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EDITORIAL
NOSSA HOMENAGEM A
WILSOM DE OLIVEIRA
Se estivesse entre os vivos da
Terra, Wilsom de Oliveira estaria
completando, em 12 deste mês,
66 anos.
Mas, em cumprimento à
Grande Lei, quis o destino que
lhe
estava
reservado,
se
recolhesse à morada eterna aos
16 anos, num sábado, em 4 de
maio de 1963.
Embora nascido em Barretos,
Wilsom e a família estavam
residindo em Jundiaí, onde os
pais D. Júlia e o Sr. Bento,
espíritas
que
eram,
frequentavam este Centro.
Corria o ano de 1969 quando
D. Júlia, fazendo parte da
Diretoria do CEJB, apresentou
na reunião de 18 de agosto
proposta no sentido de criar, na
área que estava disponível, uma
creche, o que foi de imediato
aprovada,
materializando-se
quase quatro anos depois, em
17-06-1972, com o nome de Lar
Espírita “Wilsom de Oliveira”,
em justa homenagem ao seu
filho, recebendo como seu
primeiro contingente um grupo
de dez crianças.
O jovem de 16 anos deixou
seu nome identificando um
acolhedor e respeitável ambiente
para crianças, com o nome atual
de Lar e Creche “Wilsom de
Oliveira”,
que brevemente
mudará de endereço, deixando o

local onde se acha instalado há
mais de 40 anos para ocupar as
novas, amplas e modernas
instalações que estão sendo
edificadas, em ritmo constante e
seguro, a apenas alguns metros,
do outro lado da rua.
Nossas vibrações de paz e
prosperidade, em nome da
diretoria do Lar e Creche, na
pessoa de Rubens Costa, seu
presidente e da diretoria do CE
João Batista, na pessoa da
presidente Élina S. Costa. ■
Polízio

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.■

*****************************

UMA DESPEDIDA
No dia 7 de setembro passado, a
D. Yolanda Húngaro Mazoli foi
chamada de volta à vida espiritual,
após um período de 92 anos de
existência.
Foi esposa do Sr. Leonildo Mazoli,
um dos fundadores que deixaram
sua assinatura na primeira Ata de
constituição do CEJB, no ano de
1940.
D. Yolanda, além de trabalhadora
do Centro, exerceu atividades no
Lar e Creche Wilsom de Oliveira,
onde fez parte da diretoria inicial,
desempenhando a função de 2ª
Secretária.
Deixou cinco filhos, netos e
bisnetos.
As diretorias do CEJB e do Lar e
Creche se unem para reverenciar a
trabalhadora que foi D. Yolanda,
desejando-lhe paz e prosperidade
nos caminhos que se descortinam
em sua nova vida, augurando um
feliz encontro com os que lhe foram
próximos pelos sagrados laços do
amor. ■

Yolanda Húngaro Mazoli

Pomada Vovô Pedro
Nova

remessa

da pomada
Pomada Vovô Pedro nos
chega da Soc. Esp. Maria
Nunes, de Belo Horizonte-MG,
destinada a atender os que
estão em tratamento.
A distribuição será feita neste
Centro, dia 27, último sábado do
mês, das 10:00h às 11:00h, com
os responsáveis Kika e Adilson. ■
DIA 20, NO CEJB

********

“De 1000 passarás,
mas a 2000 não chegarás”
Toda profecia deveria ser
infalível, mas o vaticínio acima,
assustador e exaustivamente
lembrado, não se concretizou,
assim como no ano 1000, cuja
previsão era idêntica!
Então, alguma coisa há de
errado porque já estamos no ano
2012 e o mundo ainda não
acabou! Bem, rebatem os
cultuadores
do
caos:
“a
contagem do tempo está errada”,
porque “Jesus nasceu antes de
Jesus” e assim recorrem-se às
mais estapafúrdias justificativas.
Aliás, onde está escrita a tal
frase? Na bíblia sagrada? Que
profeta a proferiu? Se houve tal
vaticínio, de duas uma: ou não
soubemos interpretar ou os
santos erraram reiteradas vezes!
Agora a bola da vez é a
profecia Maia que, segundo
algumas
interpretações,
o
mundo acabará no dia 21 de
dezembro deste ano!
É uma questionada sapiência
dos Maias que previram com

tanta precisão o fim dos tempos,
mas não previram o fim da
própria civilização!
No calendário Maia, não há
unanimidade de opiniões entre
os estudiosos: supõe-se tratar do
final de um ciclo e recomeço de
outro; tal qual o nosso que
assinala o dia 31 de dezembro
como o fim de um ano e o
primeiro de janeiro, o início do
próximo
e
assim
sucessivamente.
Não
devemos
temer
a
natureza se a respeitarmos. O
nosso maior temor é com
relação
ao
nosso
desregramento.
O futuro pode ser revelado ao
homem? – Em princípio, o futuro
é desconhecido e apenas em
casos raros ou excepcionais
Deus permite que seja revelado
(LE-868).
Com que objetivo o futuro é
oculto ao homem? – Se
conhecesse
o
futuro,
negligenciaria o presente e não
agiria com a mesma liberdade,
porque seria dominado pelo
pensamento de que, se uma
coisa deve acontecer, não tem
por que se preocupar, ou
procuraria
dificultar
o
acontecimento (LE-869).
"Graças te rendo, meu Pai,
Senhor do céu e da Terra, por
haveres ocultado estas coisas
aos doutos e aos prudentes e
por as teres revelado aos
simples e aos pequenos." (Mt,
XI, 25/ESE - VII-7).
No mais, o espírita sabe que a
morte faz parte do ciclo da vida,
quando
encerra
um
para
principiar o próximo.
"Na Natureza, nada se cria,
nada se perde, tudo se
transforma" (Lavoisier).
Somos espíritos imortais, a
caminho da luz! ■
Mackário José

EFEMÉRIDES
02-10-1920, nasc. de Rafael
Américo Ranieri;
03-10-1804, nasc. de Allan
Kardec;

03-10-1943, Nosso Lar, primeira
obra de André Luiz;
09-10-1861, Auto de Fé de
Barcelona, queima dos livros
espíritas enviados à Espanha;
10-10-1865, des. de Francisco
Leite Bittencourt Sampaio;
17-10-1841, nasc. de Francisco
Raimundo
Ewerton
Quadros,
primeiro presidente da FEB;
18-10-1921, nasc. de José Pedro
de Freitas (Zé Arigó);
19-10-1909, des. de Césare
Lombroso;
22-10-1922, nasc. de Irma de
Castro Rocha (Meimei), e,
25-10-1886, nasc. de Humberto
de Campos (Irmão X). ■

Evangelho no Lar
Muitas
coisas
na
vida
desenvolvem-se pelo hábito.
Fazer o Evangelho no Lar
significa preparar a casa para uma
visita espiritual carregada de paz e
de equilíbrio.
Escolha regularmente um dia e
hora por semana e recolha-se com
a finalidade de dedicar um tempo,
digamos 15 minutos, ao Criador, ao
Senhor da Vida.
Um copo de água, uma oração
inicial, breve comentário sobre
trecho
do
Evangelho
e
encerramento, tomando a água com
os fluidos depositados. ■

“É
verdadeira
infelicidade
alguém acreditar-se favorito
dos Céus, como se o Pai
Compassivo e Sábio não
passasse de frágil e parcial
ditador” André Luiz/Chico Xavier. ■
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