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CONSTRUINDO
VALORES
O JB Notícias, nosso canal de
comunicação já está em seu 5º
ano de existência, 41 boletins
informativos editados, sob a
responsabilidade
de
nosso
amigo Sr. Vladimir Polizio. Esta
casa há muito desejava ter este
veículo de comunicação, e este
desafio foi aceito pelo nosso
companheiro
acima
citado,
dedicado,
ciente
da
responsabilidade,
do
compromisso hora assumido,
conduziu durante estes cinco
anos
de
existência
deste
noticiário, um caminho de
divulgação que muito nos
honrou.

responsabilidade da edição do
JB Notícias, quero agradecer a
este estimado amigo em nome
de toda a diretoria desta casa,
brilhante fostes e tenho certeza
continuará a ser sempre uma
pessoa Construtora de Valores
como estes.
Temos que continuar o nosso
caminho,
o
processo
de
renovação e de oportunidades
sempre é e será de grande
relevância dentro da doutrina
que abraçamos, assim na última
reunião
desta
diretoria
convidamos a Sra. Vania
Mugnato de Vasconcelos e o
Sr. Vladimir Gropelo, para
assumirem a responsabilidade
de nosso JB Notícias, os quais
aceitaram este desafio. O Sr.
Gropelo será o responsável pelo
Jornal, pois é jornalista e caberá
a Sra. Vania toda análise prévia
do conteúdo deste, primando
para que os temas ali divulgados
estejam em total concordância
com os princípios de nossa
Doutrina Espírita.

Foram cinco anos buscando que
os trabalhadores desta casa,
através de seus conhecimentos
pudessem compor com artigos
este boletim de divulgação, uma
batalha muitas vezes inglória,
mas que com seu dinamismo
soube superar as dificuldades e
manter nosso jornal sempre Só podemos desejar que nosso
repleto de salutares temas.
fraterno amigo Polizio possa
continuar a ser esse dinâmico
Neste ano de 2016 este nosso trabalhador de nossa casa, de
ativo companheiro nos solicitou nossa
doutrina,
e
todos
seu
desligamento
da desejamos a Sra. Vania e ao Sr.

Gropelo muito sucesso em mais
essa empreitada.
Fraternais abraços a todos os
nossos leitores.
Paz e Luz com o nosso Mestre
JESUS
.Denizard Rivail Mazolli
Presidente do CEJB

SUGESTÃO PARA
LEITURA
O livro O Consolador, de
Emmanuel, por Chico Xavier é a
sugestão de leitura.
Emmanuel trata de vários
assuntos que vão interessar a
você, pois esclarecerão pontos
que
ainda
lhe
parecem
nebulosos.
Editado em 1941, essa obra fala
em palavras claras sobre
Química,
Física,
Psicologia,
Biologia e Sociologia, além da
influência na vida física pelos
espíritos, pelos astros, etc.., a
transição de um plano a outro e
o que ocorre com o homem
nessa passagem diante da
expectativa que o aguarda.
Enfim, é uma leitura breve, pois
os tópicos são curtos e fartas as
informações e assuntos que
essa obra contém. São mais de
74 anos que esses fatos novos,
ensinamentos
na
realidade,
foram trazidos ao conhecimento.
Disponível para a venda em
nossa livraria

JB NOTICIAS
LIÇÃO NO APÓLOGO
Na noite de 26 de janeiro de
1956, a reunião mediúnica que
Chico Xavier promovia na
cidade mineira de Pedro
Leopoldo foi agraciada com a
visita de amigo espiritual
André Luiz, que ofereceu ao
Grupo, à meditação, a página
simples e expressiva que ele
próprio intitulou "Lição no
apólogo".
"Diante das perturbações e das
lágrimas que nos visitam cada
noite o santuário de socorro
espiritual, lembraremos velho
apólogo, dezenas de vezes
repetido na crônica de vários
países do mundo e que, por
pertencer à alma do povo, é
também uma pérola da
Filosofia a enriquecer-nos os
corações. Certo cavalheiro que
possuía três amigos foi
convocado a comparecer no
fórum, de modo a oferecer
solução
imediata
aos
problemas e enigmas que lhe
manchavam a vida, porquanto
já se achava na iminência de
terrível condenação.
Em meio das dificuldades de
que se via objeto, procurou os
seus
três
benfeitores,
suplicando-lhes proteção e
conselho.
Arrogante,
replicou-lhe
o
primeiro:
Mais não posso fazer por ti
que obter-te uma roupa nova
para
que
compareças
dignamente diante do juiz.
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Muito preocupado, disse-lhe o
segundo:
Não obstante devotar-te a mais
profunda estima, posso apenas
fortalecer-te e acompanhar-te
ate à porta do tribunal.
O terceiro, porém, afirmou-lhe
humilde:
Irei contigo e falarei por ti.
E esse último, estendendo-lhe
os braços, amparou-o em todos
os lances da luta e falou com
tanta segurança e com tanta
eloquência em benefício dele,
diante da justiça, que o mísero
suspeito foi absolvido com a
aprovação
dos
próprios
acusadores que lhe observavam
o processo.
Neste símbolo, temos a nossa
própria história à frente da
morte.
Todos nós, diante do sepulcro,
somos chamados a exame na
Contabilidade Divina.
E todos recorremos àqueles
que nos protegem.
O primeiro amigo, o doador de
trajes novos, é o dinheiro que
nos garante as exéquias.
O segundo, aquele que nos
acompanha até à porta do
tribunal,
é
o
mundo
representado na pessoa dos
nossos parentes ou na presença
das nossas afeições mais
queridas,
que
compungidamente nos seguem
até à beira da sepultura.
O terceiro, contudo, é o bem
que praticamos, a transformarse em gênio tutelar de nossos
destinos, e que, falando em nós
e por nós, diante da justiça,

