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EDITORIAL
E A TAREFA CONTINUA...
Inicia-se mais um ano como
marco de um novo ciclo e,
paradoxo
à
parte,
é
a
continuação do anterior.
A natureza não dá saltos.
Inicia-se uma nova gestão à
frente desta casa de orações,
acolhedora e sempre de braços
abertos para todos, sejam
espíritas, simpatizantes ou não.
O trabalho é de formiguinha
porque
trabalhamos
com
recursos financeiros parcos, mas
em compensação a maior
riqueza é a força humana dos
voluntários que não medem
esforços
para
o
engrandecimento, não somente
da casa, mas principalmente da
causa espírita.
Nesta nova gestão, coube a
mim, por deferência muito
especial dos meus pares, a
grave
responsabilidade
de
presidir
o
conselho
de
administração no triênio 2013 a
2015. A tarefa, porém será
gratificante, pois a equipe é
formada por pessoas altamente
comprometidas e capacitadas e
que na verdade, assim, como
nas gestões anteriores, formam
mais que uma equipe: uma
família!
E a tarefa continua e com uma
responsabilidade maior porque
manter o grau de excelência
alcançado
pelas
gestões
anteriores, já não será tarefa

fácil, então, o desafio maior é
melhorar o que já é bom, num
processo de melhoria contínua,
paralelamente
a
novas
conquistas.
Aos membros da gestão
anterior, da qual tive a honra de
participar, e muitos dos quais,
continuam
nesta
nova
empreitada, nossos sinceros
agradecimentos pela dedicação,
pelo trabalho e pela devoção.
Não falamos em sacrifícios,
porque o que se faz com amor
não é sacrificante.
Deixamos
em
aberto
e
contamos com a participação de
todos, com sugestões, trabalhos
voluntários
e
até
críticas
direcionadas a ideias e opiniões.
A casa dispõe de um jornal,
telefone, e-mail e um site para
tanto,
alem
dos
próprios
dirigentes, sempre solícitos.
“Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros
seremos pontos de vista.
Juntos,
alcançaremos
a
realização
de
nossos
propósitos.” Bezerra de Menezes
Muito obrigado pela confiança
e muita paz a todos!
Com
carinho
e
fraternais
abraços,
José Macário da Silva Filho

Presidente do CEJB
--o-CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

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“O homem dominará, cada
vez mais, a paisagem exterior
que lhe constitui moradia,
embora não se conheça a si
mesmo.” André Luiz/Chico Xavier
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EFEMÉRIDES
►jan-1868, surge a 1ª Edição de
A Gênese, de Allan Kardec;
►01-1-1858, surge o 1º número
da Revista Espírita, fundada por
Kardec;
►03-1-1412, nasc. de Joana
D’Arc, na França;
►04-1-1903, desc. do cientista e
escritor
espírita
Alexandre
Aksakof;
►08-1-1929, nasc. de Langerton
Neves da Cunha;
►09-1-1862, nasc. de Ernesto
Bozzano, pesquisador espírita,
na Itália;
►10-1-1969, des. de Zilda
Gama, médium psicógrafa;
►10-1-1971, des. do médium
operador José Pedro de Freitas
(Zé Arigó);
►12-1-1827, nasc. de João
Henrique Pestalozzi, na Suíça;
►12-1-1947, des. de Frederico
Figner (Irmão Jacob);
►15-1-1861, 1ª Edição de O
Livro dos Médiuns, de Allan
Kardec;
►17-1-1960, o jornal católico
Santuário de Aparecida protesta
contra o reconhecimento de
utilidade pública dado à FEB;
►17-1-1875, nasc. de Guilon
Ribeiro, tradutor de livros
Espíritas;
►20-1-1919, des. de Anália
Franco Bastos;
►21-1-1883, des. de AmelieGabrielle de Lacombe Boudet
Rivail;
►22-1-1909, des. de Antônio
Gonçalves da Silva (Batuíra);
►23-1-1906, nasc. de Deolindo
Amorim;
►30-1-1938, des. de Cairbar de
Souza Schutel, o Bandeirante do
espiritismo;
►31-1-1907, É fundado na
cidade de Sacramento-MG, por
Eurípedes Barsanulfo, o Colégio
Allan Kardec, considerado o
pioneiro na implantação de
escolas espíritas no Brasil. ■

“A Terra assemelha-se hoje
à casa em reforma”
Emmanuel/Chico Xavier

Pomada Vovô Pedro
Neste mês de janeiro
A Pomada Vovô Pedro,
Pedro, da
Soc. Esp. Maria Nunes, de Belo
Horizonte-MG, e destinada a
atender os que estão em
tratamento, terá a sua primeira
distribuição no ano, neste Centro
no dia 26, último sábado do
mês, das 10:00h às 11:00h, com
os responsáveis Kika e Adilson.
LÈON DENIS
O dia primeiro de janeiro
marca a chegada de Léon Denis
à Terra, pelo nascimento, na
França.
Deixou obras espíritas, onde
as pesquisas tinham amplo
espaço, oferecendo ao mundo e
aos Espíritas, o que lhe era
próprio:
a
riqueza
de
ensinamentos.
Pouco antes de sua morte, em
abril de 1927, concluiu o livro No
Mundo Invisível.
É considerado como “O
Apóstolo do Espiritismo”, tal o
seu envolvimento, estudo e
divulgação da Doutrina dos
Espíritos.
A
revista
Espírita
de
Outubro/1827 noticia que na
cidade de Tours-França, em 08
de julho daquele ano, Lèon
Denis manifestou-se através da
médium
Sra.
Renée,
incorporando e transmitindo-lhe
mensagem de onde extraímos
esta frase: “Mais do que nunca,
meus amigos, sei agora que todo
ser humano rompe sua carcaça
física com maior ou menor
dificuldade, de acordo com a sua
evolução e conforme o grau de
fé e de confiança que tenha na
bondade e na justiça de Deus”. ■
Polízio

Evangelho no Lar
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. ■

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-VENHA CONOSCO
Aguardamos você para que
esteja conosco no próximo mês,
em data ainda a ser definida,
participando do estudo do
Espiritismo.
Não há custo algum nem taxa
de inscrição.
Se
estiver
buscando
conhecimento sobre a vida e
procurando
por
caminhos
promissores, não perca esta
oportunidade graciosa, onde o
custo é apenas o compromisso
do comparecimento.
Lembrando
Bezerra
de
Menezes: “Despertai para a luz,
enquanto é hoje”. Até lá. ■
════════════
“A morte é uma intimação ao
entendimento
fraternal.
E
quando não lhe aceitamos o
desafio, o sofrimento é o nosso
quinhão” André Luiz/Chico Xavier
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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