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EDITORIAL

UM APÓSTOLO DO BEM
Na verdade, o médium
mineiro de Pedro Leopoldo
somente passou a se chamar
Francisco Cândido Xavier, por
ocasião
de
sua
aposentadoria.
O nome que inicialmente
nosso Chico recebeu, foi o de
‘Francisco de Paula Cândido’.
Curioso a princípio, mas logo se
justifica. É que o pai de Chico
pediu a um amigo íntimo para
registrá-lo com o nome de
Francisco Cândido Xavier. Mas,
ao chegar ao Cartório, verificou
que o dia de nascimento do
menino era dois de abril,
lembrando-se que a data era
consagrada a São Francisco de
Paula, segundo o calendário
católico.
Querendo, por simplicidade,
homenagear o santo do dia, sem
comentar o fato com ninguém,
registrou-o por conta com o
nome ‘Francisco de Paula’,
completando com o sobrenome,
‘Cândido’, ao invés do familiar
‘Xavier’ que lhe fora dado pelo
pai e usado por todos os irmãos
de Chico. Assim, Chico se
chamou
durante
55
anos
‘Francisco de Paula Cândido’.
Somente a partir de abril de
1965, ao se aposentar do serviço
público, é que o médium passou
a assinar ‘Francisco Cândido
Xavier’, por sentença judicial,

visto que seu nome não conferia
com os registros.
Por mais de 70 anos Chico
Xavier trabalhou no campo
mediúnico com seu mentor
Emmanuel, que lhe enviou, pela
psicografia, sua primeira obra
espírita: ‘Parnaso de além
túmulo’, editado pela FEB,
trazendo mais de 400 páginas,
com 260 trabalhos poéticos de
56 autores desencarnados. Uma
verdadeira obra literária no
campo da poesia e com nomes
consagrados
no
cenário
nacional, o que gerou grande
polêmica
nesse
sentido.
Contudo, as vozes que se
levantaram
acabaram
reconhecendo a grandeza e a
pureza desses trabalhos, os
quais, ainda de acordo com os
críticos que conheceram alguns
dos personagens, mantinham a
mesma linha de perfeição de
quando estiveram na Terra. ■

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. ■
=========◄►=========
CURSO DE PASSE
Nos dias 24 e 27 deste mês,
haverá Curso de Passe neste
Centro, ministrado por José
Macário Filho, com distribuição
de apostila.
Na quarta-feira, 24, o horário
será das 19:30 às 21:00h, e, no
sábado, 27, das 14:00 às
16:00h, sem necessidade de
inscrição antecipada.
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Polízio

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;

►Abril/1864, lançamento de O
Evangelho
segundo
o
Espiritismo, de Allan Kardec;
►02-4-1910, nasc. de Francisco
Cândido Xavier;
►03-4-1919, nasc. de João
Cabete;
►04-4-2003, des. de Langerton
Neves da Cunha;
►04-4-1919, des. de William
Crookes;
►10-4-1775, nasc. de Christian
Friedrich Samuel Hahanemann;
►11-4-1900, des. de Bezerra de
Menezes;
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►12-4-1927, des. de Lèon
Denis;
►15-4-1985, des. de Fábio
Machado;
►15-4-1904, nasc. de Inácio
Ferreira de Oliveira;
►18-4-1857, lançamento de O
Livro dos Espíritos;
►18-4-1957, Lançado no Brasil,
o primeiro selo espírita, em
homenagem ao Centenário de O
Livro dos Espíritos;
►18-4-1882, nasc. de José
Bento Monteiro Lobato;
►19-4-1862, nasc, de Inácio
Bittencourt;
►22-4-1904, des. de Florence
Cook;
►23-4-1923, des. de Anna
Prado;
►24-4-1984, des. de Deolindo
Amorim;
►29-4-1909, des. de Amália
Domingo Soler, e,
►30-4-1856, transmitida a Allan
Kardec, via mediúnica, a missão
que haveria de desempenhar.■
SIMPÓSIO NO CEJB
O
CE
“João
Batista”
apresentará dia 11 do mês de
maio, sábado, das 14:00 às
18:00h, um simpósio sobre o
tema “AS DORES DA ALMA”.
A exposição estará a cargo de
Cláudia Mandato Gelerntner e
Vânia Mugnato de Vasconcelos,
esta 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
______//______

ANIVERSARIANTES
DO MÊS
Dia 04 ─ Eugênia L. P. O. Maia;
Dia 05 ─ Mirella Catalano Mango;
Dia 16 ─ Marta Eloíza M. Tavares;
Dia 30 ─ Wanessa A. Kühnel. ■
Mirella

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Hoje, queremos contar a vocês
a alegria que é, aos domingos,
nos
encontrar
com
seres
pequeninos, e seres não tão
mais pequeninos, mas espíritos
em evolução, e ainda trocar
conhecimentos,
participar
e
colaborar
com
o
seu
aprendizado
espiritual
e
formação moral. É por isso que a
alegria
contagia
nossos
corações e a alma.
Para as crianças do 1º ciclo, a
atividade que foi dada falava de
Deus, a representação do
mundo
e
as
respectivas
criações, de Deus e do Homem.
Com sentimentos pessoais,
Pedro, 5 anos, lembrou o “O
quanto Deus é importante!”;
Leila, 6 anos, ponderou sobre
“... a bondade de Deus!”, e
Thiago, 6 anos, falou do Mestre:
“Jesus é muito corajoso ... por
ter vindo ao mundo nos ensinar!”

Mil versos oh querida
Você era a minha inspiração
Só lamento não ter em vida
Cuidado mais do seu coração
O tempo sempre passa
E eu sem pensar fui partindo de
bar em bar
De taça em taça, de taça em taça,
Mas você minha querida nunca
passou.
A luz um dia veio
Eu estava ali para ver
Cansado de pedir
De pensar o que eu havia feito
Com
toda
minha
história,
confesso
Não sei como trago isso na
memória.
Hoje eu canto aqui de cima,
Estudo e peço forças a Deus
E aos mentores com todo ardor.
Para um dia a encontrar,
nos meus braços embalar,
Aí sim com certeza pra sempre,
eu vou cantar! ■

RUMO AO CÉU

Mirella
A LUA ENSOLARADA

Mensagem psicografada no CEJB
em 26-07-12 pela médium Roberta
R. Nirsch. Na verdade, uma
composição poética.
A lua ensolarada no céu toda
encantada;
Ilumina o céu e o mar e eu a
sonhar;
Com o amor de outras vidas, meu
anjo meu cantar;
Acorda oh querida, vem comigo
dançar
Cantei, dancei, joguei...
Mil versos compus ao léu
Mas nesses instantes divinos
Eu pude encontrar meu céu

Dia 23 de março, sábado, a
rua da futura Creche foi
interrompida mais uma vez para
que os guindastes pudessem
alçar as vigas da 3ª laje. No JB
de Nov/2012 mostramos o
levantamento das paredes que
receberiam esse piso.
Dia a dia, crescendo para o
alto. ■
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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