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CONHEÇA OS
OS TRABALHOS DA CASA

SUGESTÃO DE SITES

FELICIDADE
Diante de tantas aflições que
diariamente nos são mostradas
pela Imprensa, ouvimos a
manifestação
de
populares
sobre a presença real da
felicidade.
“Será que ela existe?” –
interrogam alguns, enquanto
outros
se
apressam
em
responder: - “Existe sim!”.
E nós perguntamos: - “O que é
felicidade?”
Os dicionários dizem que é o
”Estado de uma consciência
plenamente satisfeita“, e nos
permitimos acrescentar ainda a
plenitude fraterna, orgânica,
física, emocional e a eternidade
plena de tudo isso.
E não é utopia nem sonho,
pois os Espíritos afirmam que
“Nesses mundos, todavia, ainda
não existe a felicidade perfeita,
mas a aurora da felicidade”.
E dizem mais sobre ela:
“Incessantemente vive o homem
em busca da felicidade, que
também incessantemente lhe
foge, porque felicidade sem
mescla não se encontra na
Terra”. Respectivamente Caps.
III e V do ESE – Mundos
Regeneradores e Tormentos
Voluntários. ■
VP

Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h;
Terça: Costura às 14:00h e
Curso para Gestantes;
Quarta: Evangelho Dinâmico
(curso) às 14:40h; Evangelho às
19:30h e Ensino Sistematizado
da Doutrina Espírita (curso) às
20:00h;
Quinta: Evangelho às 14:15h e
passe às 14:30h; 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.■

Nos endereços abaixo você terá
vasta opção de matérias, assuntos e
informações espíritas.
Desenvolva o hábito da pesquisa.
Consulte e saiba mais:
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
MISSÃO CUMPRIDA

COQUETEL-JANTAR
Em
homenagem
às
comemorações de aniversário
do
Centro
Espírita
“João
Batista”, a Diretoria estará
promovendo
mais
uma
confraternização com Coquetel
especial, incluindo prato quente.
O evento será no dia 17 do
corrente, sábado, e terá início às
20:00h no Salão de Festas do
Rotary Club localizado à Av. Dr.
Carlos Salles Block, 567, bairro
Anhangabaú, defronte o Quartel
da Polícia Militar.
O valor do convite é de R$
25,00 e destinado às tarefas
assistenciais promovidas pela
Casa. ■

Elza Sevieri Kneubühl
(1927-2011)
Em 18 de julho registramos o
retorno de D. Elza, esposa do
Sr. Eurides Kneubühl, ao Plano
Espiritual.
Durante muitos anos, D. Elza
foi trabalhadora incansável desta
Casa, em diversas atividades,
especialmente
na área social,
de 1969 a 1983, quando passou,
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também, a frequentar o Lar
“Galeão Coutinho”, auxiliando
em ambas as Instituições até o
ano de 1999. Nesse ano, D. Elza
afastou-se
de
todas
as
atividades
pessoais
para
dedicar-se integralmente ao Lar
“Galeão Coutinho”, quando seu
esposo assumiu a direção
daquela Instituição.
A Diretoria e trabalhadores do
CEJB externam ao Sr. Eurides e
família, os sentimentos de paz e
resignação diante dos dolorosos
momentos de prova. ■
MAIS UM IRMÃO
QUE SE AUSENTA

daqueles que assumiram a
condição de trabalhadores do
bem, reconhecendo que Vicente
aproveitou seu tempo na Terra,
estendendo seus braços e as
vibrações generosas de seu
coração aos que se achassem
em estado de necessidade.
Esta foto foi tirada uma hora
antes de Vicente recolher-se à
morada eterna.
Muita paz à família. ■

PEDRO NEVES, dia 20

MAIS UM ANO QUE PASSOU
Durante o mês de agosto
tivemos
no
CEJB
quatro
sábados de intensa participação
de espíritas e simpatizantes,
durante as palestras realizadas.
Ao final de cada uma delas,
como sempre, um chá foi
servido aos presentes.

AUGUSTO CANTÚSIO NETO,
dia 27

PAULA ZAMP, dia 6

Vicente Catalano
(1947-2011)
Em 31 de julho, anotamos
também o retorno desse irmão
de ideal espírita que não media
esforços para auxiliar.
Aos sábados, lá estava ele na
companhia
de
outros
trabalhadores, na cozinha do
CEJB,
preparando
os
ingredientes para a sopa que
seria servida à noite aos
moradores de rua.
No jornal Bom Dia de 05-8,
Guaraci Alvarenga assim se
referiu a Vicente: “Encontrou nos
ensinamentos de Jesus, uma
missão fraternal para com os
mais necessitados. Era o
integrante
mais
feliz
da
Caravana
da
Fraternidade,
quando distribuía sopa para os
pobres”.
E nós reforçamos esse
sentimento fraterno, próprio

A Diretoria agradece a todos,
participantes
e
palestrantes
pelos
vibrantes
momentos
apresentados. ■

TADEU CAVEDEN, dia 13

“Despertai
para
a
luz
enquanto é hoje, porque cada
momento
tem
o
seu
significado e não retorna”
Bezerra de Menezes/Divaldo Franco
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