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EDITORIAL

mudança

Tempo de Renovar...
"Dois excessos: Excluir a razão;
Só admitir a razão"
Pascal

Neste final de mais um ano, comum
se

faz

reflexões,

que

realizemos

nossas

mas o nosso caminhar

como espíritos merece que não nos
prendamos ao óbvio, vamos deixar
que nossos sentidos adentrem ao
vasto campo da sabedoria, em uma
comunicação

plena

com

nossa

intimidade, para que se faça plena a
sintonia entre nosso corpo e alma.
Um alto exame nos permitirá tocar
fundo em nossa essência, e nos

interna,

clareza

de

que andar pelos mesmos caminhos

com

o

que ele anda e encontrá-lo, assim

amadurecimento de nosso espírito,

como o fez Paulo de Tarso, requer a

vamos aceitar nossas deficiências,

renovação de nossas almas,

entendê-las, só assim poderão ser

Jesus nos espera em nossa estrada

mudadas.

de Damasco.

pensamento

a

aparece

Vamos enxergar que a causa de

Pense nisso,

pois

pois é tempo de

Renovar...

tudo está em nós e não fora.
A busca da libertação das idéias

Em nome da Diretoria desta Casa

se

desejamos a todos os trabalhadores

alarguem chegou, vamos buscar o

e frequentadores "Um renascer em

trabalho

Jesus no ano de 2014 repleto de

para

que

nossos
no

bem

horizontes
para

alívio

e

desafios

compreensão de nossas dores.
Dois milênios já se passaram e
continuamos
ilusões

do

mergulhados
mundo,

precisamos

evangelizar nossas almas,
mundo espiritual está

nas
pois o

para

nossas

almas

desejosas de Luz".
Paz e Luz a todos.
Denizard Rivail Mazolli
Vice-Presidente do CEJB •

repleto de

ANO NOVO
Encerrando
este
período
de
de mãos vazias.
apurada
de
nossos
problemas
terrena,
quando
se
O Cristo exemplifica o amor puro, contagem
existenciais.
trabalha arduamente para
nos descortina novo horizonte aos anseios
É tempo de dissipar as sombras dos
mostrar o caminho, pense sem medo da humanidade em relação ao Ano
sentimentos pequenos arraigados
Novo, Irmão X, pseudônimo do
de se envergonhar "que sempre que
escritor Humberto
de
Campos,
em nosso coração. É tempo de
precisamos
de
Jesus
nós
o
oferece através da pena de Chico
escolher qual o melhor caminho a ser
encontramos, porém ele quando
Xavier,
a mensagem 'Ano Novo',
percorrido.
precisa de nós, será que nos
onde aborda o nascimento numa
A nossa libertação está na auto
encontra? E quando nos encontra
comparação singela à chegada no
descoberta, na aceitação de nós
será que estamos disponíveis?".
novo
ano, em pleno ambiente festivo:
mesmos, quanto mais evitarmos
Exemplificar
nossa
fé
nos
"Quando o bondoso orientador
olhar
para
nossas
facetas
momentos em que estamos nos chegou ao Planeta, encaminhando o
desajustadas, mais nos distanciamos
ambientes limpos e perfumados das aprendiz à experiência nova, o lar
da paz.
instituições religiosas é importante, estava em festa, na celebração do
A evolução acontece em razão da
mas, para encontrarmos Jesus temos Ano Novo.
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proporcionará

