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EDITORIAL
Para comemorarmos!
Um jornal feito para você! O
Jornal JB do Centro Espírita João
Batista nasceu graças às ideias,
iniciativas
e
árduo,
mas
prazeroso trabalho de nossos
incansáveis irmãos de ideais
espíritas-cristãos, que lançaram a
semente
com
carinho
e
continuam regando para que a
germinação se robusteça e
produza os frutos em forma de
luz
cada
vez
mais
resplandecente.
Essa árvore frondosa, produto
daquela
semente,
continua
estendendo seus galhos para que
novos frutos eclodam e novas
luzes floresçam em cada ramo,
para que assim, novos caminhos
sejam iluminados!
O JB completou dois anos,
entrando para o terceiro. Além de
informar, falar da doutrina, das
atividades
da
casa,
quer
principalmente falar com você!
Um centro espírita não é uma
ilha; precisa se comunicar. Assim,
o JB é mais um canal aberto para
o diálogo com você! Você
também pode colaborar!
O espiritismo é uma doutrina
dinâmica, não para e na medida
do avanço do progresso humano,
aproveita os novos contingentes
de recursos para melhor atender
os ideais cristãos.
Por isso nesta solidez deste
empreendimento com
seus

nobres propósitos, em nome do
Conselho de Administração do
Centro Espírita João Batista,
congratulo e parabenizo aos
idealizadores
e
todos
os
colaboradores, na pessoa do Sr.
Vladimir Polízio, responsável pelo
jornal, vibrando sempre paz para
que a árvore seja cada vez mais
frondosa e luminosamente mais
florida! Muita paz, com Jesus!
Fraternais abraços,
José Macário da Silva Filho
Presidente do Conselho de
Administração CEJB. •
Honra do esforço
Com
imensa
satisfação
saudamos o JB NOTICIAS, do
Centro Espírita João Batista, de
Jundiaí-SP.
Todo
esforço
continuado
pela
divulgação
espírita, sua correta veiculação
nos veículos de imprensa e o
empenho de permanência da
informação correta valorizam o
inesgotável conteúdo espírita e
deixam claro a todos nós, seus
leitores,
que
quanto
mais
fizermos
pela
grandeza
de
Doutrina Espírita, ainda será
pouco pelo tanto que ela tem nos
oferecido ao longo da vida.
É uma honra, pois, ver um
veículo, simples e objetivo, atingir
seu terceiro ano de circulação. É
a honra resultante do esforço, é a
alegria do trabalho que não se
interrompe nem se deixa vencer

pelas dificuldades e atropelos
bem próprios de nossa limitação
humana.
A informação espírita é luz no
caminho
e
todos
devemos
valorizar o pequeno folheto, o
diminuto informativo, a grande
revista ou o jornal mensal. Sim,
valorizar com sua leitura, sua
distribuição, sua assinatura, sua
colaboração. Fazer um jornal, por
menor que seja, requer esforço e
perseverança,
já
que
seu
conteúdo pede qualidade em
respeito ao Espiritismo. E apoiálo com nossa leitura e divulgação
é no mínimo um gesto de carinho
e gratidão para com a Doutrina
Espírita que tanto nos oferece.
Parabéns JB! Nosso abraço!
Uma vida longa ao periódico e
meu abraço aos amigos do João
Batista. •
Orson Peter Carrara
Escritor e palestrante

Pomada Vovô Pedro
No mês de junho

A pomada Vovô Pedro, da

Soc. Esp. Maria Nunes, de Belo
Horizonte-MG, é destinada aos
problemas de pele e será
distribuída neste Centro dia 29,
último sábado do mês de
junho, das 10:00h às 11:00h,
com as responsáveis Kika e
Elenice. •
JBNotícias - o informativo de sua Casa Espírita

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe
às 19:30h;
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.^

CURAS
Mensagem psicografada por Divaldo Franco,
em 17-5-1995, no Centro Espírita Caminho da
Redenção, em Salvador-BA
Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no
mecanismo da saúde.
O amor sempre está aberto à compaixão. Não se pode ser compadecido,
esquecendo-se da solidariedade.
Desse modo, curar ou curar-se, é forma de contribuir para o bem estar do
próximo.
Curar é participar com elevado sentimento de compreensão das debilidades
alheias.
Curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz.
A paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento, o que se faz e como se
faz, sempre edificando.
E para consegui-lo, é preciso orar.
Curar é, portanto, mergulhar no oceano da oração, de onde procedem a
inspiração e a coragem para prosseguir no esforço de crescimento espiritual.
Sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor, e
por sabê-lo eterno, necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas,
recomendava: Não tornes a pecar, para que não te aconteça nada pior. •
o

