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IRMÃOS, DE PÉ E À
ORDEM
A vida não é feita de retalhos
ou remendos e sim de etapas e
de feitos.
Nações,
instituições
e
homens igualmente trazem
consigo deveres e obrigações
durante a jornada física.
Assim a história de nossa
Casa de doutrina e reflexão,
cujos idealistas se uniram um
dia nesse passado longínquo e
no mesmo sentimento intuitivo
em certo período de suas vidas,
precisamente em 16 de Agosto
de
1940.
Nessa
data,
considerada
como
marco
histórico e para poder atender e
cumprir
o
imperioso
chamamento do Sr. Theodoro
Di Molla, reuniu-se o Grupo
em questão para formalizar e
materializar a existência do
Centro Espírita "João Batista".
Sobre o inflexível andamento
das horas, lembra-nos André
Luiz de que “O tempo é como
a onda. Flui e reflui. Da nossa
sementeira
havemos
de
colher”; portanto o tempo, na
verdade, é que vem mostrando
o resultado de um trabalho

iniciado há 76 anos, cuja
continuidade
denota
igualmente atividade vigorosa
dos que foram se aproximando
ao longo dos outonos e
integrando-se às linhas de
ação, em franco e fraterno
atendimento àqueles que são
intuídos
na
busca
do
conhecimento sobre as razões
vida.
Se naqueles tempos, vigorosos
pensamentos assenhoreavam as
mentes voltadas ao altruísmo,
como deixaram transparecer os
irmãos de ontem fortalecendo o
ânimo
individual
nesses
serenos corações nos tempos
que se seguiram, com os de
hoje não foi diferente. Em
nossa atualidade, por exemplo,
outras vertentes se voltam em
benefício
dessas
mesmas
colunas quase octagésimas, na
mesma condição de baluartes,
porém, não só fortalecendo
suas estruturas ao longo dos
anos, mas também espraiando
seus horizontes doutrinários
aos quadrantes da ciência
filosófica
do
Espiritismo,
lembrando sempre a máxima
de Allan Kardec: “Nascer,
viver, morrer, renascer ainda e
progredir
continuadamente,
esta é a Lei”.

Externamos nesta mensagem
de reverência, respeito e
exaltação, nosso preito de
gratidão àqueles que chegaram
à Terra antes de nós
preparando-nos um caminho
promissor em relação à
escalada futura que todos
buscamos.
Também
rendemos
aos
irmãos do caminho que
tivemos a oportunidade da
convivência doutrinária neste
Centro, o merecido tributo de
paz e prosseguimento na
escalada ascensional em outra
dimensão do Universo, e que
possam
continuar
nos
auxiliando na condução dos
nossos deveres no âmbito de
nossa atividade espírita.
É
importante
destacar,
contudo, que desde o início aos
dias atuais, todos nós, que
ombreamos
as
responsabilidades
administrativas,
fraternas,
religiosas e mediúnicas desta
Casa, a exemplo de seus
fundadores, igualmente nos
encontramos prontos, de pé e à
ordem, hoje e sempre, como
prescreve o refrão do Hino em
homenagem ao Centro Espírita
"João Batista
VLADIMIR POLIZIO
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Atividades da Casa
DOMINGO
09:30 às 11:00 h - Evangelização
Infanto Juvenil e Mocidade
09:30 às 11:00 h - Grupo de Pais
11:00 às 11:30 h - Passe
SEGUNDA FEIRA
19:15 às 20:00 h – Atendimento
Fraterno
19:20 às 19:50 h - Explanação de
Tema Doutrinário e Passe
20:00 às 21:00 h - Atividade
Mediúnica
TERÇA FEIRA
14:00 às 16:00 h - Oficina de
Costura e Artesanatos
14:30 às 16:00 h - Cursos para
Gestantes e Enxovais para Bebês
19:00 às 2:100 h - Terapia da Saúde.
QUARTA FEIRA
14:30 às 16:00 h - Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita
19:20 às 19:40 h - Explanação de
Tema Doutrinário e Passe
20:00 às 21:30 h - Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita
QUINTA FEIRA
13:40 às 15:00 h – Atendimento
Fraterno
14:15 às 14:50 h - Explanação de
Tema Doutrinário e Passes
15:00 às 16:00 h - Atividades
Mediúnicas
19:00 às 20:00 h – Atendimento
Fraterno
20:00 às 21:00 h - Palestra Temas
Doutrinários e Passe
20:00 às 21:00 h - Evangelho para
as Crianças
SEXTA FEIRA
19:15 às 19:50 h - Explanação de
Tema Doutrinário e Passe
19:15 às 20:00 h - Atendimento
Fraterno
20:00 às 21:00 h - Atividades
Mediúnicas
SABADO
15:00 às 16:30 h - Grupo de Estudos
“André Luiz”
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MARIA, Mãe de Jesus de
Nazaré
Oração retirada do
“Emoções que Curam”

