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EDITORIAL
12 de AGOSTO
DIA DOS PAIS
Embora a data esteja ligada
ao interesse comercial que
acaba
justificando
o
aquecimento
de
mercado,
estamos
imersos
nesses
acontecimentos vividos pela
sociedade.
Como o Dia das Mães, é data
marcante, mas não para ser
passada durante alguns poucos
e fugazes minutos ao lado
daquele a quem devemos nosso
respeito.
Falamos
do
respeito
à
dignidade, da responsabilidade
paternal...
Antes de sermos pais também
somos filhos, e como filhos
também tivemos ou temos os
nossos deveres.
Emmanuel
nos
lembra:
“Quantas vezes terás dito que
amas a Deus e te dispões a
servi-lo? Quando, porém, os
espinhos da provação te firam a
alma
ou
quando
as
circunstâncias
adversas
se
conjuguem contra as boas obras
a que te vinculas, como se a
tormenta do mal intentasse
efetuar o naufrágio do bem,
recorda que terás chegado ao
instante
do
devotamente
supremo e da lealdade maior,
porque, se confias em Deus,
Deus igualmente confia em ti”.
Se alguma aspereza se faz
presente, e se você realmente
se acha na condição de espírita,

remova os possíveis pedriscos
que julga existir e prossiga firme
e confiante, estendendo seus
braços de amor. ■
Polízio

CURSO DE PASSE
Estes são os novos passistas,
com fotos de Macário José

O CÉU E O INFERNO
Este livro, de Allan Kardec,
aborda os assuntos relativos à
vida e suas implicações. É um
“Exame
comparado
das
doutrinas sobre a passagem da
vida corporal à vida espiritual,
sobre
as
penalidades
e
recompensas futuras, sobre os
anjos e demônios, sobre as
penas,
etc.,
seguido
de
numerosos exemplos acerca da
situação real da alma durante e
depois da morte”.
Sua
primeira
edição
foi
lançada em 01 de agosto do ano
de 1865, em Paris, França,
sendo publicado no Brasil
somente em 1944, pela FEB.
Merece ser estudado pela
importância
de
suas
informações. ■

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. ■

◄►
“Através de mil formas, somos
hoje, qual ontem, viajores do
tempo em trânsito da sombra para
a luz” Emmanuel/Chico Xavier. ■
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CARMEN SYLVIA
HOMENAGEIA CEJB
Neste mês de agosto o Centro
Espírita “João Batista” estará
completando 72 anos de
atividade.
Fundado em 16 de agosto de
1940 pelo italiano Theodoro Di
Molla e mais 72 pessoas, o
CEJB, promoverá em todos os
sábados, às 15:00h, palestras
em comemoração a mais um
aniversário.
Dia 4, dando início à
programação do mês, a pianista
Carmen Sylvia T. P. Pessini
estará
se
apresentando,
executando quatro composições
musicais.
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.
Durante os encontros, livros
serão sorteados, e a Diretoria
convida a todos para esses
fraternos momentos, lembrando
que, ao final, será servido um
gostoso chá, com as vibrações
positivas do ambiente. ■
EFEMÉRIDES
Em 01-08-1865, primeira edição
de O Céu e o Inferno, de Allan
Kardec;
Em 04-08-1969, des. o Dr. Carlos
Imbassahy,
advogado,
ativo
colaborador da Imprensa espírita e
autor de várias obras;
Em 17-08-1940, des. Sir Joseph
Oliver Lodge, pesquisador dos
fenômenos mediúnicos;
Em 18-08-1863, lançada pelo
Clero, ordem interditando toda e
qualquer prática espírita na Diocese
de Argel, na África;

Em 19-08-1936, lançado o
primeiro
programa
espírita
radiofônico do Brasil, por Cairbar
Schutel, em Araraquara-SP.
Em 26-08-1987, des. de João
Cabete, que iniciou em suas
explanações do Evangelho, a
introdução de músicas, o que hoje é
prática comum, e,
Em 29-08-1831, nascimento de
Adolfo Bezerra de Menezes, em
Riacho de Sangue, Ceará. ■

DOM DE CURAR
“Restituí a saúde aos doentes,
ressuscitai os mortos, curai os
leprosos, expulsai os demônios.
Dai
gratuitamente
o
que
gratuitamente recebestes” ESE –
XXVI – 1 e Mateus, 10, 8.
Mais precisamente, no tempo das
nossas avós, pessoas simples, de
coração puro, fé inquebrantável e, às
vezes, munidas de um galhinho de
arruda ou assemelhados, faziam as
chamadas
benzeduras
com
resultados espantosos. Essas pessoas
nada mais faziam ou ainda fazem do
que se doarem amorosamente em
benefício dos seus semelhantes,
muitas
vezes,
ilustres
desconhecidos.
Doavam amor, em nome de Jesus;
pois foi o Mestre que nos ensinou a
impor as mãos sobre os enfermos
para curá-los; e, portanto, sem o
saber, transmitiam fluidos salutares,
com a ajuda de benfeitores
espirituais, o que no Espiritismo é
chamado de passe.
O passe não é uma criação ou
invenção do Espiritismo; muitas
religiões e ou pessoas isoladamente,
ao longo do tempo, aplicaram esse
fluidoterapia,
sob
várias
denominações, mas sempre em
busca do bem-estar do semelhante.
O passe espírita é, antes de tudo,
uma transfusão de amor na sua
expressão
mais
sublimada
(Emmanuel).
Na transmissão do passe espírita
dispensa-se
qualquer
recurso
espetacular (André Luiz).
O passe ideal é aquele que nasce
do coração e usa os Evangelhos de
Jesus, como a principal medicação.
É preciso amor de quem oferece,

com ressonância na fé e no mérito
de quem recebe.
“O passe espírita é prece, doação
concentração, e é tão simples que
não se pode fazer mais do que doálo!” (José Herculano Pires). ■
Macário José

ARRAIÁ DO WIRSO
Como das vezes anteriores, o
empenho dedicado ao evento em
benefício do Lar e Creche Wilson
de Oliveira, realizado no Salão de
Festas da Malota, em 14 do mês
passado, resultou no que todos
anseiam: qualidade esmerada no
atendimento com ótimo retorno.
A Diretoria da Creche agradece a
todos que colaboraram direta e
indiretamente com a festa. ■
As fotos são de Walter Frischeisen

EXPEDIENTE
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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