PRESENÇA DE ESPIRITO
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ANTUZA FERREIRA MARTINS

Carlos Pompéia

Sabemos que a força mediúnica de uma pessoa
está nos dons espirituais que carrega e não nos
valores materiais que experimenta.
É assim que podemos considerar a médium
Antuza Ferreira Martins, que aos 93 anos foi
chamada de retorno à morada eterna.
Antuza nasceu em Uberaba-MG, em 19-09-1902.
Aos 15 anos teve a mediunidade que despontava
agravada pela visão de espíritos, cujo fenômeno era
www.cidadejundiai.com.br
indesejável para ela que já suportava a deficiência
audiofônica. Isso implicava em não conseguir
compreender os acontecimentos e nem defender-se.
SUGESTÃO DE SITES
A família mudou-se então para a vizinha cidade de
Sacramento-MG, a fim de confiá-la a Eurípedes
Nos endereços abaixo você terá
Barsanulfo,
que prenunciou as nobres tarefas a que
vasta opção de matérias, assuntos
estava predestinada, como médium curadora.
e informações espíritas.
No início da manhã de 30-7-1996 Antuza
Desenvolva
o
hábito
da
despediu-se da vida física e dos sofrimentos suportados até então, uma vez que
pesquisa.
além dos problemas já citados, seis anos antes do desenlace, a médium perdeu
www.cejoaobatista.org.br
também a visão.
www.crechewilson.com.br
Chico afirmava que Antuza "trazia o remédio nas mãos ", significando isso que
www.feesp.com.br
o simples toque, o simples passe, sob o respaldo espiritual, prodigalizava
www.febnet.org.br
benefícios. •
www.limiarespirita.com.br
(Anuário Espírita de 1997)
www.oconsolador.com.br
o
Seja um trabalhador indireto, colaborando.
O CE João Batista e a Creche Wilsom de Oliveira precisam
"O verbo calar é talvez o
do apoio de seus colaboradores para a manutenção
mais difícil de ser aplicado"
das atividades normais.
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

Marquês de Maricá/Chico Xavier

Lembre-se que uma instituição só é forte
quando é forte a soma de seus trabalhadores
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Não se esqueça que o hábito de ler facilita a compreensão e desenvolve o raciocínio
EFEMÉRIDES
JUNHO
• 09-06-1597, des. de José de
Anchieta;
• 13-06-1231, des. do religioso
Santo Antônio, em Pádua, Itália;
• 13-06-1880, des. de Carlos
Juliano Pastorino;
• 14-06-1894, nasc. de Edgard
Armond, ex-presidente da FESP
e autor de vários livros (des. em
1982);
• 16-06-1966, des. de Francisco
Peixoto
Lins
(Peixotinho),
médium
de
efeitos
físicos
iluminados;
• 19-06-1924,
nasc.
de
Eurícledes Formiga (des. em
1983);
• 21-06-1986, des. do médium
inglês Daniel Douglas Home;
• 24-06-1943, des. de Ernesto
Bozzano, cientista italiano e autor
de obras sobre a fenomenologia;
• 26-06-1937, des. de Humberto
de Campos (Irmão X), autor de
inúmeras obras psicografadas
por Chico Xavier;
JULHO
• 05-07-1182, nasc. de Francisco
de Assis,
"Protetor dos animais"
(des. em 1226);
• 05-07-1948, des. de Monteiro
Lobato;
•06-07-1932,
Publicada
a
primeira edição do livro Parnaso
de
além
túmulo,
pela
mediunidade de Chico Xavier, de
espíritos diversos;
• 07-07-1930, des. de Arthur
Conan Doyle, escritor e médico
inglês que adotou o Espiritismo,
após suas pesquisas;
• 08-07-2011,
des,
de
Jair
Padovani, trabalhador da Casa;
• 09-07-1918, des. de Eusápia
Paladino, médium italiana de
efeitos físicos;
• 12-07-1902, nasc. de Jésus
Gonçalves (des. em 1947);
• 12-07-1934, nasc. de Elias
Barbosa (des. em 2011);
• 12-07-1936,
fundação
da
Federação Espírita do Estado de
São Paulo;