Livro

Mãe Salvadora de todos, rogai
por nós que desejamos sair dos
vales da sombra e da amargura
das nossas culpas dilacerantes.
Ajuda-nos a transformar nosso
arrependimento
em
luz
e
coragem no caminho.
Coroa-nos o esforço do auto
perdão com tua doce e santa
misericórdia, com a energia de
tua ternura infinita.
Te pedimos refúgio para não nos
sentirmos
falidos
e
conseguirmos
olhar
com
compaixão para nossas faltas.
Que possa ajudar-nos a nos
levantarmos de nossos tropeços,
de nossas frustações, diante de
nossas exigências descabidas.
Auxilia-nos a tecer com os fios
da caridade um manto de
proteção que nos faça acolhidos
e credores da bondade celeste
Concede-nos a energia salutar
da fé imbatível que nos nutra de
amor, merecimento e amizade.
Em nome do amor incondicional
que tem por nós, envolva-nos na
candura
de
tua
paz
e
generosidade
Sob a proteção de tua sabedoria
e doçura, Mãe querida, nossa
vida terá mais rumo, nossos dias
serão mais abundantes, nossa
alegria será mais justa e nossa
vontade será mais lúcida.Que
assim seja, mãe querida.
Paz e Luz a todos Denizard
Rivail Mazolli

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.
=========

Evangelho no Lar
Muitos comportamentos na vida
desenvolvem-se pelo hábito.
Fazer o Evangelho no Lar
significa preparar a casa para
uma visita espiritual carregada
de paz e de equilíbrio.
Escolha um dia e hora por
semana e regularmente se
recolha-se com a finalidade de
dedicar esse tempo, digamos 15
minutos, ao Criador, ao Senhor
da Vida e dos Mundos.
Um copo de água, uma oração
inicial, breve comentário sobre
trecho
do
Evangelho
e
encerramento, tomando a água
com os fluidos depositados.
Com essa nova atitude em sua
vida, muitos problemas que hoje
se apresentam como difíceis,
serão facilmente superados.
Todos somos chamados para a
construção do bem de todos,
segundo as leis de DEUS .
=========
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
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JUNINA NO ARRAIÁ DO
WILSON
. Ocorreu no dia 11 de junho de
2016 a 17ª Festa Junina "Arraiá
do Wirso", na chácara da
Cosmar, na Malota. gentilmente
cedida, pelo nosso amigo
Sr.Marcio Peixoto. A Festa em
clima de muita harmonia, noite
fria, esquentada pelo Vinho
quente e quentão, com muita
opções de comidas, e o já
habitual BINGO do Arraiá, que
distribui muitas prendas aos
participante.
Fica
o
agradecimento a todos os
voluntários, que participaram
deste evento, e a todos os
nossos amigos que em noite tão
fria, se dispuseram a estar
conosco nesta reunião Fraterna
em prol das Crianças de Nossa
Creche.
Abraços Fraterno a todos
Denizard Rivail Mazolli

