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EDITORIAL
A HUMILDADE
TAMBÉM ESTÁ NA PLACA
“A sepultura não é a porta do
céu, nem a passagem para o
inferno. É o bangalô subterrâneo
das células cansadas - silencioso
depósito do vestuário apodrecido.
O homem não encontrará na
morte mais do que vida e, no
misterioso umbral, a grande
surpresa é o encontro de si
mesmo.
Falar, pois, de homens e de
espíritos,
como
se
fossem
expoentes
de
duas
raças
antagônicas, vale por falsa
concepção
das
realidades
eternas. As criaturas terrenas
são,
igualmente,
Espíritos
revestidos
de
expressões
peculiares ao planeta. Eis a
verdade que o Cristianismo
restaurado difundirá nos círculos
da cultura religiosa.
Quanta gente aguarda a grande
transição
para
regenerar
costumes
e
renovar
pensamentos?”
Sim, quanta gente aguarda por
isso!
Quantos irmãos do caminho
anseiam deixar seus nomes em
placas de bronze, sentindo-se,
por isso mesmo, imortalizados.
Nosso Centro, por guardar
dificuldades inúmeras em sua
história,
concentrou
suas
responsabilidades no Grupo e

não propriamente nas pessoas,
de maneira que o destaque fosse
direcionado a cada uma delas.
Tudo o que é feito numa Casa
Espírita é feito pelo Grupo, pelo
conjunto das pessoas que o
compõem.
Ao concluir uma certa obra,
justo
é
identificar
esse
empreendimento e sua finalidade,
sem contudo
dar ênfase ou
procurar destacar nomes.
E é por isso, então, que a placa
alusiva à inauguração do Centro
Espírita “João Batista” traz
somente o nome da Casa e a
data de sua inauguração, sem
direcionar o holofote a quem quer
que seja, seguindo a rígida
concepção da simplicidade e da
humildade, valores que são
cultuados e desenvolvidos no
Espiritismo.
Por outro lado, sabemos que
esse procedimento não é regra
absoluta. Citamos apenas como
mais um exemplo, e este, sob
nossas vistas e afixado logo à
entrada do referido templo.
Portanto, os 73 que nos
prepararam em 1940 o caminho
que chegou até nós, e que
continuará ao longo dos tempos
futuros a receber e abrigar novos
trabalhadores, como sempre foi,
merecem não somente ser
chamados de brava
gente,
altruísta e obstinada, mas,
também de humildes, visto que
seus nomes não constam em
nenhum outro local que não no
livro de Atas que formaliza o

histórico deste Centro Espírita
“João Batista”, que neste ano
completará 75 anos de existência.
Polízio ■

UM BELISCÃO À VAIDADE
Sempre existiram compositores que
gravaram ou deixaram gravar poemas
com uma boa pitada de ironia, que
sutilmente caracterizavam a vaidade
como tempo perdido, Eis um
exemplo, da década de 1950:
A BANCA DO DISTINTO
(Billy Blanco)
“Não fala com pobre,
Não dá mão a preto,
Não carrega embrulho.
Pra que tanta pose doutor,
Pra que esse orgulho?
A bruxa que é cega
Esbarra na gente
E a vida estanca;
O enfarte lhe pega, doutor,
Acaba essa banca!
A vaidade é assim:
Põe o bobo no alto
E retira a escada,
Mas fica por perto
Esperando sentada;
Mais cedo ou mais tarde
Ele acaba no chão.
Mais alto o coqueiro,
Maior é o tombo do coco,
Afinal, todo mundo é igual
Quando o tombo termina
Com terra por cima
E na horizontal!”
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TERAPIA DA SAÚDE
Neste Centro, todas as terçasfeiras, às 20:00h, você encontrará a
Terapia da Saúde, um atendimento
individual visando seu bem-estar
físico e espiritual.
Para ser atendido, solicitamos
chegar às 19:30h a fim de preencher
a ficha correspondente.■
SER BOM NÃO É SER TOLO
Não é raro de se ver interpretações
errôneas que acabam levando a pessoa
às raias do desespero.
Esta fábula interessante fala da
extremada bondade que se deve ao
próximo, mas também que se tenha a
cautela necessária, a mansidão dos
pombos e a esperteza da serpente.
Vamos encontrá-la no Capítulo XXDefesas contra o mal - do livro Os
Mensageiros, de André Luiz, por
Chico Xavier, a fábula A serpente e o
Santo:
Contam as tradições populares da
Índia que existia uma serpente
venenosa em certo campo. Ninguém
se aventurava a passar por lá,
receando-lhe o assalto. Mas um santo
homem, a serviço de Deus, buscou a
região, mais confiante no Senhor que
em si mesmo. A serpente o atacou,
desrespeitosa. Ele dominou-a, porém,
com o olhar sereno, e falou:
— Minha irmã, é da lei que não
façamos mal a ninguém. A víbora
recolheu-se, envergonhada.
Continuou o sábio o seu caminho e
a
serpente
modificou-se
completamente. Procurou os lugares
habitados pelo homem, como desejosa
de reparar os antigos crimes.
Mostrou-se integralmente pacífica,
mas, desde então, começaram a
abusar dela.
Quando
lhe
identificaram
a
submissão
absoluta,
homens,
mulheres e crianças davam-lhe
pedradas. A infeliz recolheu-se à toca,
desalentada. Vivia aflita, medrosa,
desanimada. Eis, porém, que o santo
voltou pelo mesmo caminho e
deliberou
visitá-la.
Espantou-se,
observando tamanha ruína. A serpente
contou-lhe,
então,
a
história
amargurada. Desejava ser boa, afável

