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EDITORIAL
MÃES
(Antônio Soares Vieira)

Maternidade – Coroa!
Que a defina quem puder!
Dizem que é Deus em pessoa
No coração da mulher.
Quando Deus quis dar à Terra
O Evangelho da alegria,
Não pediu apoio a César,
Buscou as mãos de Maria.
Mãe – amor, tu que nos encantas
Serás sempre onde estiveres,
Grande mulher entre as santas,
Grande santa entre as mulheres.
Mãos de mãe! Duas estrelas...
O próprio Céu com seus brilhos,
Fulge mais sorrindo ao vê-las
À cabeceira dos filhos.
Dia das mães! Bem querer!
Esparze flores mais belas!
Mas é preciso saber
O dia que não é delas!
Pela psicografia de Waldo Vieira. ■
VP

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

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. ■
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. ■

O “DIA DAS MÃES”

É bem verdade que a idéia de
homenagear as mães remonta ao
ano de 1872, quando Ward
Todos os dias o CEJB Hause,
igualmente
norteapresenta atividade.
americana, sugeriu o feito, mas
Segunda: Evangelho e passe às coube à professora Anna M.
19:30h;
Járvis a materialização desse
Terça: Costura às 14:00h e pensamento,
juntando
os
Curso para Gestantes;
ingredientes do amor, do respeito
e da gratidão.
__________
__________

Dessa maneira, formalizou seu
interesse
em
reverenciar
publicamente quem lhe deu a
vida. Sua mãe falecera em 1905,
e Anna queria dedicar-lhe uma
data especial, que foi realizada
no segundo domingo de maio do
ano de 1908, na igreja Metodista
Episcopal de Grafton, em West
Virgínia.
Rapidamente a ideia propagouse por dezenas de países, e, não
menos veloz, associou-se ao
comércio.
Aborrecida,
Anna
afastou-se
das
campanhas,
isolando-se por completo, em
razão do desvirtuamento do
sentido original. Faleceu aos 84
anos, em 1958.
No segundo domingo de maio
de 1918, no Rio Grande do Sul, a
data foi comemorada pela
primeira vez. Em São Paulo
instalou-se em 1921, sendo
oficializada a partir de 1932. ■
PAULA ZAMP NO CEJB
Com o tema “Jesus está entre
nós”, a cantora e palestrante
Paula
Zamp
estará
se
apresentando em nosso Centro,
às 15:00h do dia 5 do corrente,
sábado.
Em todas as oportunidades
Paula canta suas canções,
proporcionando
momentos
especiais
de
vibração
ao
ambiente.
Venha conosco. Será uma
agradável tarde em que, juntos,
estaremos
adestrando
os
sentimentos espirituais. ■
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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
SEMINÁRIO NO CEJB
www.usejundiai.com.br
www.feesp.com.br
Tema especial será abordado
www.febnet.org.br
por Sylvio Lima de Mendonça,
www.limiarespirita.com.br
presidente da USE – Jundiaí, no
www.oconsolador.com.br
POMADA VOVÔ PEDRO
Mais uma distribuição da
pomada Vovô Pedro foi feita no
último sábado do mês, dia 28,
quando o Centro esteve aberto
das 09:00 às 11:00h, para essa
finalidade.
Temos recebido relatos dando
conta de
resultados
muito
positivos,
pois,
além
das
recomendações de uso
já
conhecidas, a pomada tem sido
empregada em muitas outras
necessidades. ■
MAIS UMA TARDE DO PASTEL
Na tarde de sábado, dia 05,
após a apresentação da cantora
e palestrante Paula Zamp,
haverá no CE “João Batista”, a
TARDE DO PASTEL, com renda
em benefício da Casa.
Este é mais um trabalho
habilidoso
do
pessoal
responsável pela culinária da
Casa, nos sabores de queijo,
carne ou pizza. ■
PRESENÇA DE ESPÍRITO
Ouça
com
Carlos
Pompéia pela Rádio
Cidade Jundiaí, 730
AM ou Canal 300 da
Net, aos sábados e
domingos, às 18h e após a Ave
Maria, o programa PRESENÇA DE
ESPÍRITO, com mensagens fraternas.
__________

Jesus disse do Consolador
prometido: conhecimento das
coisas, fazendo que o homem
saiba donde vem, para onde vai,
por que está na Terra, porque
uns sofrem mais que outros e,
atrai
para
os
verdadeiros
princípios da lei de Deus e
consola
pela
fé
e
pela
esperança.” (ESE – VI – 4)
O espiritismo é, pois: ciência,
filosofia e religião e tem como
lema: “Fora da caridade, não há
salvação!” ■
Mackário José

próximo dia 19 deste mês,
sábado, no horário das 14:00 às
17:30h.
Será, na verdade, um Seminário
sobre Animismo e o fenômeno
Mediúnico,
dois
delicados
aspectos da mediunidade.
O Seminário será direcionado
aos dirigentes e trabalhadores do
REFLEXÃO
“João Batista”, que estão
convidados a participar desse
“Há estudantes que tomam as
importante, instrutivo e saudável
Lições Divinas, tão fortemente
encontro. Até lá. ■
agarrados ao chão duro do

pessimismo
ou
à
lama
escorregadia
das
paixões
bastardas, que impossível se lhes
Há exatos, cento e cinquenta e
torna a retenção de qualquer raio
cinco anos, no dia 18 de abril de
mínimo de Claridade Espiritual”
1.857, Allan Kardec, pseudônimo
Emmanuel/Chico Xavier. ■
de Hippolyte Léon Denizard Rivail
(1804-1869), lançava na França,
CANTEIRO DE AMOR
a primeira edição de O Livro dos
Espíritos, um livro luz, contendo
Adquira com o Adriano, da
os ensinamentos ditados pelos Biblioteca, o CD especial da
espíritos superiores e codificados Creche, “Canteiro de Amor”.
pelo eminente A. Kardec.
Presenteando os amigos com
Assim nasceu o Espiritismo músicas e mensagens espíritas
com a missão de reviver os você também estará ajudando a
ensinamentos de Jesus, sem as cuidar das nossas crianças. ■
algemas de dogmas, rituais e
■
superstições, mas na verdadeira
pureza evangélica.
EXPEDIENTE
O Espiritismo é uma nova luz
colocada no velador, como Jesus
O JBNotícias é um veículo de
recomendou,
para
benefício
daqueles que dele se aproximem comunicação administrado pela
ou o procurem. O espiritismo Diretoria do Centro Espírita “João
convida, mas não impõe por não Batista”.
Responsável
pela
edição:
violar consciência, pois respeita
todos os credos e até os Vladimir Polízio. Contato: tel.
incrédulos. Os conhecimentos 4586-1955 e 4521-5305 ou esão adquiridos e não impostos.
mail: jbnoticias@terra.com.br
“O Espiritismo realiza o que
-2ESPIRITISMO: UMA NOVA LUZ...

