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EDITORIAL
LEI DE AMOR
É natural que compreendamos
que os tempos são outros. Os
tempos, na verdade, sempre
serão outros, em qualquer
momento.
Contudo, quando se fala no
Amor,
não
se
fala
da
modernidade dos tempos, mas
no amor que transcende, que
ultrapassa qualquer fronteira
conhecida da vida.
A paixão, no campo de amor,
é perigosa e os Espíritos assim
a definem: “As paixões são
como um cavalo que é útil
quando está dominado, e que é
perigoso, quando ele é que
domina. Reconhecei, pois, que
uma paixão torna-se perniciosa
a partir do momento em que não
podeis governá-la e que ela tem
por resultado um prejuízo
qualquer para vós ou para
outrem”.
Amar, portanto, é respeitar, é
fazer parte do campo mais
delicado que a vida nos oferece,
que é o sentimento.
“Toda paixão que aproxima o
homem da natureza animal, o
distancia da natureza espiritual.”
O Espiritismo oferece o
conhecimento para operar as
ferramentas
que
poderão
auxiliar os que se acham
atormentados a livrarem-se do
jugo do desequilíbrio.
“Sem amor no coração, não
teremos olhos para a luz e
ninguém se colocará vitorioso
no cume da vida eterna, sem

aprender o equilíbrio com que
deve elevar-se”. André Luiz/Chico
Xavier. ■
Polízio

CURSO DE PASSE
O CEJB estará oferecendo a
interessados, no próximo dia 07,
sábado, um curso especializado
sobre passe.
O passe é uma transfusão de
energia, reposição fluídica das
mais eficazes que alguém pode
receber.
Com início às 13:30h, o curso
se estenderá até às 17:00h, e
terá como responsável José
Macário Filho, e será realizado
nas dependências do próprio
Centro.
É uma oportunidade não só
de conhecer o assunto como
também de participar como
trabalhador,
auxiliando
as
necessidades do próximo no
campo espiritual. ■
O QUE É O ESPIRITISMO?
Há 153 anos, em 15 de julho
de 1859, Allan Kardec publicou a
primeira edição do livro O que é
o
Espiritismo?,
que
traz
explicações e esclarecimentos
sobre a Doutrina nascente além
de diversos diálogos sobre o
assunto.
É o segundo livro instrutivo que
trata das questões espirituais de
forma objetiva, reforçando os
novos fatos trazidos a público
em O Livro dos Espíritos, que a
Humanidade conheceu dois

anos antes, em 18 de abril de
1857. ■
VEM AÍ, A FESTA JULINA
O Lar e Creche Wilsom de
Oliveira promoverá mais uma de
suas organizadas festas.
Falamos do “Arraiá do Wirso”,
que reúne centenas de pessoas
ligadas ao tema fraternidade,
para esse encontro, considerado
pela Instituição como o mais
rentável às atividades do Lar,
auxiliando no amparo das 50
crianças que estão abrigadas
em regime de semi-internato,
onde recebem três refeições ao
dia.
O evento está programado
para o dia 14 deste mês, a partir
das 15:00h, se estendendo até
às 23:00h.
O preço do convite é R$ 15,00
e dá direito ao consumo de
pipoca, quentão, vinho quente,
algodão doce, bolos e doces.
Criança até 7 anos não paga.
O endereço é o de sempre:
Salão de Festas da Malota. ■

◄►
“Ao nascer ganhamos um

cavalo – nosso corpo. Só
que, com o tempo, se o
cavalo adoece e morre,
pensamos que somos nós
que morremos”. Monteiro Lobato
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CANTEIRO DE AMOR
Adquira com o Adriano, da
Biblioteca, o CD especial da
Creche, “Canteiro de Amor”.
Presenteando os amigos com
músicas e mensagens espíritas
você também estará ajudando a
cuidar das nossas crianças. ■
EFEMÉRIDES
Em 05-7-1948, des. Monteiro
Lobato, aos 66 anos;
Em 06-7-1932 surge Parnaso
de Além Túmulo, o primeiro livro
mediúnico de Chico Xavier;
Em 07-7-1930, des. Sir Arthur
Connan
Doyle
(autor
de
Sherlock Holmes). Receberia o
título de ‘Lorde’, do Reino
Britânico, com a condição de
renunciar à sua crença, o que
recusou, preferindo defender o
Espiritismo;
Em 12-7-1902, nasce Jésus
Gonçalves,
hanseniano
de
Pirapitinguí-SP
que
fundou
centro espírita e emissora de
rádio naquela localidade;
Em 12-7-1936 é fundada a
Federação Espírita do Estado de
São Paulo;
Em 13-7-1884 nasce Cornélio
Pires;
Em 15-7-1880 é fundado no
Rio de Janeiro o Grupo Ismael;
Em 16-7-1193 nasce a religiosa
Clara (que retorna depois como
Joanna de Angelis), e,
Em 30-7-1952 o Marechal
Hugh Dowding solicita ao
parlamento da Inglaterra o
reconhecimento do Espiritismo
como religião naquele país, no
que foi atendido. ■