PESCA

ALEGRIA E ANIMAÇÃO
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CRIANÇAS E A NOSSA MISSÃO
“Recorda que as mãos, hoje, por ti
libertadas dos grilhões da penúria,
podem ser aquelas que amanhã,
chegarão livres e luminosas, em teu
auxílio! (Meimei).
Jesus sempre exemplificou a
importância do amor ao próximo,
colocando esta atitude somente
abaixo ao amar a Deus sobre todas
as coisas.
Aqueles que são pais, que amam
seus filhos, acredito que jamais
possam supor vê-los sós ou
abandonados à própria sorte. Como
pais nos dedicamos a que eles
sintam a nossa presença, a lhes dar
confiança no caminhar, a lhes dar o
suporte nas dificuldades.
Vivemos, no entanto, em um
planeta onde as necessidades
evolutivas estão ainda enraizadas
em provas e expiações, e perante
esta vida nos dizemos e nos
sentimos sempre como vítimas das
situações que se nos apresentam,
mas devemos lembrar que, na
verdade, somos vítimas de nossas
próprias escolhas.
E quais são as nossas escolhas
perante a aqueles que vivem ao
abandono em uma sociedade como
a nossa de tantas descriminações?
De tantas indiferenças?
A frase que mais ouvimos é que isto
é de responsabilidade daqueles que
nos governam. Verdade! Porém,
diante de governantes e de uma
sociedade que “lava as mãos”,
assim como um dia lavamos as
nossas mãos e crucificamos Jesus,
o fazemos hoje com aqueles que
diante do abandono, crescem pelos
caminhos
de
sentimentos
endurecidos e frios, e acabam
muitas vezes se tornando os
elementos que causam em nossa
sociedade as grandes e trágicas
ações que nos traumatizam, e nos
levam a pensar como um ser
humano
pode
realizar
tal
atrocidade. Estas são as escolhas
de uma sociedade falida no
aprendizado
de
AMAR
AO
PRÓXIMO.

