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EDITORIAL

Pode ser considerado, face às
informações complementares e
instrutivas que lhe chegaram
através da psicografia, como o
continuador das obras de Allan
Kardec. ■
Polízio

CHICO XAVIER
Aproxima-se a data em que
contabilizaremos exatos 10 anos
sem a presença entre nós, da
figura bondosa e poderosa
daquele que, nesta encarnação,
ficou
conhecido
como
Francisco Cândido Xavier.
Chico, como era chamado,
esteve presente na Terra de 024-1910 a 30-6-2002, cumprindo
longo e respeitoso trabalho a
serviço da espiritualidade no
campo
da
instrução,
esclarecimentos, caridade e
socorro
aos
corações
sofredores.
Faltaram apenas 30 dias para
completar 75 anos de dedicação
à mediunidade, sendo certo que
Chico teve como companhia
permanente,
seu
mentor
Emmanuel, de quem recebeu
todo o amparo de que
necessitou, principalmente nos
momentos de maior dificuldade,
no desempenho de sua árdua
missão.
Deixou mais de 440 livros
publicados, ditados por espíritos
diversos e que hoje compõem
bibliotecas não só de Centros
Espíritas.

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. ■
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.

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
PAULA ZAMP EMOCIONA

Paula Zamp (à dir) é abraçada
e homenageada por Eugênia,
trabalhadora da Casa, por
ocasião de sua apresentação
em nossa cidade, na tarde do
dia 5 do mês passado.
Ambiente
lotado,
Paula
emocionou o público com suas
interpretações
musicais
e
exposição do Evangelho. ■

Após esse fortalecedor encontro,
um gostoso pastel esteve à
disposição dos presentes, em
benefício do CEJB. ■
“1”

CANTEIRO
CANTEIRO DE AMOR
Adquira com o Adriano, da
Biblioteca, o CD especial da
Creche, “Canteiro de Amor”.
Presenteando os amigos com
músicas e mensagens espíritas
você também estará ajudando a
cuidar das nossas crianças. ■
EFEMÉRIDES
Em
04-6-1925,
des.
de
Camille Flamarion;
Em 05-6-1947, fundação da
USE – União das Sociedades
Espíritas do Estado de São
Paulo;
Em 09-6-1597, des. de José de
Anchieta;
Em 12-6-1851, des. de Oliver
Joseph Lodge;
Em 13-6-1980, des. de Carlos
Juliano Torres Pastorino;
Em
16-6-1966,
des.
de
Francisco
Peixoto
Lins
(Peixotinho)
Em 19-6-1924, des. de José
Eurícledes Formiga;
Em
21-6-1886,
des.
do
médium
britânico,
Daniel
Dunglas Home, e,
Em 24-6-1943, des. de Ernesto
Bozzano. ■
AGUARDEM PARA BREVE

Uma especial novidade está
sendo estudada por um grupo de
senhoras do CE “João Batista”,
com vistas a oferecer ao público
leitor, a oportunidade de acesso
à filosofia espírita.
Trata-se de fato novo na
cidade, especialmente junto ao
nosso Centro, com oportunidade
regular de levar aos espíritas e
não espíritas, os trabalhos
pertinentes a essa Doutrina. ■
► “Desde criança somos
criados para ser o melhor. Não
precisa ser o melhor; basta ser
bom” Adib Jatene. ■
______________________________

NOSSA ESTRADA
DE DAMASCO
Saulo era um poderoso doutor
da lei judaica nos primórdios do
cristianismo. Perseguidor feroz
dos cristãos, utilizava de sua
autoridade para mandar matá-los
impiedosamente.
Não
obstante,
tornou-se
personagem importantíssima do
cristianismo.
Quando perseguia Ananias na
estrada de Damasco, eis que
uma
intensa
luz
cega-o
momentaneamente e o próprio
Cristo indaga-lhe: “Saulo, Saulo
por que me persegues?”
A presença de Jesus foi-lhe
tão
impactante
que
se
transformou num novo homem,
não mais Saulo, mas Paulo, o
pequeno e tão dedicado ao
Cristo que afirmou: “Eu vivo,
mas já não sou eu quem vive,
é Cristo que vive em mim” Gál.
II, 20.
Como
Saulo,
temos
imperfeições, mas também a
nossa estrada de Damasco;
então, não nos prendamos nos
erros passados e deixemos viver
em nós o Cristo que nos
convida:
"Se alguém quer me seguir,
negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz e siga-me!” MT. XVI;
24- 26, porque: “Haverá maior
júbilo no céu por um pecador
arrependido do que por
noventa e nove justos, que
não
necessitam
de
arrependimento!” Lc. XV:1-7.
“Tudo o que fizeres a um
destes pequeninos, é a Mim
que o fazes!” Jesus - Mt. XXV,
31-46. ■

SEMINÁRIO NO CEJB

Sylvio Lima de Mendonça,
presidente da USE – Jundiaí,
esteve no CEJB na tarde de
sábado,
19
de
maio,
abordando os importantes
temas Animismo e o
fenômeno Mediúnico.
Os participantes se sentiram
satisfeitos com a exposição
clara
desses
assuntos
específicos,
esclarecimentos
esses que somente poderiam
ser feitos num Centro Espírita,
por estudiosos orientadores,
como é o caso de Sylvio. ■
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. ■

******************
EXPEDIENTE

Macário José

***************
►
“Depois
de
longas
meditações,
cheguei
ao
conhecimento de que na vida
humana,
junto
aos
que
administram
e
aos
que
obedecem, há os que ensinam”
André Luiz/Chico Xavier. ■
________________________

O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita
“João Batista”.
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pela
edição:
Vladimir Polízio. Contato: tel.
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