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EDITORIAL

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

PALAVRAS DA PRESIDENTE
Mais um ano está se findando e é
tempo de fazermos um balanço de
nossas ações e nossos gestos
perante a vida.
É Natal! Tempo de festas,
comemorações, confraternizações,
troca de presentes, reuniões de
amigos e familiares...
Mas não podemos esquecer o
Aniversariante, este Amigo que não
vemos, mas que podemos sentir
sempre a sua presença em nossas
vidas, principalmente naqueles
momentos em que buscamos um
consolo, um conselho que possa
clarear nossas mentes e aquietar os
nossos corações.
Que
nesses
tempos
de
comemorações
e
encontros,
deixemos a fraternidade e a
caridade nos guiarem, iluminando
nossas ações para com aqueles
irmãos nossos que passam por nós,
carentes tanto material quanto
espiritualmente.
Agradeço a todos os amigos,
trabalhadores e frequentadores do
Centro Espírita João Batista, que
fazem parte desta grande família
espiritual e que estiveram conosco
em mais um ano de trabalho e
realizações, rogando a esse Mestre
Divino que nos ilumine e permita
mais um ano juntos em sua seara
de amor e luz.
Um Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de saúde e paz para todos
nós! ■
Élina Marisa Sasseron Costa
Presidente do CEJB

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. ■

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
-o“Não desfaleça na prova que a
vida lhe trouxe” Chico Xavier

REFLEXOS DE HUMILDADE
Lacordaire, em trecho de uma
de suas mensagens a Kardec,
enfatiza:
“Despertai
meus
irmãos, meus amigos! Sede
generosos e caridosos, sem
ostentação. Fazei o bem com
humildade.
Cada
um
vá
demolindo, aos poucos, os
altares elevados ao orgulho”.
Para finalizar essa linha de
raciocínio simplista, buscamos a
figura histórica de Cornélia, filha
de Cipião, ‘o Africano’, de ilustre
família patrícia da Roma antiga,
pelo ano 200 a.C.
Tendo ficado viúva e com doze
filhos, a morte a visitou inúmeras
vezes, levando nove deles,
restando-lhe, ao final, apenas
três, sendo dois homens e uma
mulher. De caráter forte e
Espírito culto, educou seus filhos
com o maior esmero, inspirandolhes o amor e respeito aos bens
públicos e ao povo.
Tanta era sua ventura em
relação aos filhos, que, às vezes,
perguntava
se
sempre
a
chamariam “a filha de Cipião” e
não “a mãe dos Gracos”, como
gostaria, numa referência ao
sobrenome.
Um dia, uma rica patrícia
romana, mostrando-lhe as suas
exuberantes e fartas joias, pediu
para ver as de Cornélia, que não
titubeou e apresentou-lhe seus
filhos dizendo: “Eis as minhas
joias e adornos preciosos”. ■
Polízio
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EFEMÉRIDES
►02-12-1865, des. do livreiro e
editor Didier, responsável pelas
primeiras edições dos livros de
Kardec;
►02-12-1866,
nasc.
de
Frederico Figner (Irmão Jacob);
►03-12-1928, nasc. de Fábio
Machado,
médium
das
materializações luminosas;
►04-12-1935, des. do cientista e
pesquisador
de
fenômenos
espíritas Charles Robert Richet,
pai da Metapsíquica;
►05-12-1934, des. de Humberto
de Campos Veras (Irmão X),
escritor, deputado estadual e
membro da Academia Brasileira
de Letras (1920), tendo ditado
vários livros, como Espírito,
através de Chico Xavier;
►07-12-1953,
em
Lisboa,
Portugal, polícia invadiu a sede
da
Federação
Espírita
Portuguesa, confiscando todos
os
bens
e
propriedades,
destruindo a fabulosa biblioteca,
com um acervo de mais de 12
mil volumes;
►10-12-1911, Inauguração da
sede própria da FEB, no Rio de
Janeiro, por Leopoldo Cirne,
considerado mais tarde, a glória
do teatro brasileiro;
►10-12-1944,
fundação
da
Cruzada dos Militares Espíritas,
divulgadora da doutrina nas
corporações militares;
►11-12-1761,
nasc.
em
Salvador-BA,
de
Joana
Angélica, uma das encarnações
de Joanna de Ângelis, mentora
do médium Divaldo Pereira
Franco;
►11-12-1855,
Allan
Kardec
recebe a revelação de que Zéfiro
é seu Espírito protetor;
►15-12-1859, nasc. Lázaro Luiz
Zamenhof, criador do Esperanto;
►27-12-1996, é instituído o dia
18 de abril como o Dia dos
Espíritas, pela Lei nº 9.471;
►22-12-2009, des. de Aparecida
Conceição Ferreira, idealizadora
e fundadora do Hospital do Fogo
Selvagem, em Uberaba-MG, e,
►24-12-1906, nasc. de Yvonne
do Amaral Pereira. ■

Evangelho no Lar

VOCÊ CONHECE OU JÁ
VIU ESTA PEÇA?

Muitas
coisas
na
vida
desenvolvem-se pelo hábito.
Fazer o Evangelho no Lar
significa preparar a casa para uma
visita espiritual carregada de paz e
de equilíbrio.
Escolha regularmente um dia e
hora por semana e recolha-se com
a finalidade de dedicar um tempo,
digamos 15 minutos, ao Criador, ao
Senhor da Vida.
Um copo de água, uma oração
inicial, breve comentário sobre
trecho
do
Evangelho
e
encerramento, tomando a água com
os fluidos depositados. ■

CULTURA e LAZER

Foi uma tarde especial, a
programação
estabelecida
pelo CEJB, no sábado, dia 24
do mês passado, quando foi
feito o lançamento do livro

Nem tudo foi contado,
de Vladimir Polízio.
Na sequência, após a
exposição, a Tarde do Pastel e
o Bazar entraram em atividade
no restante do período, que
transcorreu
com
boa
movimentação, oferecendo aos
presentes
momentos
diferenciados.
Parabéns aos responsáveis
por cada área, cujo resultado
certamente foi significativo. ■
PRESENÇA DE ESPÍRITO
Ouça com Carlos
Pompéia
pela
Rádio
Cidade
Jundiaí, 730 AM
ou Canal 300 da
Net, aos sábados
e domingos, após a Ave Maria, às
18h, o programa PRESENÇA DE
ESPÍRITO,
com
mensagens
fraternas. Acesse:
http://www.cidadejundiai.com.br
--o-LEIA livros espíritas

Ela se chama ‘Roda dos
expostos’ e esteve em atividade
na Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo desde o ano de
1825.
Servia para receber recémnascidos que eram colocados na
abertura, que ficava voltada para
a rua e depois girava a roda,
fazendo tocar um sino fixado
externamente. Esse era o sinal
de que, no interior da roda, havia
uma criança rejeitada.
Não era preciso identificar-se.
Bastava colocar ali a criança e
dar o sinal para que alguém a
recolhesse.
Esse processo perdurou até o
ano de 1950. A partir desse ano
e até o início de 1960, as
crianças ainda eram aceitas,
mas não pelo sistema da ‘roda’,
que havia sido desativada. ■

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.
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