e carinhosa, mas as criaturas
perseguiam-na e apedrejavam-na. O
sábio pensou, pensou e respondeu
após ouvi-la:
— Mas, minha irmã, houve engano
de tua parte. Aconselhei-te a não
morderes ninguém, a não praticares o
assassínio e a perseguição, mas não te
disse que evitasses de assustar os
maus. Não ataques as criaturas de
Deus, nossas irmãs no mesmo
caminho da vida, mas defende a tua
cooperação na obra do Senhor. Não
mordas, nem firas, mas é preciso
manter o perverso à distância,
mostrando-lhe os teus dentes e
emitindo os teus silvos.” ■
A FAMÍLIA
“A família consanguínea é lavoura
de luz da alma, dentro da qual
triunfam somente aqueles que se
enriquecem de paciência, renúncia e
boa vontade.
De quando em quando, o amor nos
congrega, em pleno campo da vida,
regenerando-nos a sementeira do
destino.
Muitas vezes, na condição de pais e
filhos, cônjuges ou parentes, não
passamos de devedores em resgate de
antigos compromissos.
Se és pai, não abandones teu filho
aos processos evolutivos da natureza
animal, como se fora menos digno de
atenção que a hortaliça de tua casa.
Os filhos são comparáveis a „tratos
de terra espiritual‟ que devolverás,
invariavelmente, à Espiritualidade, na
pauta da sementeira que lhes ofertes.
Se és filho, não desprezes teus pais,
relegando-os ao esquecimento e
subestimando-lhes
os
corações
quando te parecerem em desacordo
com os teus ideais de elevação e
nobreza, porque também, um dia,
precisarás da alheia compreensão para
que
se
te
aperfeiçoe
na
individualidade melhorando o teu
lado mais necessitado.
O companheiro mais idoso, em toda
parte, é o espelho do teu próprio
futuro.
Aprende a usar a bondade, em doses
intensivas,
ajustando-a
ao
entendimento e à vigilância, para que
a experiência em família não se te
desapareça no tempo, sem proveito

para o grande caminho.
Quem não auxilia alguns não está
habilitado ao socorro de muitos.
O lar é o porto de onde a alma se
retira para o Além do Mundo e quem
não transporta no coração o lastro da
experiência
cristã,
dificilmente
escapará de surpresas inquietantes e
dolorosas.
Procura o Evangelho com todos ou
sozinho.
Recorda que todo dia é dia de
recomeçar.
Jesus, na condição de Mestre
Divino, sabe que os aprendizes nem
sempre poderão acertar inteiramente,
que os erros são próprios da escola
evolutiva e, por isso mesmo, a
esperança é um dos cânticos sublimes
do seu Evangelho de Amor.
Imensas têm sido, até hoje, as
nossas quedas, mas a confiança do
Cristo é sempre maior. Não nos
percamos em lamentações.
Todo momento é instante de ouvir
Aquele que pronunciou o „Vinde a
mim...‟
Levantemo-nos e prossigamos,
convictos de que o Senhor nos
ofereceu a luz da esperança, a fim de
acendermos em nós mesmos a luz da
santificação espiritual.” Emmanuel/Chico■
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
__________________
►◄►◄►◄►◄

“O que importa na vida não
é o ponto de partida, mas a
caminhada. Caminhando e
semeando, no fim terás o
que colher” Cora Coralina. ■
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CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