Exemplos não nos faltam de
dedicação e obras grandiosas em
beneficio destes que vivem ao
abandono. Podemos citar Chico,
Irmã Dulce, Divaldo e tantos outros
trabalhadores que, se formos
buscar conhecer, diremos que a
Obra por eles realizada foi de
abnegação e amor.
E ficamos a admirar sem entender
que estes exemplos na verdade nos
clamam
ações,
atitudes
de
mudança, para compreendermos o
nosso papel nesta sociedade que
vivemos e criticamos. Temos diante
dos ensinamentos desta doutrina,
procurar dar nossa contribuição, por
menor que possamos achar que
seja, para minimizar os efeitos do
abandono
principalmente
das
crianças.
Se
ainda
não
temos
a
grandiosidade de um Chico, de uma
Irmã Dulce, que possamos não
lavar as mãos e sim empregá-las na
união com outras tantas mãos para
dar um passo em nosso caminho,
diante
do
ensinamento
do
Evangelho de amar ao próximo,
através da união em prol das portas
que sempre se abrem diante
daqueles que tenham boa vontade
de dedicar um instante de suas
vidas ao bem educar, a proteger e
alimentar com o mínimo necessário
a criança desamparada.
Sabemos
que
a
criança,
principalmente até a fase dos 7
anos, tem todas as condições de,
se bem orientadas, se tornarem
pessoas corretamente corrigidas
em muitas de suas falhas. Vamos
buscar
através
de
tantas
oportunidades que nos concede
Jesus, fazer, mesmo que o mínimo,
para que possam estas crianças
encontrarem abrigo e sentimentos
verdadeiros de amor a elas para
possibilitar
que
diante
das
adversidades que vivem, ainda
encontrem a solidariedade que as
possam proteger e lhes dar a
esperança de não estarem ao
abandono e sós em meio à multidão
que transita a seu redor.Denizard
Rivail Mazolli.
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nosso
caminho,
tentando Mensagem psicofônica recebida
impossibilitar-nos o avanço. Em pelo médium Divaldo Pereira
por
ocasião
do
unificação
estaremos Franco,
consolidando as atividades que o encerramento do 1º Congresso
Espírita do Estado do Rio de
futuro coroará de bênçãos.
na
manhã
de
Em
união
marcharemos Janeiro,
na
sede
da
ajudando-nos
reciprocamente. 25.01.2004,
Em
unificação
estaremos Federação Espírita do Rio de
ampliando os horizontes da Janeiro, em Niterói, RJ.Em
divulgação doutrinária em bases 29.12.2009.
corretas e equilibradas. Com Vania Mugnato de Vasconcelos
_________________
união demonstraremos a nós
mesmos que é possível amar
O
GRUPO
MOCIDADE
DO sem exigir nada. Com unificação
CONVITE- PALESTRAS DE
CENTRO
ESPIRITA
JOÃO colocaremos as ideias pessoais
ANIVERSARIO
BATISTA, AGRADECE A TODOS em
planos
secundários,
QUE COLABORARAM COM A objetivando a coletividade.
O mês de agosto é sempre muito
RIFA DE UMA BELA CESTA DE
Com união construiremos o bem, especial para o Centro Espírita
CHOCOLATES, EM PROL DO
João Batista, pois nessa época
LAR CRECHE WILSON DE o belo e o nobre. Com comemoramos seu aniversário de
OLIVEIRA
.NA
FOTO
A Unificação traremos de volta o fundação. Este ano o CEJB
do Codificador,
ENTREGA DO PREMIO AO pensamento
completará 76 anos de existência
preservando a unidade da
GANHADOR YAN DURANTE.
de muito amor e trabalho cristão,
Doutrina e do Movimento esforçando-se bravamente para
_______________
Espírita. Com união entre os divulgar e praticar o Espiritismo na
companheiros
encarnados, sua acepção mais pura. E para
União e Unificação
tornaremos
mais
fácil
o comemorar essa data teremos,
intercâmbio
entre
nós
outros,
os
como sempre, palestras muito
Filhas e filhos da alma, que
especiais. Programe-se e participe!
que
os
precedemos
na
viagem
Jesus nos abençoe!
A união dos espíritas é ação que de volta, e eles, que rumam pela As palestras serão apresentadas
todos os sábados de agosto, no
não pode ser postergada e a estrada difícil. Com unificação
vivenciando
o próprio centro espírita, a partir das
unificação é o laço de estaremos
15 horas.
segurança dessa união. A união Evangelho de Jesus quando o
vitaliza
os
ideais
dos Mestre assevera: Um só rebanho Palestrantes e temas: Dia 06 trabalhadores, mas a unificação , um só pastor.
Cássio Lambert de Rezende conduz com equilíbrio pelas Unindo-nos, como verdadeiros "Qual a medida do seu amor?"
irmãos, estabeleceremos o laço Dia 13
trilhas do serviço.
- Vania Mugnato de
identificação
com
os Vasconcelos - "Encontro com
A união demonstra a excelência de
da qualidade da Doutrina propósitos dos Mentores da Jesus" Dia 20 - Milton Felipeli Espírita nos corações, mas a Humanidade, que esperam a "Em poucas palavras" Dia 27 unificação
preserva
essa influência que o Espiritismo Cláudia Mandato Gelernter qualidade, para que passe à provocará no mundo, à medida "Confiar, aceitar e agradecer
posteridade
conforme que seja conhecido e adotado
recebemos
do
ínclito nas áreas da ciência, das artes, "Além dos temas espíritas acima,
do pensamento filosófico e das cada sábado será abrilhantado com
Codificador.
um evento musical, nossos artistas
Em união somos felizes. Em religiões.
serão: Carlos Colombo (voz),
unificação estamos garantindo a União para unificação, meus Reginaldo Dec (piano), Carmen
preservação
do
Movimento filhos, é o desafio do Sylvia Pessini (piano), Edgar
Espírita aos desafios do futuro. momento.
Piacentini (violino), Renata Sampaio
Em união teremos resistência Rogando a Jesus que nos (voz) e Marcel de Albuquerque
Barros (violão). SEJAM BEM
para enfrentar o mal que existe abençoe e nos dê a sua paz,
o
servidor
humílimo
e
paternal
VINDOS,
ESPERAMOS
POR
em nós e aquele que cerca o
de sempre, Bezerra.
VOCES
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