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EDITORIAL
Nossa gratidão
Quando
busquei
conhecer
a
história do Centro Espírita "João
Batista", surpreendi-me com um fato
notável e também curioso. O número
de pessoas,
entre homens e
mulheres que assinaram a ata de
sua fundação, somavam 72 nomes.

atravessava momentos delicados,
enquanto
que
na
Europa,
a
Alemanha já havia iniciado o conflito
com a Polônia e a Grã-Bretanha,
iniciando assim a 2a Guerra Mundial.
Essas almas de fibra, lideradas
pelo italiano Theodoro Di Molla,
suplantaram
as dificuldades e criaram esta Casa
que, em 1960, através de um de
seus fundadores, Sr. Pedro Gazzi,
recebeu do Poder Público Municipal,
por ato do Exmo. Sr. Prefeito Vasco
Antônio Venchiarutti, área de terreno
para a construção de sua Sede.
Quatro anos depois, com o
empenho dos trabalhadores nesse
período, o CEJB foi inaugurado em
30-5-1964.
Mas, por ironia do destino, uma
vez que o acaso não existe, não
coube ao Sr. Theodoro Di Molla a
entrega da obra concluída ao
público,
com
seus
trabalhos
pertinentes.

Sr Theodora Di Molla
Notável, devido o elevado número
de interessados e curioso, porque
essas pessoas não se preocuparam
em expor-se publicamente, num
período nada favorável aos espíritas.
Em 1940, ano de sua fundação, as
dificuldades de reunião para os
espíritas eram enormes. Reuniões
públicas, nem pensar. O Brasil

Presentes
os
convidados,
trabalhadores e simpatizantes, eis
que chega a notícia de que seu
presidente, a caminho do Centro,
havia sido acometido de mal súbito e
estava hospitalizado.
Diante desse fato inesperado,
decidiu-se entre a diretoria que o Sr.
Remo Novaretti, então 1° tesoureiro,
deveria proceder o ato formal de
inauguração,
o
que
de
fato
aconteceu, tendo o CEJB, a partir
daí, aberto suas portas a quem
quisesse
participar
de
suas
atividades.

Sr. Remo Novaretti
Sabemos que os
os fracos recuam
avançam, quando
confiança da fé que
Louvo
Denis,

o

covardes fogem,
e só os fortes
amparados na
abraçam.

pensamento

quando

diz:

de

Lèon

"Quem sabe

onde vai pisa firme e imprime a
seus

atos

um

impulso

vigoroso".
Nossa gratidão a esses irmãos,
rogando que continuemos juntos
nesta empreitada iniciada em 1940.
Muita paz e ânimo a todos nós! •
Polízio

-o"Ninguém pode conhecer o que não
estuda, nem reter qualidades que não
adquiriu" André Luiz/Chico Xavier. •

Ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado" André Luiz/Chico Xavier
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. •
ORAÇÃO AOS NECESSITADOS
Pai, diante da fome exacerbante
que assola e desnuda o corpo em
lágrimas de sangue, apazigua e
envolve em teus braços o filho
carente e aflito de dor.
Diante da dor angustiante que
desengana a vida em leitos e
corredores de hospitais, conforta
ó Pai, teus filhos queridos em
provações difíceis na dureza da
vida.
Diante da guerra sombria que
destrói lares, separam as almas
queridas e deixa triste rastro de
flagelos humanos, meu Deus,
apieda-Te de teus filhos que aqui,
embretados(1) pelos grilhões do
passado,
buscam
na
dor
dilacerante,
o
curativo
em
cicatrizes que um dia o ódio
acerbado(2) deixou.
Diante do mar de calamidade
que assola a vida, dos tormentos
de tristeza e solidão que invade o
coração
humano,
Pai!
Misericórdia! E dá Senhor,
a

certeza da vida eterna, cujo labor
no bem é o único caminho
seguro.
Diante
das
crianças
abandonadas,
das
mães
desesperadas e da família que se
encontra em desequilíbrio, vítimas
de
algozes
e
verdugos
do
pretérito, Senhor! Ampara-os ó
Pai, pois são irmãos nossos e
almas em busca de resgate na
história do orbe terrestre.
E diante de nossas falhas
humanas, ajuda-nos ó Pai, a
encontrar o Mestre Jesus em
nossas orações simples, cujo
consolo, erga nossa fé e sustente
nosso espírito na certeza da vida
eterna
e
no
amor,
mola
propulsora de nossa evolução.
Obrigado
Senhor,
por nos
escutar, por ser nosso Pai e ouvir
nossas preces.
Que nunca nos falte fé,
Que nunca nos falte amor,
E que nunca esteja longe de
nós a santa caridade.
Abençoa Pai, agora e sempre,
teus filhos queridos.
Antenor •
Vocabulário:
(1) Embretados: Em situação difícil;
enrascada; apuros.
(2) Acerbado: Tornar acerbo; mais
intenso.
(psicografado pelo médium

Ronaldo R.