uma

compreensão

espíritos "espíritas" que retornaram

"Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam" Emmanuel/Chico Xavier
Músicas alegres embalavam a casa,
flores festivas enfeitavam a mesa.
Riam-se os jovens e as crianças,
enquanto os velhos bebiam vinho de
júbilo.
O devotado amigo abraçou o
tutelado e falou:
— "Nova existência, meu filho, é
qual Ano Novo. Enche-se o coração
das esperanças mais belas. Troca-se o
passado pelo presente. Rejubila-se a
alma na oportunidade bendita.
Promessas divinas florescem no
coração.
O tempo é o tesouro infinito que o
Criador concede às criaturas. Não
esqueças, todavia, que a concessão de
um tesouro é título de confiança e
toda
confiança
traduz
responsabilidade. Tanto prejudica a
obra de Deus o avarento que restringe
a circulação dos valores, como o
perdulário que abusa, esquecendo as
obrigações sagradas.
O tempo, desse modo, é benfeitor
carinhoso
e
credor
imparcial
simultaneamente. Na Terra, a maioria
dos homens não chegou ainda a
compreendê-lo.
O tempo, contudo, pertence ao
Senhor e ninguém pode subverter a
ordem de Deus.
É por isso que, ao fim da existência,
cada um recebe conforme usou o
divino patrimônio.
Vale-te, pois, da oportunidade nova,
sem esqueceres o dever, convicto de
que ninguém falará ou agirá no
mundo, em vão.
O homem precipita-se. O tempo
espera. O primeiro experimenta. O
segundo determina.
Se atingiste a alegria de recomeçar,
alcançarás, igualmente, o dia de
acertar.
Lembra-te de que o tempo tudo
ensinará aos ignorantes."
Quando o venerável ancião calouse, havia risos à mesa doméstica,
expectativa
no
candidato
à

reencarnação, sorrisos paternais no
velhinho experiente.
O sábio abraçou novamente o
discípulo e despediu-se arrematando:
— "Não te esqueças de que o tempo
é generoso nas concessões e justo nas
contas. Vai meu filho e não temas."
Nesse instante, à maneira do
homem cheio de esperanças que
penetra o Ano Novo, o aprendiz
reingressou na onda do nascimento. •
CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

Amores eternos,
Consolação!
A doença e o antídoto,
Todos tão perto,
Separados pelo fio tênue do
orgulho e da insensatez.
O remédio é um só,
E tão perto está:
'Ceder e Perdoar,
Para amar e felicitar'.
Irmã Cleide dos Anjos
(Mensagem recebida dia 02-02-12
pelo médium Ronaldo) •
• o ^ o ^ o ^ o ^

Todos
os
dias
o
CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h; reunião mediúnica às
20:00h;
Distribuição
Terça: Costura às 14:00h e curso
A pomada Vovô Pedro, da
para gestantes e Terapia da
Soc.
Esp. Maria Nunes, de Belo
Saúde às 20:00h;
Quarta: Curso sistematizado da Horizonte-MG, que é destinada
problemas
de
pele
e
Doutrina Espírita às 14:30h; aos
Evangelho às 19:30h e Curso inúmeras outras afecções, será
Sistematizado
da
Doutrina distribuída neste Centro dia 25 de
Espírita às 20:00h (a partir do janeiro e 22 de fevereiro,
últimos sábados do mês, das
dia 19-2-2014);
Quinta: Evangelho às 14:15h, 10:00h às 11:00h. •
passe às 14:30h e reunião
mediúnica às 15:00h; Evangelho
TERAPIA DA SAÚDE
e passe às 20:00h;
Sexta: Evangelho às 19:15h,
Neste
Centro,
todas
as
passe às 19:30h e reunião
terças-feiras, às 20:00h, a
mediúnica às 20:00h, e,
de
14-01-2014,
Domingo: Encontro de pais às começar
09:30h.«
Terapia
da
Saúde,
um

pomada Vovô Pedro

CEDER E PERDOAR
Palavras ao vento,
Abraços partidos,
Beijos esquecidos,
Amores vazios.
Conselhos sábios,
Abraços fraternos,
Beijos amorosos,

atendimento visando seu bemestar físico e espiritual.
Para o atendimento, chegar
às 19:30h a fim de preencher
a ficha correspondente.«
-o"Faze o bem e a luz sorrirá com a
tua alegria" Emmanuel/Chico Xavier.«
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"No templo vivo de nossa fé, asilemos nossas esperanças" - Agar/Chico Xavier
REGISTROS

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.usejundiai.com.br
www.feesp.com.br
www.febnet.org.br
www.limiarespirita.com.br
www.oconsolador.com.br
-o-

Busto de Chico Xavier, em
praça da cidade mineira de Pedro
Leopoldo, onde o médium nasceu
e viveu até o ano de 1959. •
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. •
-o"O
sofrimento
interior,
incompreensível e inacessível aos
mais amados no mundo, é arado
do Senhor, na terra do coração"
Emmanuel/Chico Xavier.