Contamos
com
colaboração. ■

a

PRECE DA UNIÃO
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h; reunião mediúnica às
20:00h;
Terça: Costura às 14:00h e curso
para gestantes e terapia da saúde
às 20:00h;
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: Evangelização Infantojuvenil e Grupo de Pais “Paulo
Zerbetto”, às 09:30h.■

LASANHA DA CARIDADE
Em 28-3-2015, sábado
Tudo o que este Centro
promove ao longo do ano tem por
finalidade amparar o trabalho que
desenvolve, em todas as áreas.
A lasanha é apenas uma delas,
cuja
manufatura,
além
de
obedecer aos padrões da boa
culinária, ainda oferece uma
segunda qualidade: a garantia do
peso.
O valor da lasanha é de R$ 18,00
e estará disponível no próximo dia
28 de março, sábado, a partir das
11:00h.
Contribua, mas leve também um
super alimento feito com esmero e
generosidade.
Se quiser garantir esse delicioso
prato, poderá contatar a Gracinha,
pelo telefone 4521-7857 ou
Elizete, através do 4815-1016.

sua a Verdade e a Vida com eterna
libertação.
Cumpra-se em nós a tua vontade,
hoje e sempre”. ■

“Senhor Jesus, concedeste-nos o
abençoado caminho da união contigo,
desde a manjedoura iluminada até a
ressurreição divina, com passagem
pela cruz do trabalho e da
renunciação, da fé viva e do
testemunho santificante. Viajantes
que somos na estrada redentora que a
tua misericórdia nos desdobra, no
campo da vida eterna, rogamos-te,
ainda, luz para as nossas sombras,
certeza para as nossas dúvidas,
esclarecimento às nossas hesitações!
Auxilia-nos a aceitar o roteiro que
teu amor infinito nos traça a benefício
da paz e da felicidade de nós
mesmos...
Que o sacrifício seja para nós uma
bênção, a luta uma escola de
aperfeiçoamento sublime, o serviço a
oportunidade salvadora, o obstáculo o
ensinamento maior, o sofrimento um
mestre sábio e eficaz; que as nossas
dores sejam emissárias de alegrias,
que os espinhos da estrada
permaneçam adornados de flores para
os nossos corações e que os percalços
e lágrimas do caminho constituam
renovadas esperanças para nossa alma
sedenta de tua luz!...
Assim te suplicamos, porque a
nossa união é alegria para os tristes,
vitória para os vencidos, consolo para
os desesperados, sementeira de
imperecível ventura para quantos
prosseguem à retaguarda, aspirando a
um mundo melhor!...
Desse modo, Senhor, agradecendote a caridade divina da paz com que
nos felicitas a alma, neste dia de
abençoada luz, esperamos que o teu
amor viva em nós infinitamente e que
a tua misericórdia nos acompanhe, em
todos os passos da redenção
espiritual, convictos, quanto estamos,
de que em ti encontramos o Caminho

INTUIÇÃO
Embora a intuição, em muitas
vezes, coloque o médium a duvidar
de sua faculdade, essa insegurança
tende a modificar-se pelos resultados
positivos alcançados.
Mas a intuição em si está presente
na vida das pessoas de uma maneira
natural e prática. Assim é com tudo.
Senão, vejamos: no próprio preparo
da comida, quando os temperos são
adicionados sem que as medidas
existam.
“Uma
pitada”;
“um
punhado” etc... e assim por diante,
quando as medidas são aleatórias.
A própria preparação do prato para
a refeição obedece
a esses
mecanismos invisíveis. Se houver
repetição, geralmente será alimento
para mais, líquido ou sólido. Convém,
portanto, respeitar essa ordem ou
orientação interior. Os antigos não
tinham nada anotado; hoje, porém,
muitos escrevem tudo, porém se
distanciam da sensibilidade.
A intuição é a primeira vontade
interior que não fala mas se manifesta
na alma. Quem nela confia,
materializa o sentimento recebido.
Daí a insegurança de muitos.
Toda intuição é uma idéia, um
pensamento, que pode ser facilmente
recusado ou alterado. ■