Rodrigues, em 14-06-2013, no CEJB)

S U G E S T Ã O 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
www.oconsolador.com.br
o

pomada Vovô Pedro
Distribuição

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 28 de
setembro e 26 de outubro,
últimos sábados do mês, das
10:00h às 11:00h. •

Chico Xavier e Waldo Vieira, no
túmulo de Gabriel Dellane.
Embora não tenha convivido
com
Allan
Kardec,
Gabriel
Dellane (1857-1926) foi defensor
do
Espiritismo
no
campo
científico,
defendendo-o
publicamente.
Seus
pais,
espíritas, eram colaboradores de
Kardec.
Ambos
(a
esposa
médium), colaboraram com a
Codificação. •
-o-

"O aluno
do
Evangelho
somente se alimentará de
equívoco
deploráveis,
se
quiser". Emmanuel/Chico Xavier
=2=

"O patrimônio real de cada um é aquele que se constitui de nossas próprias obras" - Emmanuel/ Chico Xavier

FOTOS DAS PALESTRAS
COMEMORATIVAS
DOS 74 ANOS DO CEJB
Dia 3-8

Avildo Fioravante (dir), com Walter
Frischeisen, Diretor de Eventos do
CEJB, abordou nesse dia o tema
Transição Planetária.
--o-Médium
Orlando
Noronha,
palestrante com o tema Terapia do
perdão.

O orador com a irmã Thaís, e o
presidente do CEJB, José Macário,
com a esposa Gracinha.

Visão parcial do público
--o-Dia 10-8

Dia 17-8
Neste
dia,
Cléverson de
Oliveira foi o
responsável
pela palestra
no CEJB.
Cléverson é
trabalhador
da Casa e
colaborador
prestativo.
O tema foi O
egoísmo e o

Dia 31-8
Wanyr
Caccia foi o
último a se
apresentar,
com o tema
Valorização
da vida à
luz da
Doutrina.
Abaixo, foto
parcial do
público.

núcleo familiar.

Visão parcial do público
--o-Dia 24-B

Orador Milton Felipeli, com o tema
Que caminho seguir?
Visão parcial do público

Visão parcial do público

-o-o-o-o-o-o-o-oPor serem os temas atuais e
apresentados pela ótica espírita, o
interesse
do
público
torna-se
especial, visto a aplicação do
conteúdo no cotidiano da vida, cujos
problemas são os mesmos, vividos
em todos os tempos.
A Diretoria do CEJB agradece aos
convidados de todos os sábados que
abrilhantaram
as
palestras
em
homenagem ao aniversário da Casa,
bem como confraterniza-se com o
público que esteve presente durante
todos os finais de semana, numa
demonstração
de
respeito
e
reconhecimento
aos
valorosos
fundadores do Centro Espírita "João
Batista", em 16 de agosto de 1940. •

"É

indispensável

insistir

sempre

COM ABERTURA MUSICAL
A Diretoria do CEJB, jubilosa com as

portas

do

entendimento"

Emmanuel/Chico

Xavier

José

Porém, u m a outra realidade também

Herculano Pires, escritor espírita e

é notada e num percentual elevado.

tradutor e

Essas pessoas, embora acreditem na

•

A FESTA,

às

25-9-1914,

•

nasc.

27-9-1988,

de

des.

de

Inácio

existência

de

um

Criador

e

espírita,

reconheçam que a figura de Jesus é

músicos Rafael Augusto M. Costa

médico psiquiatra e ex-diretor do

benfazeja, raramente ou nunca fazem

(piano);

Hosp. de Uberaba. •

qualquer tipo de oração. Algumas até

festividades, agradece a presença dos
Roberta

Nirschl,

Eugênia

Ferreira

de

Oliveira

dizem que não se lembram ou que não

Maia e Edson Maia (Grupo Luz em
Voz) e Eloísa Bellini (piano), por
haverem aberto as cortinas da Casa
ao som das canções que precederam
as

palestras,

harmonizando

e

preparando o ambiente ao encontro
fraterno. •
PRESENÇA DE ESPÍRITO
Ouça

com

Carlos

Pompéia

pela

Rádio

Cidade

tem tempo para isso.

