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EDITORIAL
Caros irmãos do Centro
Espírita João Batista, este é o
primeiro informativo desta casa
e eu não poderia deixar de
agradecer a todos que se
dedicam com tanto amor e
carinho para que este Centro
cumpra o seu papel designado
pela Espiritualidade Superior
há mais de 70 anos, quando
homens de muita coragem
fundaram este ponto de luz
para a humanidade.
Desde então muitos
trabalhadores
por
aqui
passaram e, graças a eles, o
Centro Espírita “João Batista” é
o que é hoje, divulgando esta
Doutrina codificada por Allan
Kardec que tanto esclarece e
consola.
Agradeço a todos os
diretores,
dirigentes
e
trabalhadores
que
hoje
dedicam um pouco de seu
tempo para esta casa que está
de portas abertas para receber
a todos que aqui chegam.
Sabemos que estamos
de passagem e que a obra não
é nossa e sim do Mestre Jesus,
portanto devemos fazer o
melhor por ela.
Este
informativo
foi
sempre um sonho que ora se
concretiza.
Agradeço
imensamente a todas as

pessoas que se empenharam
para sua realização, em
especial ao seu editor.
Peço a Deus nosso Pai, a
Jesus nosso Mestre e aos seus
Mensageiros, para que nos
ajudem a continuar com muita
perseverança o trabalho de
divulgação
da
Doutrina
Espírita.
Muita paz a todos!
Élina Marisa Sasseron Costa
Presidente

Estamos iniciando um novo
ciclo no CE “João Batista”, na
área de comunicações.
Após o lançamento pela
Internet (rede internacional), do
site www.cejoaobatista.org.br,
com matéria digital, agora é a
vez deste informativo, dirigido
aos frequentadores e amigos
desta Casa.
O JBNotícias chega para
agilizar
a
informação,
oferecendo, em leituras curtas,
assuntos ligados às atividades
espíritas.
Toda primeira semana de
cada mês o JBNotícias estará
circulando a partir do âmbito do
CEJB.■

CEJB - 71 ANOS

Já
está
definida
a
programação especial para o
próximo mês de agosto,
quando das comemorações do
aniversário do CEJB.
Todas as palestras terão
início às 15;00h e serão
abertas ao público.
Os temas, sempre variados,
trazem conteúdo instrutivo que
reforça e contribui com o
respeito e a importância que se
deve à vida.
►06-8 – Tema: No roteiro de
Jesus, com Paula Zamp, de
São Paulo;
►13-8 – Tema: As BemAventuranças, com Tadeu
Caveden, de Itu;
►20-8 – Tema: O espírita na
atualidade, com Pedro Neves
Júnior, de Jundiaí, e,
►27-8 – Tema: Conflitos
existenciais,
com
Augusto
Cantúsio Neto, de Campinas.■

CHICO XAVIER
Neste mês, dentre os nomes que
ao longo do tempo deram
sustentação aos pilares da
Doutrina Espírita, citamos três
deles, cujo aniversário de partida
da Terra é contado neste período:
● 86 anos de Camille Flamarion
(04-6-1925) e autor das célebres
frases a respeito de Kardec, no
momento de seu sepultamento,
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“O tempo é o rio da vida cujas águas nos devolvem o que lhe atiramos” Isabel de Castro/Chico Xavier
nomeando-o “O bom senso
encarnado” e, sobre a morte: “A
imortalidade é a luz da vida, como
este sol brilhante é a luz da
Natureza”. Flammarion tinha 27
anos;
● 50 anos de Francisco Lins
Peixoto Peixotinho (16-61966), que participou por
muitos anos, inclusive com a
presença de Chico Xavier, nas
intensas
reuniões
de
materialização, consideradas
“luminosas”, pela forma e
aspecto com que os espíritos
se apresentavam, e
● 9 anos de Francisco Cândido
Xavier (30-6-2002), um dos
maiores médiuns que o mundo
conheceu e que teve 439 livros
editados com o auxílio da
espiritualidade,
sob
a
orientação de Emmanuel, o
mentor que o acompanhou por
mais de 70 anos.■
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
Evangelho e passe às 19;30h;
Quarta: Evangelho Dinâmico
(curso) às 14;40h; Evangelho
às
19;30h
e
Ensino
Sistematizado da Doutrina
Espírita (curso) às 20;00h;
Quinta: Evangelho às 14;15h e
passe às 14;30h; 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.■
A FORMAÇÃO MORAL
Examinando os assuntos que
oferecem as bases para o

ensino moral na formação do
caráter de cada pessoa,
entendemos ser oportuna esta
questão
formulada
a
Emmanuel, sobre qual seria a
melhor escola de preparação
das almas reencarnadas em
nosso meio, e esta foi a
resposta: “A melhor escola
ainda é o lar, onde a criatura
deve receber as bases do
sentimento e do caráter.
Os
estabelecimentos
de
ensino,
propriamente
do
mundo, podem instruir, mas só
o instituto da família pode
educar. É por essa razão que a
universidade poderá fazer o
cidadão, mas somente o lar
pode edificar o homem”.
Questão nº 110/O Consolador/
Emmanuel/Chico.■

tornando realidade um projeto
adormecido.
São colaboradores desse
projeto: 2º Ofício de Registro
de Imóveis de Jundiaí; Harald
Ind. e Com. de Alimentos Ltda;
Nipotec
Ferramentas
Industriais; Renovar Central de
Vans Autopeças; Restaurante
Iti-ban; Sindicato dos Químicos
e
Torres
Assessoria.
Empresarial e Jurídica.■

Centro Espírita “João Batista”

Nesta foto, parte da Diretoria
do triênio 2010/2012.
♫ EVANGELHO
COM MÚSICA
Em caráter experimental, o
CEJB institui o Evangelho com
música, nas reuniões de
sextas-feiras, a partir das
19;15h.
O
objetivo
é
proporcionar a interação entre
os presentes através das
elevadas vibrações da música,
quando todos poderão cantar
juntos.■

ESTÁ CHEGANDO O CD
“CANTEIRO DE AMOR”
Para este mês de junho, o
Lar
Creche “Wilsom de
Oliveira”, anexo ao CEJB,
estará recebendo os CDs
especialmente gravados em
seu nome e destinados a
colaborar com o projeto em
andamento.
Músicos de várias Casas
espíritas se reuniram sob o
patrocínio de amigos que
materializaram o objetivo,

■

ARRAIÁ DO WIRSO
No dia 2 de julho, sábado,
às 16;00h, no Salão de
Festas do Bairro da Malota,
mais uma Festa Julina será
promovida em benefício do
Lar Creche “Wilsom de
Oliveira”. A causa é nobre;
compareçam e prestigiem. ■

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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