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EDITORIAL
Casas Espíritas e
Transição Planetária
Devemos comemorar ou nos
preocupar com o fato de
estarmos na fase final de um
período de transição?
Como as Casas Espíritas se
prepararam para esta mudança?
Será que já resolvemos as
nossas pendências intramuros?
A humanidade transita neste
momento
na
busca
do
entendimento do significado de
estar no planeta, busca o
significado
maior
de
sua
existência,
busca
o
conhecimento de si mesmo, e a
Doutrina Codificada por Kardec,
é a revelação capaz de abrir as
oportunidades
para
estes
esclarecimentos; mas estamos
abertos e preparados para isto?
Vejo muitas Casas Espíritas
elitizadas, se fechando como
uma concha, para proteger as
suas atividades doutrinárias,
como
se
esta
doutrina
necessitasse ter seu lado
secreto,
contrariamente
às
necessidades crescentes de
questionamentos quanto aos
fanatismos gerados em torno
desta
Transição,
incluindo
companheiros de doutrina. A
humildade e a simplicidade têm
sido postas de lado e aos
poucos nos distanciamos de
nossas origens, as quais nos
possibilitam
superar
os

obstáculos dos fanatismos e dos
preconceitos.
Devemos combater as idéias
que esta Doutrina precisa de
intelectuais
a
dirigir
seus
destinos,
e
cultivar
a
necessidade de demonstrar seus
princípios no testemunho do dia
a dia. Exemplos de pureza
doutrinária não nos faltam,
vamos nos preparar para
receber com amor os desejosos
de
compreenderem
a
si
mesmos, atendendo-os com a
humildade, simplicidade, de uma
doutrina que transita na vivência
dos ensinamentos do Mestre
Jesus, lembrando que o Mestre
a todos atendia com amor, com
fraternidade. A Casa Espírita
deve estar preparada, o passe,
o Evangelho, o Atendimento
Fraterno, devem nortear nossas
atividades do dia a dia.
Eu sempre me lembro de que
em determinado momento de
nossa evolução, quando os
homens
defendiam
os
Ensinamentos do Cristo através
das guerras santas (Cruzadas),
necessário foi retornar ao
planeta um espírito de escol,
Francisco de Assis, com a
missão de resgatar através da
exemplificação a pureza dos
ensinamentos do Mestre. Que as
Casas Espíritas possam exercer
este papel, neste momento que
simplesmente é a continuidade
do processo de evolução, ao
qual todos estão destinados.
Não vamos transformar nossas
casas em “Castelos” para reis e

sim em “Albergues” capazes de
distribuir
o
alimento
da
transformação.
Vamos sim comemorar a
Transição, mas a evolução é
continua, a próxima transição já
está a nos exigir trabalho e
dedicação. ■
Denizard Rivail Mazolli
Vice-presidente do CEJB

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h e reunião mediúnica às
20:00h;
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. ■
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FÉ E TRABALHO

A fé dá a certeza, o trabalho
traz dignidade.
A fé alimenta a alma de
vontade, o trabalho renova a
vontade diariamente.
A fé alimenta seu futuro, o
trabalho dignifica o caminho
até ele.
A fé faz transbordar a alma
de amor, o trabalho valoriza o
amor dedicado.
A fé nos transporta aos pés
do Criador, o trabalho conduz
nossa alma na estrada do bem.
A fé sem trabalho é obra
morta, o trabalho sem fé está
morto em si mesmo.
Sem fé não vemos a Deus,
sem trabalho, não construímos
o bem.
Tenha fé trabalhando sempre
em torno do bem e da caridade.
Muita Paz a todos,
Luiz
(psicografia de Ronaldo P. Rodrigues,
recebida dia 19-08-2013 no CEJB) ■
______●______

“Cada consciência marcha por si,
apesar de serem numerosos os
mestres do caminho” – André
Luiz/Chico Xavier.

PRESENÇA SEMPRE MACIÇA
Com público forte, a festa
anual promovida pela Creche no
mês passado, no bairro da
Malota, mostra seu sucesso.
As fotos são de Valter Frischeisen

O CENTRO ESPÍRITA

“JOÃO BATISTA”
COMPLETARÁ 73 ANOS
Para
as festividades de
aniversário dos 73 anos da
Casa, no próximo mês de
agosto, a Diretoria apresenta a
programação para todos os
sábados.
Em 03-8: Orlando Noronha
Carneiro (médium), abordará a
Terapia
do
perdão,
com
abertura musical de Rafael
Augusto M. da Costa, ao piano;
Em 10-8: Avildo Fioravante,
falará
sobre
a
Transição
planetária,
com
abertura
musical a cargo de Carlos
Colombo, com canto clássico;
Em 17-8: Milton Filipeli,
abordará Que caminho é
esse?, com abertura musical
pelo Grupo “Luz em Voz”;
Em
24-8:
Vânia
M.
Vasconcelos discorrerá sobre o
assunto O Espiritismo, hoje,
com abertura musical de Eloísa
Bellini, ao piano, e,
Em 31-8: Wanyr Caccia,
falando sobre Valorização da
vida à luz da Doutrina
(apresentação musicada).
Todos estão convidados para
as palestras que ocorrerão nos
sábados de agosto, às 15:00h. ■
►C◄►E◄►J◄►B◄
“Os obstáculos são bênçãos em
que podemos receber e dar,
conforme a nossa atitude
perante a vida”.
Emmanuel/Chico Xavier. ■
►o◄►o◄►o◄►o◄
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 e e-mail:
jbnoticias@terra.com.br.
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