Outubro
• 02-10-1920,

nasc.

de

Aí está o primeiro grande problema,

Rafael

Américo Raniéri, autor espírita;

esse distanciamento com a Divindade,

•

as forças que governam a vida e a

03-10-1226, des. de Francisco

de Assis (São), defensor e amigo

natureza.

dos animais;

O caminho,

na verdade,

está ao

• 10-10-1895, des. de Francisco

alcance de todos. A oração ou a prece,

Leite de Bittencourt Sampaio. Foi

como

médium receitista. Poeta e autor

Evangelhos

da letra da música "Quem Sabe",

invocação

de Carlos Gomes;

em relação mental com o ser a que

• 17-10-1747,

des.

de

Frei

sempre

é

da

Casa,

e por

nos dirigimos.

lembrado

ela

nos

"é

nos

uma

colocamos

Ela pode ter por objeto

Jundiaí, 730 AM ou

Fabiano de Cristo (João Barbosa),

um pedido, um agradecimento ou um

Canal 300 da Net,

uma das encarnações de José de

louvor.

aos sábados e domingos, após a Ave

Anchieta;

dirigido para algum ser, na Terra ou

Maria, às 18h, o programa PRESENÇA

• 18-10-1921,

DE

Pedro

ESPÍRITO,

com

mensagens

fraternas.

Acesse:

http://www.cidadejundiai.com.br
EFEMÉRIDES

04-9-1991, des. de João Nunes

Pedro;
07-9-1947,

funda

o

Divaldo

CE

"Caminho

09-9-1883,

nasc.

de

Carlos

10-09-1900,

nasc.

de

Maria

Dolores (Maria de Carvalho Leite),
poetisa;
•

13-9-1988,

dês.

de

Wallace

Leal Valentin Rodrigues, escritor e
tradutor, Editor de O Clarim;
•

(Zé

Arigó),

22-9-1868, nasc. de Cairbar de

Souza Schutel, O Bandeirante do
Espiritismo, fundador de O Clarim
e da revista RIE;

no

pensamento

é

espaço,

de

encarnado

para

desencarnado,

ou

vice-versa,

uma

corrente fluídica se estabelece de um

• 19-10-1903,

a

des.

de

Césare

outro,

transmitindo

o pensamento,

Lombroso, cientista e pesquisador

como o ar transmite o som.

espírita;

que pede a Deus o perdão de suas
nasc. de Irma de

de

Campos

Veras

Aquele

faltas não o obtém senão mudando de
conduta ".

• 25-10-1886, nasc. de Humberto
(Irmão

X),

escritor e poeta;

Sobre
vezes

quando
ou

oração,

onde
a

se

deve,

fazer

veneranda

a

quantas
prece

ou

Joanna

de

Ângelis, através de Divaldo Franco,
A F A L T A DA P R E C E

da

Augusto Imbassay;
•

José

o

promovia cirurgias espíritas ;

Franco

Redenção";
•

de

Castro Rocha (Meimei) e

Maia, médium da pomada Vovô
•

Freitas

•22-10-1922,

Setembro
•

de

nasc.

Quando

resume com o rigor que o ato merece:
Ora

Quando

as

coisas

na

vida

não

com

a

alimentas.

•

frequência

com

que

te

andam bem, as pessoas procuram um
EXPEDIENTE

meio de se livrar dos inconvenientes.
A Casa Espírita não é o primeiro
lugar que elas procuram. Antes disso,
outros recursos são pesquisados.

comunicação

Ao final, quando percebem que a
situação pessoal ou familiar está em
estado

de

lembram-se

dificuldade,
ou

aí

O JBNotícias é um

sim,

são lembrados por

veículo de

administrado

pela

Diretoria do Centro Espírita "João
Batista".
Responsável
Vladimir

Polízio.

pela

edição:

Contato:

tel.

amigos, de que u m a visita ao Centro e

4586-1955 e 4521-5305 ou e-mail:

um passe lhes farão muito bem.

jbnoticias@terra.com.br

E temos percebido isso mesmo.
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