consegue angariar-nos mais
amplas
oportunidades
de
serviço, quando não nos
conquista a plena liberação do
Espírito para a Vida Eterna.
Atendamos assim ao bem,
onde estivermos, agora, hoje,
amanhã e sempre, na certeza de
que o bem que realizamos é a
única luz do caminho infinito e
que jamais se apagará."
por Vladimir Polízio
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.■

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. ■

EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação interna do Centro
Espírita
“João
Batista”.
Administrado por Vania Mugnato
de Vasconcelos
Editado por Vladimir J Gropelo
Contatos
011-4521-5305

contato@cejoaobatista.org.br

JB NOTICIAS
O ESPIRITISMO
NÃO SE RESUME
O Espiritismo não se resume à
mediunidade, da qual não é nem
dono
nem
criador.
A
mediunidade
é
capacidade
fisiológica que todos têm em
maior ou menor grau e que
permite comunicação direta ou
sutil com a espiritualidade, de
modo que os encarnados na
Terra possam receber apoio
espiritual para vencer a si
mesmos. Esse dom, quando
ostensivo,
necessita
ser
estudado para que não seja um
entrave, mas sirva de apoio na
evolução dos homens.
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como homens e mulheres,
LUZ NO LAR
saudáveis ou doentes, perfeitos
ou deficientes, ou seja, em toda Scheilla, durante muitos anos,
ativamente
das
oportunidade de aprendizado participou
reuniões
de
materialização,
possível.
trazendo luz, paz ao ambiente e
a orientação devida à pessoa se
O Espiritismo não se limita à que achava em desequilíbrio na
caridade material, ele incita, vida, restabelecendo a crença e
estimula, pede, sugere, instiga a confiança no futuro através de
sobretudo à caridade moral da suas palavras de consolo, amor
tolerância, do perdão, do amor, e ânimo. É de Scheilla este
da paciência, da solidariedade, recado à humanidade, que nos
fraternidade, de modo que se dê chegou pelas mãos de Chico
ao próximo mais do que coisas Xavier. 'Luz no lar':
o
nosso
efêmeras, mas também valores "Organizemos
agrupamento
doméstico
do
que
permanecerão
e
os
Evangelho. O Lar é o coração do
auxiliarão a partir do exemplo.
organismo social.
Em casa, começa nossa missão
O Espiritismo é doutrina que, no mundo.
sim, atua com a mediunidade, Entre as paredes do templo
trabalha com as energias, ensina familiar, preparamo-nos para a
a reencarnação, faz caridade vida com todos.
material e moral demonstrando a Seremos, lá fora, no grande
seus adeptos e simpatizantes campo da experiência pública, o
que existe um sentido maior para prosseguimento daquilo que já
somos na intimidade de nós
viver, ensina a origem e o
mesmos.
destino dos espíritos que somos
Fujamos à frustração espiritual e
todos, e explica que o "céu" será busquemos
no
relicário
alcançado mais cedo ou mais doméstico o sublime cultivo dos
tarde, conforme merecimento.
nossos ideais com Jesus. O

O Espiritismo não se resume a
atividades de recepção de
energias, quais sejam os passes,
água fluidificada e vibrações: ele
precisa ser compreendido uma
vez que é doutrina cristã que
estimula a prática real e
cotidiana dos ensinamentos de
Jesus, exigindo estudo dos seus
conceitos
através
do
conhecimento da codificação O Espiritismo explica que todos
espírita, para melhor serem evoluiremos até o estado de
utilizados.
anjos e somos, nesse percurso,
O Espiritismo não se resume na os colaboradores de Deus que
reencarnação, lei natural que mudarão a si mesmos e o
independe da vontade dos mundo para melhor. Ser espírita
homens. Ele a explica como é estudar, conhecer, praticar
morais
que
o
prova de justiça divina que dá a valores
transformam
em
homens
de
bem
todos
a
oportunidade
de
renascerem e evoluírem até que e almas mais evoluídas. O
tenham quitado seus débitos e Espiritismo não faz milagres, ele
se purificado espiritualmente nas ensina. Os milagres cada um os
incontáveis vidas na pobreza, fará na própria alma!
riqueza, poder ou humildade,
Vania Mugnato de Vasconcelos