•

Em 19-01-1972, aniversário de

nascimento de Cristiane de Oliveira
(d.

em

2011);

aniversário

de

falecimento de Evaristo de Moraes,
em 12-02-2012, e de nascimento

de Henrique Monteiro de Almeida, em
17-02-1930 (d. em 2011), todos
trabalhadores desta Casa. •

Clássicos de Emmanuel
Não chega ser surpreendente, mas
tenho notado em minhas palestras
quando indago de público sobre quem
leu os romances clássicos de
Emmanuel que é muito pequeno o
número dessas pessoas. A razão é
simple s: existem muitas pessoas
novas participando das atividades
espíritas.
Muitas pessoas estão
recentemente em nossas instituições e
tais livros dificilmente são citados
com
motivação
para
serem
conhecidos.
Eis uma situação que podemos
considerar
grave
em
nosso
movimento de palestras e divulgação,
pois isso não deve acontecer, dada a
preciosidade de tais livros.
Grave porque é essencial que a
família espírita nacional conheça tais
obras. São livros cuja leitura periódica
não pode ser dispensada, tamanho o
conteúdo de recursos de orientação
neles contidos. Exemplos, suavidade,
sintonia
com
a
espiritualidade
superior, fé ardente e valorosa,
coragem
diante
de
obstáculos
aparentemente intransponíveis, sem
dizer da lição clara de Cristianismo
puro neles presentes.
Ler esses livros é como conversar
diretamente com os ensinos de Jesus!
E temos deixado de comentar, de
estimular sua leitura, de incentivar a
releitura, de relatar em síntese seu
conteúdo, nos exemplos marcantes de
Lívia, Alcione, Quinto Varro, Padres
Carlos e Damiano, Estêvão, Abigail,
Paulo, Célia, Nestório, entre tantos
outros. Para quem se aproxima do
Espiritismo e não recebe os estímulos

de nossos dirigentes e palestrantes,
dificilmente se sentirá atraído a ler,
por exemplo, o monumental Paulo e
Estevão ou o grande e incomparável
Renúncia.
Mas se receber estímulos nas
palestras que ouve, se receber um
exemplar com a motivação de quem
comenta sobre o conteúdo, a situação
será outra. E aí, no suceder das
luminosas páginas, encontrará roteiros
e orientação segura para entender a
própria vida nos exemplos marcantes
dos personagens apresentados em tais
obras.
E para o leitor que lê essas linhas é
oportuno citar os cinco romances
clássicos do Espírito Emmanuel,
ditados ao médium Francisco Cândido
Xavier: Há 2.000 anos, Cinquenta
anos depois, Ave Cristo, Renúncia e
Paulo e Estêvão. São livros para
serem lidos e relidos continuamente,
tal a preciosidade de suas páginas.
Interessante porque a medida que
amadurecemos
na
idade,
na
experiência de vida e mesmo no
conhecimento espírita, mais esses
livros crescem em importância ao
nosso sentimento e ao nosso
raciocínio. Portanto, se você não leu,
não perca essa oportunidade de muito
aprender.
Para nós, expositores, dirigentes e
comentadores, articulistas e escritores,
fica o compromisso permanente de
divulgar
esses
tesouros
de
conhecimento.
Orson Peter Carrara •
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
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"Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira" Emmanuei/Chico Xavier
DOMINAR E FALAR
Certa vez o antigo escravo grego
autor de muitas fábulas e conhecido
por Esopo, que esteve na Terra cerca
de 550 anos antes de Jesus, recebeu
ordens de Xanto, seu senhor, para que
lhe comprasse no mercado, o que lá
houvesse de melhor. Esopo só
comprou línguas.
Ao ser questionado, alegou que
nada havia melhor do que línguas,
vínculo da vida civil, chave das
ciências, órgão da verdade e da razão,
da oração, etc.
Contudo, para embaraçar seu criado,
Xanto pediu-lhe, no dia seguinte, que
comprasse o que houvesse de pior. E
Esopo novamente serviu línguas.
justificando que a pior coisa que há no
mundo é a língua, mãe de todas as
questões, origem das divisões e das
guerras, órgão do erro e da calúnia, da
blasfêmia e da impiedade.
E
nós
contamos
com
essa
ferramenta de múltipla utilidade. A
questão é aprender o severo domínio
da língua que poderá transformar-se
em perigosa e indomável fera.

