Ano I – nº 2 – 1º de julho de 2011
Fundada em 12 de julho de
1936, a Federação paulista
Nos Centros Espíritas não há atualmente é dirigida pela Sra.
obrigatoriedade de frequência.
Sílvia Cristina Stars de Carvalho
Há, sim, a responsabilidade Púglia.■
individual,
que
pode
ser
avaliada, pelo menos, em três
EM RECUPERAÇÃO
aspectos,
desde
que
as
condições profissionais e de
Nosso irmão Antônio Monteiro,
ausente das reuniões, encontrasaúde o permitam:
1º. Os trabalhadores, na se em recuperação após ser
medida em que se afastam da submetido a delicada cirurgia.
Logo estará de volta às
Casa,
distanciam-se
das
atribuições assumidas, sejam atividades doutrinárias e ao
elas quais forem, enfraquecendo Grupo de visita às famílias
a
presença
fluídica
e beneficiadas. Muita paz e breve
retorno.■
aumentando a indisposição;
2º. Os frequentadores, uma
vez que pretendem aproximarCEJB - 71 ANOS
se dos ensinos evangélicos sob
a ótica espírita, mais fortalecidos
Já
está
definida
a
se sentirão com a presença
programação especial para o
constante, e,
próximo mês de agosto, quando
3º. Os instruendos na área
das
comemorações
do
de Ensino, a cada ausência, é
aniversário do CEJB.
informação e conhecimento
Todas as palestras terão início
protelados.
às 15;00h e serão abertas ao
Isto posto e sabendo que as
público.
trevas não descansam, qualquer
Os temas, sempre variados,
indisposição
precisa
ser
trazem conteúdo instrutivo que
seriamente
avaliada
e
reforça e contribui com o
combatida.■
respeito e a importância que se
V.P.
deve à vida.
►06-8 – Tema: No roteiro de
FEESP
Jesus, com Paula Zamp, de São
Paulo;
A Federação Espírita do
►13-8 – Tema: As BemEstado de São Paulo estará
Aventuranças,
com
Tadeu
completando neste mês, 75
Caveden, de Itu;
anos de atividade.
EDITORIAL

►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.■

ARRAIÁ DO WIRSO
Não se esqueça: 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. ■
CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe
às 19:30h;
Terça: Costura às 14:00h;
Quarta: Evangelho às 19:30h e
Ensino
Sistematizado
da
Doutrina Espírita (ESDE), às
20:00h;
Quinta: 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
10:00h.■
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“A busca de Deus é a busca da alegria; o encontro com Deus é a própria alegria” Santo Agostinho

DATA IMPORTANTE
No dia 15 deste mês, o livro O
que é o Espiritismo, de Allan
Kardec, estará completando
152 anos.
O livro traz explicações sobre
a Doutrina e diversos diálogos,
se constituindo no segundo
conjunto
de
informações
impresso e posto a serviço da
humanidade, com assuntos
relacionados aos espíritos.■
UM SORRISO
QUE NÃO SE APAGOU

Uma amiga para todos os
momentos.
Sempre
esteve
pronta para auxiliar a quem
necessitasse de um amparo,
através da sua alegria pela vida.
Um sorriso que jamais se
apagará da memória de todos
que tiveram o prazer e a alegria
de
conhecê-la
nesta
encarnação.
Chamada a dar o seu
testemunho
de
fé
e
perseverança, o fez com uma
grandeza
de
espírito
incomparável.
Fazemos desta homenagem
uma gratidão a essa irmãzinha
querida que nos ensinou: “A
maior perda da vida é o que
morre dentro de nós, enquanto
vivos”.
Que Nosso Mestre Jesus a
abençoe e a ilumine, querida
Cris.
“NASCEMOS PARA APRENDER
A AMAR E ASSIM CRESCER E
SERMOS FELIZES...” Cristiane de
Oliveira.

CRISTIANE DE OLIVEIRA
19-01-1972 / 21-05-2011

Com as vibrações de apreço,
carinho e gratidão, rogamos-lhe
um feliz regresso à pátria
espiritual, com as bênçãos de
Jesus.
Em nome do CEJB, nosso
muito obrigado, Cris, por tudo e
pela alegria que lhe foi tão
peculiar!■

Como
falar
de
uma
extraordinária alma que aqui
SUGESTÃO DE SITES
esteve conosco, sendo ela, a
própria alegria em pessoa?
Nos endereços abaixo você terá
Meiga, de voz dócil, Cristiane
de
Oliveira,
uma
fiel vasta opção de matérias, assuntos
colaboradora do movimento e informações espíritas.
espírita e do Centro Espírita
Desenvolva o hábito da pesquisa.
João Batista, a partir dos anos
www.cejoaobatista.org.br
80, deixou-nos um imenso
www.usejundiai.com.br
aprendizado.
www.feesp.com.br
Sempre com o objetivo único
www.febnet.org.br
de dar alegria às pessoas que a
www.limiarespirita.com.br
cercavam, através de seu
www.oconsolador.com.br
sorriso
espontâneo
e
contagiante.

INSTRUÇÃO
Há
espíritos
que se ligam a
uma pessoa em
particular, para
protegê-la.
A
esses dá-se o
nome de irmão
espiritual, bom espírito ou bom
gênio. Com referência ao
espírito
protetor
ou
anjo
guardião, este é de uma ordem
elevada, cuja missão é guiar
seu protegido no bom caminho,
ajudá-lo com conselhos (através
da intuição), e sustentar sua
coragem nas provas da vida.
Nºs. 489 ao 521 de O Livro dos
Espíritos.■
COQUETEL-JANTAR
Pelo sucesso alcançado no ano
passado, a Diretoria decidiu
realizar mais uma confraternização
com Coquetel especial, incluindo
prato quente, em comemoração ao
aniversário do Centro Espírita
“João Batista”.
O evento acontecerá no dia 17
de setembro no Salão de Festas
do Rotary Club localizado à Av. Dr.
Carlos Salles Block, 567, bairro
Anhangabaú.
O valor do convite é de R$ 25,00
por pessoa, e destinado às tarefas
assistenciais
promovidas
pela
Casa. O horário e o cardápio serão
definidos. Aguarde.■

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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