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EDITORIAL

A PÁSCOA
A Páscoa é um acontecimento
que, para os espíritas, não tem
sentido religioso.
Tem sentido sim, para o povo
judeu, que está seguindo as
tradições do Velho Testamento,
precisamente em Êxodo, Capítulo
23, versículos de 14 a 19, onde é
cobrada a celebração de três
festas, dentre as quais, a Páscoa.
Convém lembrar, como base
dessas comemorações, que a
Páscoa (Pessach) foi instituída
pelo povo judeu para festejar a
liberdade do jugo a que estava
submetido, nos domínios do
Egito, sendo comemorada no
mês de abril.
Para os cristãos, e não
estamos excluídos pois somos
cristãos-espíritas (e como tal
divulgamos o cristianismo pela
ótica espírita), além de não dizer
respeito
aos
ensinos
preconizados por Jesus, ainda
pode ser considerada como uma
oportunidade e pretexto para que
fosse consumada a traição ao
Mestre Divino.
Vale como reflexão. ■
VP
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: 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,
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. ■
MEDO DA MORTE
A morte é a única certeza em
nossas vidas; então de onde vem
esse medo, às vezes mórbido da
morte?
Fato é que nos preparamos
para a vida material e dificilmente
pensamos em nos preparar para
a morte.
As
culturas
niilistas
e
materialistas, que no fim das
contas dar-se-ão as mãos,
induzem as pessoas a temerem o
nada depois da morte.
Algumas religiões apregoam o
destino inalterável das almas
após a morte: o Céu para as
boas almas e o fogo eterno do
inferno para as almas pecadoras.
Quantos de nós poderemos atirar
a primeira pedra?
O
Espiritismo
dá-nos
a
explicação para esse medo: É um
mecanismo de preservação da vida
material, para não sermos

temerários e arriscarmos perder
precocemente os benefícios da
encarnação.
A morte é apenas um processo
e o sono é uma espécie de morte
que experimentamos quase todos
os dias, sem nos dar conta.
A metamorfose da lagarta dános uma ideia do que é a morte:
morre no casulo, a lagarta
disforme para despertar para a
vida
como
borboleta
num
deslumbrante
espetáculo
da
natureza.
Assim somos nós: o corpo
físico é apenas uma ferramenta
que
deixamos
ao
desencarnarmos, libertando-nos
como espírito numa espécie de
metamorfose.
“Nascer,
morrer,
renascer
ainda, progredir sempre, tal é a
lei” Kardec. ■
Macário José
SEJA UM COLABORADOR
Não
deixe
que
seus
pensamentos fiquem somente na
intenção. Seja um trabalhador
indireto, colaborando.
Tanto o CE João Batista quanto
a Creche Wilsom de Oliveira
carecem do apoio de seus
colaboradores
para
a
manutenção
das
atividades
normais. No balcão de acesso ao
CEJB há impressos específicos.
Não há valor convencionado.
Lembre-se que uma instituição só
é forte quando é forte a soma de
seus trabalhadores. ■

SUGESTÃO DE SITES
Nos endereços abaixo você terá
vasta opção de matérias, assuntos e
informações espíritas.
Desenvolva o hábito da pesquisa.
www.cejoaobatista.org.br
www.crechewilson.com.br
www.usejundiai.com.br
www.feesp.com.br
www.febnet.org.br
www.limiarespirita.com.br
www.oconsolador.com.br
LIVRARIA E BIBLIOTECA
Está procurando por
bons livros?
Fale com o Adriano,
responsável
pelo
acervo literário do CEJB, que lhe
mostrará a extensa relação dos
livros existentes.
Para sua própria leitura ou
presentear amigos, não dispense
essa boa oportunidade de manter
vivo o interesse pela leitura.
Não se esqueça que o hábito de
ler facilita a compreensão e
desenvolve o raciocínio. ■

POMADA VOVÔ PEDRO
O CE “João Batista” recebeu da
Sociedade
Espírita
“Maria
Nunes”, de Belo Horizonte-MG, a
primeira remessa da Pomada
“VOVÔ PEDRO”.
Com
essa
importante
colaboração
dos
confrades
mineiros, nossa Casa está
incorporando
mais
uma
prestação
de
serviço
em
benefício geral.
A distribuição foi feita em 31 do
corrente, último sábado do mês,
quando o Centro esteve aberto
das 09:00 às 11:00h, para essa
finalidade,
estando
os
trabalhadores Maria Christina
(Kika) e Adilson, a postos,
recepcionando e orientando os
que
procuraram
por
esse
bálsamo,
cuja
fórmula
foi
recebida pelo médium João
Nunes
Maia,
através
da
psicografia, no início na década
de1970.
O custo da pomada, a pedido

do próprio Espírito que a
forneceu é “DEUS LHE PAGUE”.
De nossa parte, reiteramos aos
que levaram o potinho da
pomada para os mais diversos
usos,
especialmente
os
relacionados com a pele, que
mantenham firmemente a fé e a
credibilidade nos amigos da
espiritualidade. ■
ATENDIMENTO FRATERNO
No CEJB, Grupo se reuniu na
tarde do dia 24, sábado, para
estabelecer estratégia visando o
atendimento fraterno na Casa.
As fotos registram:

PRESENÇA DE ESPÍRITO
Ouça com Carlos
Pompéia pela
Rádio
Cidade
Jundiaí, 730 AM
ou Canal 20 da Net, aos
sábados e domingos, às 18h e
após a Ave Maria, o programa
PRESENÇA DE ESPÍRITO, com
mensagens fraternas. ■
“O que nos acontece moralmente
quando emitimos um pensamento?

R. Emitindo um pensamento,
colocamos
um
agente
energético em circulação, no
organismo da vida, - agente
esse que retornará fatalmente
a nós, acrescido do bem ou do
mal de que o revestimos”.
Emmanuel/Chico Xavier – Leis
de Amor. ■
EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita “João
Batista”.
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