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EDITORIAL

TRAGÉDIAS ANUNCIADAS
"Ai do mundo por causa dos
escândalos, pois é necessário
que venham escândalos; mas,
ai do homem por quem venha
o escândalo!" (Mt, XVIII-6 a 11)
A tragédia de Santa Maria-RS
(mais uma), no dia 27-01-2013,
deveria ser mais uma grande
oportunidade
para
severas
reflexões
sobre
o
comportamento humano.
Somos
abalados
constantemente por sucessivas
tragédias
perfeitamente
evitáveis,
mas
depois
da
comoção coletiva, deixamos
escapar a oportunidade do
aprendizado com os próprios
erros que desencadearam o tal
sinistro.
Não vale aqui apontar os
responsáveis, pois isto é um
trabalho
da
polícia;
nem
reclamar de Deus, ou do
governo; vale questionar: como
poderemos ajudar e/ou prevenir?
São
tragédias
recorrentes
porque o dever nosso de cada
dia é terceirizado ou relegado a
planos secundários.
Enquanto ainda chorávamos a
tragédia de Santa Maria-RS,
outra
vida
era
ceifada
estupidamente, num estádio de
futebol,
vítima
de
outro
sinalizador!
Não
existem
tragédias
pessoais, pois cada vida tirada
por dolo ou omissão, gerará

traumas,
muitas
vezes
indeléveis, a uma família, uma
comunidade, e quiçá, a um país
inteiro!
Enquanto só cobrarmos pelos
nossos direitos, sem oferecer a
contrapartida
do
dever,
continuaremos à espera dos
milagres de Deus e chorando os
nossos mortos!
Não pergunteis o que o país
fará por vós, mas o que vós
fareis pelo país! (J.Kennedy).■
Fraternais abraços,
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.feesp.com.br
www.febnet.org.br
www.limiarespirita.com.br
www.oconsolador.com.br
-oEFEMÉRIDES
►01-3-2011, des. de Elias
Barbosa;
►01-3-1932, des. de Leopoldo
Fróes;
►01-3-1944, lançado em São
Paulo o jornal o Semeador, da
FEESP;
►03-3-1772, des. de Emmanuel
Swendenborg;
►05/03/1815, des. de Franz
Anton Mesmer;
►09-3-1979, des. de José
Herculano Pires;
►09-3-1984, des. de Yvonne do
Amaral Pereira;
►16-3-1893, des. de Olímpio
Telles Menezes 16/03/1893,
pioneiro do Espiritismo no Brasil;
►19-3-1839, nasc. de Antônio
Gonçalves da Silva (Batuíra);
►20/03/1833, nasc. de Daniel
Dunglas Home;
►21-3-1952, des. em São
Paulo, Dr. Artur Lins de
Vasconcelos Lopes;
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►22-3-1882, primeira edição em
língua portuguesa do livro A
Gênese, de Allan Kardec;
►23/03/1857, nasc. de Gabriel
Delanne, e,
►31-3-1869,
des. de Allan
Kardec. ■

RUY BARBOSA
Em 01-3-1923 o eminente
jurista,
escritor
e
político
brasileiro Ruy Barbosa retornou
à Pátria Espiritual.
Deixou ao Brasil e aos
brasileiros, lições de respeito e
dignidade.
Dizia
que
"A
justiça, cega para um
dos dois lados, já não é
justiça.
Cumpre
que
enxergue por igual, à
direita e à esquerda".
Foi Ruy Barbosa que, em
1890, fazendo parte do primeiro
governo
da
República,
apresentou Decreto sobre a
liberdade
de
manifestação
religiosa no Brasil, a partir de
então, sendo sancionado pelo
presidente Marechal Deodoro da
Fonseca.
Também é desse notável
brasileiro de coração justo, esta
máxima que, depois de passado
um
século,
nos
parece
atualíssima: "Depois de ver
triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a
desonra, de tanto ver
crescer a injustiça, de
tanto ver agigantarem-se
os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a
desanimar da virtude, a
rir-se da honra, a ter
vergonha
de
ser
honesto".
Sobre sua esposa assim
manifestou-se: "Meu pai me
deu o caráter, minha mãe
me deu o coração, e
minha mulher a âncora do
meu coração e do meu
caráter".
E
nós,
seguidores
do
Cristianismo Redivivo, através
do equilíbrio que o Espiritismo
oferece, reconhecemos que o
caráter desse servil seareiro do
amor e da justiça veio sendo
amoldado pela forja do tempo,

em missões de responsabilidade
como nos deixou Chico Xavier
em mensagem recebida no ano
de 1950, fazendo referência que
esse personagem já estivera no
Brasil
no
período
da
Colonização,
retornando
posteriormente
em
outro
período, tutelando o Imperador
D. Pedro II.
Nossa homenagem de gratidão
a esse vanguardeiro. ■
Polízio

EVANGELIZAÇÃO
A Evangelização Espírita
Infanto-Juvenil e Grupo de
Pais, acontecem aos domingos
das 9:30 as 11:00hs, no CEJB.
São manhãs dedicadas à
família, com atividades e estudos
à luz da Doutrina Espírita.
Não há necessidade de
inscrever-se
ou
contatar
previamente.
Apenas compareçam.
Venham Conhecer!! ■
Mirela

MISSÃO CUMPRIDA

O médium Celso de Almeida
Afonso foi chamado de volta ao
Mundo dos Espíritos, no final da
madrugada de 26-2-2013.
O
Centro
Espírita
Aurélio
Agostinho, na cidade mineira de
Uberaba, é o local em que o
médium CELSO mantinha suas
atividades
no
campo
na
psicografia, atendendo todas às
segundas e sextas-feiras as
caravanas que traziam de
diversas partes do país pessoas
que perderam entes queridos e
se achavam ávidas de um
contato com o outro lado da vida.

O nosso querido amigo-irmão
Celso de Almeida Afonso
tranquilizou incontáveis corações
de familiares com mensagens
que alcançavam o fundo do
coração. Antes da reunião
mediúnica (psicografia), Celso,
com sua extrema bondade,
atendia de pé, no corredor do
Centro, a todos que, numa longa
fila que se estendia até a rua, o
aguardavam para um contato
pessoal. ■
SIMPÓSIO NO CEJB
O
CE
“João
Batista”
apresentará dia 23 do corrente
mês, sábado, das 15:00 às
18:00h, um simpósio sobre o
tema A DOR.
A exposição estará a cargo de
Vânia Mugnato de Vasconcelos,
trabalhadora da Casa.
A participação é livre e não
depende de inscrição prévia. ■
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
______//______
“Viveremos em qualquer parte,
com os resultados de nossas
ações, assim como a árvore, em
qualquer trato do solo, produzirá
conforme a espécie a que se
subordina”. 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 e e-mail:
jornaljbnoticias@terra.com.br.
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