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h;
Terça: Costura às 14:00h e
Curso para Gestantes;
Quarta: Curso Sistematizado da
Doutrina Espírita às 14:30h;
Evangelho às 19:30h e Curso

Sistematizado
da
Doutrina
Espírita às 20:00h;
Quinta: Evangelho às 14:15h,
passe às 14:30h e reunião
mediúnica às 15:00h; Evangelho
e passe às 20:00h;
Sexta: Evangelho às 19:15h,
passe às 19:30h e reunião
mediúnica às 20:00h, e,
Domingo: Encontro de pais às
09:30h. ■

Não matarás!
(Êxodo – XX – 6)

O Estatuto do Desarmamento,
Lei nº 10.826/2003 proíbe que
civis tenham o porte de arma. A
exceção é para os casos em que
o indivíduo, comprovadamente,
tiver a vida ameaçada.
No LE. Q. 748, Kardec aborda
o assunto: Perante Deus há
justificativa no assassinato em
caso de legítima defesa? –
Somente a necessidade pode
desculpá-lo.
Mas
se
o
agredido pode preservar sua
vida sem atentar contra a do
agressor, deve fazê-lo.
Circula pela internet um
manifesto de apoio ao não
desarmamento com o argumento
de que o governo não dá
segurança aos cidadãos de bem.
Trata-se de um sofisma para
justificar a justiça com as
próprias mãos. “Não pergunteis
o que o País fará por vocês,
mas o que vocês farão pelo
País!” (J. Kennedy). Uma arma de
fogo em casa nos deixa
“vulneravelmente afoitos!”.
Uma arma de fogo não é
sinônimo de defesa, mas de
assassinatos dolosos e ou
culposos quando ocasionados
pelos muitos acidentes em
função da inabilidade no seu
manuseio.
O espírito mais puro que já
reencarnou neste planeta (LE.
625), que poderia fulminar todos
os seus algozes com a força do
seu pensamento, preferiu morrer
que matar, e ainda nos
recomendou: “Eis que vos
envio como ovelhas ao meio
de lobos, portanto, sede

prudentes como as serpentes
e mansos como as pombas"
(Mt. X, 16).
“QUEM AMA NÃO MATA!”. ■
Macário José

CICLO DE PALESTRAS
Agosto é o mês de aniversário
do Centro Espírita João Batista.
A programação, já impressa e
divulgada, traz os responsáveis
pelas palestras nos quatro
sábados do mês, a partir das
15:00h.
O CEJB estará completando
72 anos de atividade, fundado
que foi em 16 de agosto de 1940
pelo Sr. Theodoro Di Molla, que
não pode estar presente na
inauguração do prédio atual, em
30-5-1957, pois, a caminho da
solenidade programada, sentiuse mal e foi socorrido no
Hospital e Maternidade Jundiaí,
onde ficou internado. O ato
formal coube ao Sr. Remo
Novaretti, secretário do CEJB.
Restabelecida a saúde, o Sr.
Theodoro retornou às atividades,
conduzindo os destinos da Casa,
como presidente, até 02 de
dezembro de 1957, quando
retornou à pátria espiritual.
Esta é a programação:
Dia 04 - “A força dos Astros e o
poder da mente”, com Vladimir
Polízio;
Dia 11 - “Como lidar com as
adversidades da vida”, com
Avildo Fioravante;
Dia 18 - “O psicólogo Jesus”,
com André Ariovaldo S. Inácio,
e,
Dia 25 - “Culpa, arrependimento
e reparação na ótica espírita”,
com Cláudia M. Gelernter. ■
-oEXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita
“João Batista”.
Responsável
pela
edição:
Vladimir Polízio. Contato: tel.
4586-1955 e 4521-5305 ou email: jbnoticias@terra.com.br
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