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EDITORIAL

O Consolador prometido
O Espiritismo vem, na época
predita, cumprir a promessa de
Jesus: chama os homens à
observância da lei; ensina todas
as coisas fazendo compreender
o que Jesus só disse por
parábolas.
Vem abrir os olhos e os
ouvidos, pois fala sem figuras,
nem alegorias; levanta o véu
intencionalmente lançado sobre
certos
mistérios.
Traz
a
consolação
suprema
aos
deserdados da Terra e a todos
os que sofrem, atribuindo causa
justa e fim útil a todas as dores.
(ESE – VI - 4).
Porém, alguns apologistas do
quanto pior, melhor, trabalham
para inverter essa nobre missão
do
Espiritismo,
de
O
Consolador para o aterrador
prometido, tantas são as
desgraças
que
apregoam,
utilizando-se
de
veneráveis
nomes
como
Bezerra
de
Menezes, Chico Xavier, etc.
Um novo ano raiou com todas
suas
potencialidades,
desmentindo assim, tantos falsos
cristos e falsos profetas, que não
se dão por vencidos e ainda
buscam outra data fatídica.
Caríssimos, não acrediteis
em todos os espíritos, mas
provai se os espíritos são de
Deus, porque são muitos
falsos
profetas
que
se

levantam no mundo! (I João,
4, 1)
Fraternais abraços. ■

www.oconsolador.com.br
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Macário José

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

►01-2-1853, nasc. da profa.
Anália Franco Bastos;
►01-2-1834, nasc. de Francisco
Leite de Bittencourt Sampaio;
►01-2-1905, nasc. de Francisco
Peixoto Lins (Peixotinho);
►03-1-1412, nasc. de Joana
D’Arc;
►07-2-1901, des. de Auta de
Souza;
►08-2-1876, nasc. de Frei
Fabiano de Cristo (ver matéria
neste informativo ‘Um certo
João’);
►09-2-1980, des. de Cora
Coralina;
►11-2-1926, des. de Otília
Diogo;
►12-2-2012, des. de Evaristo de
Moraes (trabalhador do CEJB);
►13-2-1964, des. de Miguel
Timponi (Michaelus);
►16-2-1947, des. de Jésus
Gonçalves;
►17-2-1930, nasc. de Henrique
Monteiro
de
Almeida
(trabalhador do CEJB);
►17-2-1827, des. de João
Henrique Pestalozzi;
►18-2-1943, nasc. de Inácio
Bittencourt;
►20-2-1822, des. da freira
Joana
Angélica
de
Jesus
(Joanna de Ângelis);
►26-2-1806, nasc. de Victor
Hugo,e,
►26-2-1842, nasc. de Camille
Flamarion. ■
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UM CERTO JOÃO
Não fosse uma condição
venturosa e o nascimento de
João Barbosa, em 8-2-1676 em
Portugal, teria sido mais um
acontecimento
reencarnatório
como tantos outros.
Esse João, que ouvira falar da
abundância de ouro e outros
metais preciosos encontrados
nas terras brasileiras, decidiu
que não deveria permanecer
limitado às colinas de sua
cidade.
Pouco tempo depois disse
adeus aos seus e à terra em que
vivia, e rumou para o Brasil,
Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho, aportando no Rio de
Janeiro.
João Barbosa estava já
vivenciando o limiar do ano de
1700.
Decide-se então integrar a
Ordem
Seráfica
de
São
Francisco de Assis, em 1704,
passando a chamar-se nos anais
da história, Frei Fabiano de
Cristo.
Mas Frei Fabiano de Cristo já
havia
estado
em
terras
brasileiras em época bem
anterior a essa. Vamos encontrálo chegando em 1553, com a
esquadra de Duarte da Costa,
Segundo Governador Geral, na
figura também exponencial de
José de Anchieta, então com 20
anos, sacerdote espanhol da
ordem dos Jesuítas que, dentre
outros relevantes fatos históricos
e religiosos, é parte da fundação
da cidade de São Paulo, a 25 de
janeiro de 1554. Fabiano de
Cristo deixou a Terra na tarde de
17 de outubro de 1747. Inúmeras
mensagens foram recebidas por
Chico Xavier, desse poderoso
Espírito. ■
Polízio

▬o▬
“Ainda que a primavera te
pareça longa, não te
esqueças do inverno” Mariano
J.P. da Fonseca /Chico Xavier

Equipe de trabalho da Diretoria para o triênio de 2013/14/15
O PASSE
Não só o corpo físico sente-se
beneficiado com o
passe
resultante da transfusão de
energias
espirituais
e
magnéticas.
“Nosso corpo espiritual encerra
também potentes núcleos de
energia, que, entretanto, não
vivem expostos à visão externa,
qual acontece ao veículo de
carne. São centros de força,
destinados à absorção e à
transmissão de poderes divinos,
quando conseguimos harmonizálos com as grandes leis da vida.
Localizam-se nas regiões do
cérebro, do coração, da laringe,
do baço e do baixo-ventre”. ■
Romeu A. Camargo/Chico Xavier

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. ■

“A gazela abre os olhos ao
canto do pássaro. A pedra,
entretanto, somente acorda
a explosões de dinamite”.
Emmanuel/Chico Xavier

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
RETORNO ÀS AULAS
Previsto para o dia 20 deste
mês, quarta-feira, o retorno às
aulas no CEJB.
Compareça durante o dia, às
14:30h e, à noite, às 20:00h,
podendo a inscrição ser feita no
mesmo ato da apresentação.
Venha
conhecer
os
mecanismos da existência e
desenvolver a energia potencial
que existe em você, através do
Espiritismo.
Não perca a oportunidade de
mudar a sua vida.
Lembre-se de Bezerra de
Menezes: “Despertai para a luz,
enquanto é hoje”.
Esperamos por você. ■
►◄►◄►◄►◄
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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