igualmente adiante.

– Mas, um samaritano que viajava, chegando ao
lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi
tocado de compaixão.

 – Aproximou-se dele, dei-
tou-lhe óleo e vinho nas feridas e
as pensou; depois, pondo-o no
seu cavalo, levou-o a uma hospe-

daria e cuidou dele.
 – No dia seguinte tirou dois denários e os deu

ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem
e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando
regressar.

Qual desses três te parece ter sido o próximo
daquele que caíra em poder dos ladrões?

– O doutor respondeu: Aquele que usou de
misericórdia para com ele.

– Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. (S.
LUCAS, 10:25 a 37.)”

Toda a moral de Jesus se resume na caridade e
na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao
egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele
aponta essas duas virtudes como sendo as que condu-
zem à eterna felicidade:

Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito,
isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus;
bem-aventurados os que têm puro o coração; bem-
aventurados os que são brandos e pacíficos; bem-aven-
turados os que são misericordiosos; amai o vosso pró-
ximo como a vós mesmos; fazei aos outros o que
quereríeis vos fizessem; amai os vossos inimigos;
perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados; praticai
o bem sem ostentação; julgai-vos a vós mesmos, antes
de julgardes os outros.

Humildade e caridade, eis o que não cessa de
recomendar e o de que dá, ele próprio, o exemplo. Orgu-
lho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater.

E não se limita a recomendar a caridade; põe-na
claramente e em termos explícitos como condição ab-
soluta da felicidade futura.
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Familiares equivocados
BEZERRA DE MENEZES / JOSÉ CARLOS DE LUCCA - COLABORAÇÃO WANDERELY FRIGOGLIETTO

Que cada um de nós procure olhar o seu irmão
com o mesmo bom olhar com o qual o nosso Mestre
nos procura. Apesar de todos os nossos equívocos
milenares, apesar de todas as nossas loucuras, Jesus con-
tinua tendo um olhar de esperança sobre nós.

O Mestre sabe que nenhuma de suas ovelhas se
perderá, mesmo aquelas que hoje se encontram
palmilhando as estradas do erro e da ignorância, por-

que nenhuma criatura está distante do olhar de Jesus e
até o mais renitente infrator das leis divinas um dia se
converterá em ardoroso anjo do Senhor. Nos planos
de Deus, nenhuma criatura está fadada ao erro incorri-
gível, ao sofrimento perpétuo. As Leis divinas são jus-
tas, mas também são de amor e misericórdia.

Por isso, que os queridos paizinhos na Terra ja-
mais percam o olhar de esperança sobre os filhos equi-

vocados, encarcerados e presos aos vícios de
toda ordem. Amanhã, eles voltarão ao
equilíbrio e serão lindas flores no jardim
de Deus.

Que cada companheiro do lar jamais
perca o olhar de esperança sobre o cônjuge
faltoso, pois logo mais ele também recu-
perará a lucidez e será para nós o amigo im-
portante em nossas horas difíceis.

Meus filhos, a esperança é uma das
virtudes mais importantes em nossa jorna-
da na Terra; sem ela o homem dificilmen-
te chegará à vitória sobre o sofrimento.
Cultivemos, pois, a esperança, todos os
dias, todas as horas, sabendo que, mesmo
atravessando a noite escura de aflições, a
aurora de um novo dia se aproxima se
não desistirmos de esperar e trabalhar pelo
melhor.

AAAAATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASA

1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: 1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: 2.º horário: início das atividades

Segunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feira
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

TTTTTerererererça-feiraça-feiraça-feiraça-feiraça-feira
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

Quarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Quinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Sexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feira
19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado
09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e  Mocidade

DomingoDomingoDomingoDomingoDomingo
08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - 08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3