• 13-07-1884, nasc. de Cornélio
Pires (des. em 1958);
• 20-07-1918, des. de Elizabeth
D'Esperance, médium escocesa
de efeitos físicos, e,
•29-07-1846, nasc. da Princesa
Isabel, que aboliu a escravidão
no Brasil ao assinar a Lei Áurea,
ficando conhecida como "A
Redentora" (des. em 1846). •
LIVRARIA E BIBLIOTECA
Está
procurando
p o r b o n s livros?
Fale
com
o
Adriano,
responsável
pelo
acervo literário do CEJB, que
lhe m o s t r a r á a e x t e n s a relação
do s l i v r o s e x i s t e n t e s .
P a r a sua p r ó p r i a l e i t u r a o u
presentear
amigos,
não
d i s p e n s e essa boa o p o r t u n i d a d e
de m a n t e r v i v o o i n t e r e s s e pela
leitura. •
A FALTA DA PRECE
Quando as coisas na vida não
andam bem, as pessoas procuram um
meio de se livrar dos inconvenientes.
A Casa Espírita não é o primeiro
lugar que elas procuram. Antes disso,
outros recursos são pesquisados.
Ao final, quando percebem que a
situação pessoal ou familiar está em
estado de dificuldade, aí sim,
lembram-se ou são lembrados por
amigos, de que uma visita ao Centro
e um passe lhes farão muito bem.
E temos percebido isso mesmo.
Porém,
uma
outra
realidade
também é notada e num percentual
elevado. Essas pessoas, embora
acreditem na existência de um
Criador e reconheçam que a figura de
Jesus é benfazeja, raramente ou
nunca, fazem qualquer tipo de
oração. Algumas até dizem que não
se lembram ou que não têm tempo
para isso, o que até entendemos, já
que a lembrança de certas dívidas só
acontece quando o cobrador nos bate
à porta.

Aí está o primeiro grande
problema; esse distanciamento com a
Divindade, as forças que governam a
vida e a natureza.
O caminho, na verdade, está ao
alcance de todos. A oração ou a
prece, como sempre é lembrado nos
Evangelhos da Casa,
é uma
invocação e por ela nos colocamos
em relação mental com o ser a que
nos dirigimos. Ela pode ter por
objeto um pedido, um agradecimento
ou um louvor. Quando o pensamento
é dirigido para algum ser, na Terra
ou no espaço, de encarnado para
desencarnado ou vice-versa, uma
corrente fluídica se estabelece de um
a outro, transmitindo o pensamento,
como o ar transmite o som. Aquele
que pede a Deus o perdão de suas
faltas não o obtém senão mudando
de conduta.
Sobre quando se deve, quantas
vezes ou onde fazer a prece ou
oração, a veneranda Joanna de
Angelis, através de Divaldo Franco,
resume com o rigor que o ato
merece: Ora com a frequência com
que te alimentas. •
Polízio

ANIVERSARIANTES
Dia 18-6: Bárbara Eleodora C.C.
Frêdo;
Dia 30-6: Rosimeire C. Orfanelli e
Dia 22-7: Roberta A. Nirschl.^
Mirella
EXPERIÊNCIA
O informativo JBNotícias, do
CEJB, que veicula assuntos da
Casa e doutrinários, em caráter
experimental estará circulando
com esta edição especial válida
para os meses de Junho e
Julho.
O JBNotícias, neste mês de
junho, está entrando em seu
terceiro ano de circulação, com
assuntos voltados diretamente à
Doutrina
Espírita,
abordando
tópicos da atualidade à luz do
espiritismo. •
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ORACAO DA MIGALHA
Através do médium Chico Xavier,
Meimei enviou pela psicografia a
mensagem "Oração da migalha",
valorizando todos os pormenores que
nos rodeiam, inclusive as coisas que
consideramos como migalha ou
resto:
"Senhor!
Quando
alguém
estiver em oração, referindo-se à
caridade, faze que esse alguém
me recorde, para que eu consiga
igualmente ajudar em teu nome.
Quantas criaturas me fitam,
indiferentes,
e
quantas
me
abandonam
por
lixo
imprestável!...
Dizem
que
sou
moeda
insignificante, sem utilidade para
ninguém;
contudo,
desejo
transformar-me
na
gota
de
remédio para a criança doente.
Atiram-me à distância, quando
surjo na forma de pedaço de pão
que sobra à mesa, no entanto,
aspiro a fazer, ainda, a alegria
dos que choram de fome.
Muita gente considera que sou
trapo velho para esfregão, mas
anseio
agasalhar
os
que
atravessam a noite, de pele ao
vento...
Outros alegam que sou resto
de prato para a calha do esgoto,
mas, encontrando mãos fraternas
que
me
auxiliem,
posso
converter-me na sopa generosa,
para alimento e consolo dos que
jazem, sozinhos, no catre do
infortúnio, refletindo na morte.
Afirmam
que
sou
apenas
migalha
e,
por
isso,
me
desprezam...
Talvez não saibam que, certa
vez, quando quiseste falar de
amor, narraste a história de uma
dracma perdida, e, reportando-te
ao Reino de Deus, tomaste uma
semente de mostarda por base
de teus ensinamentos.
Faze Senhor, que os homens
me aproveitem nas obras do bem
eterno!...
E,
para que me
compreendam a capacidade de
trabalhar, dize-lhes que, um dia,
estivemos juntos em Jerusalém,
no templo de Salomão, entre a
riqueza dos poderosos e as joias