Evangelho
foi iniciado
na
Manjedoura e demorou-se na
casa humilde e operosa de
Nazaré, antes de espraiar-se
pelo mundo.
Sustentemos em casa a chama
de nossa esperança, estudando
a Revelação Divina, praticando a
fraternidade e crescendo em
amor e sabedoria, porque,
segundo
a
promessa
do
Evangelho
Redentor,
"onde
estiverem dois ou três corações
em Seu Nome", aí estará Jesus,
amparando-nos para a ascensão
à Luz Celestial, hoje, amanhã e
sempre."
por Carlos Pompéia

JB NOTICIAS
Divulgação
FILME ESPÍRITA
Nos Passos do Mestre
O
filme “Nos
Passos
do
Mestre” estreia dia 24 de março
(2016) nas cidades de São
Paulo, Guarulhos e Fortaleza. O
longa analisa a jornada de Jesus
na Terra pela visão espírita e
busca desmistificar muitas das
mensagens contidas nos textos
sagrados e que até hoje ainda
são mal compreendidas, para
isso a equipe de produção foi até
o Egito, Jerusalém, Turquia,
Itália gravar nos lugares mais
significativos da história cristã.
“Nos Passos do Mestre” deixa
claro que Jesus em momento
algum quis criar qualquer
religião, mas sim disseminar o
amor e a paz. A reencarnação
também é abordada, mostrando
que tanto no Velho Testamento
quanto no Evangelho ela esteve
presente,
esclarecendo
que
Jesus não ressuscitou como
muitos acreditam.
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renomados como Causa e Efeito
e O filme dos Espíritos.
Todos experimentam os altos e
“Nos Passos do Mestre” foi
produzido através da plataforma
Catarse
(financiamento
colaborativo) com apoio de mais
de 900 apoiadores, foram
captados
R$120
mil
cifra
campeã para este tipo de
financiamento, o que valeu capa
da Veja São Paulo em setembro
de 2013 :
Publicado por Juliana Chagas,
em:
http://radioboanova.com.br/jornal
-nova-era/nos-passos-mestre

REVELANDO O QUE SE
QUER DA VIDA
Viver é ensejo que pode ser
aproveitado a todo momento.
Use as vozes da inteligência
para ouvir-se e saberá o que
fazer: o corpo grita, a alma
fala, o coração pede, a mente
diz, a intuição alerta, a
consciência acusa - só cuidado
quando o corpo grita, se ouvilo sem escutar as demais vozes
ele poderá levar a estradas
perigosas!

Estas e outras passagens
sagradas terão uma explicação
muita mais moderna e lógica e
além disso, muitos daqueles que
assistirem
ao
filme
vão
compreender pela primeira vez
com a narrativa toda a sabedoria Não é necessário teatralizar a
do maior filósofo, cientista,
vida para parecer um conto de
pacifista, médico e pedagogo de
fadas - quantos sorrisos em
todos os tempos, Jesus Cristo.
A curadoria do longa conta com
o Dr. Severino Celestino,
pesquisador da Bíblia, professor
de Ciências da Religião e orador
espírita, e Dr. Adão Nonato
pesquisador de O Evangelho
Segundo o Espiritismo. Quem
assina a direção é André
Marouço, diretor de filmes

fotos
revelam
apenas
fingimentos. Ninguém está
sendo completamente feliz,
ninguém tem tudo o que
deseja, as vezes não possui
nem tudo o que precisa,
ninguém está sempre saudável,
de bom humor ou com o cabelo
bonito...

baixos das ondas de um mar de
energias que os elevam ou
abaixam conforme a elas
respondem. E todos podem
minimizar o mal estar das
ondas
negativas
que
inevitavelmente virão focando
em sintonias superiores como
são a alegria, o amor, a
confiança, a fé, a prece, a
vigilância.
Sem dúvida é preciso decisão
íntima e sincera em evitar ao
máximo a autoentrega às
vibrações negativas como
fossem inevitáveis, recusar
mergulhar na depressão, na
desconfiança, no desamor, no
individualismo, na falsidade,
entre outros.
Na rota contrária a isso não há
mal algum admirar e desejar
momentos felizes, ansiar viver
em paz com tudo o que se
deseja, fotografar sorrisos! Pois
mesmo que na Terra ainda
exista
preocupação,
necessidade, medo, ansiedade,
doença
e
imperfeições
diversas, buscar momentos
felizes é o mesmo que lutar
pelo próprio progresso, afinal
felicidade é resultado de
trabalho, é conquista - desde
que essa busca não seja apenas
aparente, mais uma "foto" de
imagem
que
não
se
sustentará um minuto a mais
após revelada.
Vania Mugnato de Vasconcelos