Pomada Vovô Pedro
A Pomada Vovô Pedro, da
Soc. Esp. Maria Nunes, de Belo
Horizonte-MG, que é destinada
aos problemas de pele e inúmeras
outras afecções, está à sua
disposição neste Centro. Procure
informar-se a respeito. ■
►◄►◄►◄►◄
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PASSOS
DA NOSSA HISTÓRIA
Dividimos em quatro etapas o
histórico do Centro Espírita “João
Batista”, as quais ocuparão este
espaço nas próximas duas edições.
Eis o SEGUNDO PASSO:
Nessa reunião na residência do
senhor Theodoro di Molla ficou
decidido que em 16 de agosto, novo
encontro aconteceria com o Grupo,
desta feita para formalizar a eleição
da primeira diretoria do Centro
Espírita “João Baptista”, patrono já
aclamado, em cuja primeira ata de
criação constam setenta e três (73)
nomes e assinaturas de senhoras e
senhores que se achavam presentes ao
acontecimento.
Estava criada, então, mais uma Casa
espírita, em período extremamente
delicado, quando, pela política de
nosso
país,
imperavam
sérias
restrições para o desenvolvimento de
suas ações, sempre amparadas pelo
princípio da fraternidade.
Alguns Centros, nesse período
turbulento do chamado Estado Novo,
no 3° governo do Presidente Getúlio
Dornelles Vargas, de 1937 a 1945 e
coincidentemente com conflitos entre
países europeus culminando com a
eclosão da Segunda Guerra Mundial,
chegaram a ser fechados e os espíritas
impedidos de se reunir.
Mesmo assim com todos esses
problemas o corajoso Grupo levou
adiante a vontade de atuar em
benefício dos que se achavam em
estado de necessidade. ■

NOVOS CAMINHOS

SP, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1) PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
(CONHECIMENTO,
APROVAÇÃO
OU REJEIÇÃO DOS RELÁTORIO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO
CONSELHO
FISCAL
E
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO
BALANÇO GERAL E DAS CONTAS).
REFERENTE AO EXERCICIO FINDO
EM 2014.
2) OUTROS
ASSUNTOS
DE
INTERESSE DA ENTIDADE.

Jundiaí, 25 de fevereiro de 2015
JOSÉ MACÁRIO DA SILVA FILHO
O novo CD composto e
Presidente
destinado ao Lar e Creche Wilsom
de Oliveira, com 16 melodias
GRUPO DE ESTUDOS
interpretadas por músicos de
“ANDRÉ LUIZ”
nossa cidade está à sua
disposição, através do Evandro,
Grupo constituído de estudiosos
diretamente às terças-feiras no reúne-se aos sábados, das 15:00h
às 16:30h neste Centro, para
CEJB.
Colabore, adquirindo o CD e conhecer em detalhes as obras
literárias mais relevantes da
presenteando os amigos com a
Doutrina Espírita.
seleção musical de NOVOS
Todo sábado é feita a leitura de
CAMINHOS. Com isso, você dois capítulos da obra focalizada,
estará usufruindo de um trabalho que no momento é o livro Os
artístico e ao mesmo tempo Mensageiros - trabalho escolhido
estendendo carinhosamente suas para iniciar o estudo. Debate-se
assunto
lido,
trocando
mãos em benefício do nosso Lar e o
experiências e conteúdos via eCreche Wilsom de Oliveira, cujo
mail por um grupo de discussão.
trabalho é atender e cuidar das
É uma maneira prática de
crianças
sob
sua instruir-se
nos
assuntos
responsabilidade. ■
abordados pelo autor, permitindo
confrontos e dirimindo dúvidas por
ventura existentes.
CENTRO ESPÍRITA JOÃO
O Grupo aguarda por você. Não
BATISTA
é preciso fazer inscrição. É só
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
comparecer e participar.
ASSEMBLÉIA GERAL
Santo Agostinho, instrutor e
ORDINARIA
________________________
orientador nas obras de Kardec
SUGESTÃO DE SITES
Pelo presente edital e de acordo com lembra: “É necessário crer para
Nos endereços abaixo você terá o disposto no Artigo 10º, letra “a” e compreender e compreender para
vasta opção de matérias, assuntos e Artigos 12 e 13, dos Estatutos Sociais, crer”. ■
ficam convocados todos os associados
EXPEDIENTE
informações espíritas.
do Centro Espírita João Batista, em
Desenvolva o hábito da pesquisa.
dia com as obrigações estatutárias,
O JBNotícias é um veículo de
www.cejoaobatista.org.br
para se reunirem em ASSMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada comunicação administrado pela
www.crechewilson.com.br
no dia 21 de março de 2015, às 9h00, Diretoria do Centro Espírita “João
www.usejundiai.com.br
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ou Batista”.
www.feesp.com.br
às 09h30min, EM SEGUNDA
Responsável
pela
edição:
www.febnet.org.br
CONVOCAÇÃO, em sua sede social Vladimir Polízio. Contato: tel.
www.limiarespirita.com.br
sita à Av. Dr. Sebastião Mendes Silva,
www.oconsolador.com.br
571 – bairro Anhangabaú – Jundiaí – 4586-1955 e 4521-5305.
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