"Sublime
instrumento, feito para louvar e instruir,
ajudar e incentivar o bem, quantas vezes
nos valemos dela para censurar e
vergastar, perturbar e ferir!...
Temos que governá-la, transformandoa em leme de paz e amor, no barco de
nossas vidas!" •
Lembra

Emmanuel:

AS CINCO QUALIDADES
Um
menino
olhava
a
avó
escrevendo uma carta.
A certa altura, perguntou:
— Você está escrevendo uma
história que aconteceu conosco? E por
acaso é uma história sobre mim?
A avó parou a carta, sorriu, e
comentou com o neto:

— Estou escrevendo sobre você, é
verdade. Entretanto, mais importante
do que as palavras, é o lápis que estou
usando. Gostaria que você fosse como
ele quando crescesse.
O menino olhou para o lápis, e,
intrigado por não ver nada de
especial, perguntou à avó:
— Mas ele é igual a todos os lápis
que vi em minha vida!
E a avó completa:
— Tudo depende do modo como
você olha as coisas. Há cinco
qualidades nele que, se você
conseguir mantê-las, será sempre uma
pessoa em paz com o mundo.
Primeira qualidade: Você pode
fazer grandes coisas, mas, a exemplo
do lápis, não deve nunca esquecer que
existe uma mão a guiá-lo. Essa mão
nós chamamos de Deus, e ele deve
sempre conduzi-lo em direção à sua
vontade.
Segunda qualidade: De vez em
quando eu preciso parar o que estou
escrevendo, e usar o apontador. Isso
faz com que o lápis sofra um pouco,
mas, no final, ele está mais afiado.
Portanto, saiba suportar algumas
dores, porque elas o farão ser uma
pessoa muito melhor.
Terceira qualidade: O lápis sempre
permite que usemos uma borracha
para apagar aquilo que estava errado.
Entenda que corrigir uma coisa que
fizemos não é necessariamente algo
mau, mas algo importante para nos
manter no caminho da justiça.
Quarta qualidade: O que realmente
importa no lápis não é a madeira ou
sua forma exterior, mas o grafite que
está dentro. Portanto, sempre cuide
daquilo que acontece dentro de você.
Finalmente, a quinta qualidade: Ele
sempre deixa uma marca. Da mesma
maneira, sabendo que tudo que você
fizer na sua vida, irá deixar traços,
procure ser consciente de cada ação.
Obs: autoria desconhecida. •

Professor, jornalista e advogado,
Romeu do Amaral dedicou 23 anos
de sua vida ao protestantismo, sendo
ordenado
diácono em
1913.
Foi
Inspetor de
Ensino
e
Diretor de
escola
na
cidade
de
Limeira-SP.
Militou como advogado e jornalista,
escrevendo para diversos setores da
imprensa paulista, na Capital e
Interior.
O Dr. Romeu do Amaral Camargo
era pastor da 1a Igreja Presbiteriana
Independente quando sentiu-se atraído
para a Doutrina Espírita, depois de ter
lido, por curiosidade, O Evangelho
Segundo o Espiritismo. Em seguida,
leu toda a obra de Allan Kardec,
esclarecendo-se de vários pontos
obscuros que havia entendido no
estudo da bíblia.
Em 1° de junho de 1945, então com
43 anos de idade, publicou na revista
Reformador, órgão doutrinário da
FEB - Federação Espírita Brasileira, a
sua confissão de fé, como adepto do
Espiritismo. A partir daí adentrou-se
ao campo de trabalho que a Doutrina
Espírita faculta aos seus seguidores. •

EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita "João
Batista".
Responsável
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edição:
Vladimir Polízio. Contato: tel.
4586-1955 e 4521-5305 ou e-mail:
jbnoticias@terra.com.br
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