faiscantes do santuário, e contalhes que me viste e me
abençoaste, nos dedos mirrados
de pobre viúva, na feição de um
vintém". •
CRECHE TEM NOVA DIRETORIA

Sentados, da esquerda para a direita,
Marta, Mirella (eleita presidente) e
Maria das Graças; em pé, Adriano,
Antônio Carlos, Denizard, Rubens,
Édison e Fernando.
Ao novo grupo, os votos de feliz
administração para
os
tempos
próximos, cuja expectativa cresce a
cada laje colocada.
Na foto parte da diretoria para o
triênio 2013/14/15.
MAIS UM ANIVERSÁRIO
DO CEJB
Para as festividades de aniversário
dos 73 anos da Casa, no próximo mês
de agosto, a Diretoria apresenta a
programação para todos os sábados.
Em
03-8:
Orlando
Noronha
Carneiro (médium), abordará a
Terapia do perdão, com abertura
musical de Rafael Augusto M. da
Costa, ao piano;
Em 10-8: Avildo Fioravante, falará
sobre a Transição planetária, com
abertura musical a cargo de Carlos
Colombo, com canto clássico;
Em 17-8: Milton Filipeli, abordará
Que caminho é esse?, com abertura
musical pelo Grupo "Luz em Voz";
Em 24-8: Vânia M. Vasconcelos
discorrerá sobre o assunto O
Espiritismo, hoje, com abertura
musical de Eloísa Bellini, ao piano e
Em 31-8: Wanyr Caccia, falando
sobre Valorização da vida à luz da
Doutrina (apresentação musicada).
Todos estão convidados para as
palestras que terão início nos sábados
de agosto, às 15:00h.

Agradecimento
Caros amigos
Estou encerrando mais um
triênio como presidente do Lar
Creche Wilson de Oliveira e
e sses seis anos foram muito
significativos
para
a
nossa
Entidade. Fizemos o que eu,
particularmente, não acreditava
ser possível, mas com a união de
todos da diretoria, com um só
pensamento e um único objetivo,
conseguimos
chegar
onde
estamos hoje e sabemos que
falta pouco para finalizar o nosso
sonho.
É o que sempre digo: estamos
conseguindo porque todos estão
empenhados
e
vibrando
positivamente para que esse
sonho se realize.
Não podemos nos esquecer de
agradecer
nossos
amigos
Espirituais que sempre estão nos
ajudando e intuindo como chegar
ao objetivo, objetivo esse que
achamos que é nosso, mas
somos meros instrumentos a
realizar o que é determinado nas
esferas maiores do Senhor da
Vida. Estamos comprometidos
com a obra e não com pessoas e
com isso tenho certeza que
continuaremos juntos, a ajudar a
Mirella como presidente e levar o
nome da Creche Wilson de
Oliveira a uma condição de
amparo ainda maior a outras
necessidades que surgirem e que
teremos condições e espaço para
atender.
"AGRADEÇO A TODOS OS QUE
ME

AJUDARAM

NESSES

SEIS

ANOS".
Rubens Maurício da Costa
EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita "João
Batista".
Responsável
pela
edição:
Vladimir Polízio.
jbnoticias@terra.com.br
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