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EDITORIAL

DIRIGENTE ESPÍRITA
Dirigente ou diligente?
Bem, no nosso caso
presente, vamos falar do
dirigente espírita, ou seja,
daquele que coordena ou
dirige um trabalho dentro da
Casa espírita.
A reunião mediúnica, por
exemplo, está subordinada ao
dirigente, uma vez que lhe
cabe a orientação, o controle
e a ordem de todos os
acontecimentos
que
se
verifiquem no curso do tempo
em que as pessoas estão
reunidas para essa finalidade.
Mas o dirigente espírita,
necessariamente,
também
terá
que
ser
diligente,
condição essa que lhe denota
aplicação
equilibrada
na
conduta, zeloso no trato com
os médiuns e os espíritos que
ali comparecem, ativo e
cuidadoso em tudo o que
ocorre no ambiente, e,
principalmente, caridoso.
Dada a importância do
assunto, a Diretoria do CEJB
está preparando uma reunião
com os Dirigentes da Casa,
visando
tratar
desse
respeitável tema.
Essa é uma das atividades
de maior responsabilidade e
que deve ser exercida com

respeito e não apenas pela
obrigação de cumprir com
uma
missão
puramente
administrativa. ■
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;
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. ■

=========◄►=========
O PASSE
“Meu amigo, o passe é a
transfusão de energias físiopsíquicas, operação de boa
vontade, dentro da qual o
companheiro do bem cede de si
mesmo em teu benefício.

Se a moléstia, a tristeza e a
amargura são remanescentes de
nossas imperfeições, enganos e
excessos, importa considerar
que, no serviço do passe, as
tuas melhoras resultam da troca
de elementos vivos e atuantes.
Na esfera da prece e do amor
um amigo se converte no
instrumento da Infinita Bondade
para que recebas remédio e
Segue-me,
de
assistência”.
Emmanuel, com Chico Xavier.
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EFEMÉRIDES
►01-05-1880, nasc. de Eurípedes
Barsanulfo, médium e fundador do
Colégio Allan Kardec;
►04-05-1963, des. de Wilsom de
Oliveira, patrono de nossa Creche;
►05-05-1927, nasc. de Divaldo
Franco;
►09-05-1983, des. de Eurícledes
Formiga, médium psicógrafo;
►13-05-1849, nasc. de Elizabeth
D’Esperance, médium de efeitos
físicos;
►15-05-1947, nasc. de Vicente
Catalano, trabalhador espírita;
►19-05-1915, nasc. de Maria Ap.
Conceição Ferreira, idealizadora do
Hos. Fogo Selvagem, em UberabaMG;
►22-05-1865, des. de Victor Hugo,
romancista e adepto à Doutrina dos
Espíritos;
►22-05-1859, nasc. de Artur Conan
Doyle, criador de Sherlock Holmes
e autor de livros espíritas;
►26-05-1733, nasc. de Anton
Frederic Mesmer, estudioso do
magnetismo.
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►26-05-1861, nasc. de Amélia
Rodrigues, autora espiritual do
Poema da Gratidão;
►27-05-1832, nasc. de Césare
Lombroso, cientista, pesquisador e
escritor espírita;
►27-05-1831, nasc. de Alexandre
Aksakof, estudioso, pesquisador e
autor espírita;
►28-05-1989, des. de Rafael
Américo Ranieri, autor espírita;
►28-5-1889, Cairbar Schutel é
eleito o primeiro prefeito da cidade
de Matão-SP;
►30-5-1431, des. de Joana D’Arc,
condenada
à
fogueira
pela
Inquisição, por ser médium. ■

SIMPÓSIO NO CEJB
O
CE
“João
Batista”
apresentará dia 11 deste mês,
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,
Tadeu Artur Caveden e Vânia
Mugnato de Vasconcelos, esta,
trabalhadora da Casa.
A participação depende de
inscrição. ■

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 12 ─ Adriano Guerra.
Dia 22 ─ Marcus Marins. ■
Mirella

ÁGUA FLUIDIFICADA
A água é o mais importante
veículo condutor de energia.

Lembrar que o planeta Terra
tem sua constituição física
composta de 70% de água, bem
como o corpo humano, cujo
percentual se equivale.
Sendo assim, a água é de
fundamental importância não só
à sobrevivência mas também na
restauração
do
equilíbrio
orgânico.
“Se desejas, portanto, o
concurso dos Amigos Espirituais,
na solução de tuas necessidades
físio-psíquicas ou nos problemas
de saúde e equilíbrio dos
companheiros, coloca o teu
recipiente de água cristalina à
frente de tuas orações, espera e
confia. O orvalho do Plano
Divino magnetizará o líquido com
raios de amor em forma de
bênçãos e estarás, então,
consagrando
o
sublime
ensinamento do copo de água
pura, abençoado nos Céus”. ■
SEJA UM COLABORADOR
Não deixe que seus pensamentos
fiquem somente na intenção. Seja
um
trabalhador
indireto,
colaborando.
Tanto o CE João Batista quanto a
Creche Wilsom de Oliveira carecem
do apoio de seus colaboradores
para a manutenção das atividades
normais. No balcão de acesso ao
CEJB há impressos específicos.
Não há valor convencionado.
Lembre-se que uma instituição
só é forte quando é forte a soma
de seus trabalhadores. ■

A ARTE DE
FALAR EM
PÚBLICO
O
CEJB
está
compondo um grupo
de no máximo 12
pessoas, em cada dia, para
participar de um curso prático de
oratória a ser ministrado neste
mês de maio.
O responsável por esse
encontro será Fábio Manzini,
que já está recebendo inscrições
pelos telefones (11) 99815-2806
e 96438-4433.

Como sempre, o Curso é
gratuito, mas há necessidade de
garantir sua vaga.
Dois
sábados
estarão
disponíveis para essa finalidade,
dias 18 e 25, no horário das
09:00h às 17:00h.
Dispensar uma oportunidade é
fechar
as
portas
ao
conhecimento. ■

O CENTRO ESPÍRITA
No último dia 18 de abril, o
espiritismo completou 156 anos
iluminando mentes, rompendo
barreiras,
quebrando
paradigmas,
graças
ao
dinamismo,
dedicação
e
comprometimento de Allan
Kardec, quando nesse dia, em
1857, lançou o Livro dos
Espíritos.
O Espiritismo é dinâmico e nele
não há espaço para ufanismo: há
muito o que fazer neste mundo
de provas e expiações e em
constante transformação.
O objetivo maior da doutrina
espírita é a cura da alma através
do esclarecimento.
Neste particular, o Centro
espírita
desempenha
papel
fundamental e indispensável na
transformação do homem velho,
pois é uma verdadeira escola do
espírito: Seu papel é evangelizar!
E um centro espírita é formado
por espíritas, nos ombros dos
quais
está
a
séria
responsabilidade de vivenciar
prazerosamente JESUS!
Fraternais abraços,
Macário José

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:
jbnoticias@terra.com.br.
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