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JB NOTICIAS
PERDÃO E PAZ
“Quem perdoa, forçosamente
ama e está envolvida na
caridade, comungando mais
diretamente com as leis
naturais, que aprimoram a
vida” Miramez.
Perdoar é viver. Isto é, faz
parte intrínseca da nossa vida
perdoar o semelhante que, de
algum modo, nos prejudicou.
Sempre que formos feridos por
alguém, lembremo-nos de que
estamos
vivendo
uma
quantidade de tempo ínfima em
comparação com toda a
eternidade. Ou melhor, não dá
para medir a pequenez do
tempo terreno diante da
imensidão
da
eternidade.
Portanto, por maior que seja a
ofensa que tenhamos recebido,
ela é muito pequena em termos
de tempo que teremos que
sofrê-la. Por mais que ela
perdure, esse tempo não é nada
diante da eternidade.
Segundo Kardec na passagem
em que Jesus ensinou ao
homem que o sacrifício mais
agradável ao Senhor é o de
sacrificar o seu próprio
ressentimento: que antes de se
apresentar a ele para ser
perdoado, é preciso ter
perdoado, e que, se cometeu
injustiça contra um de seus
irmãos,
é
preciso
tê-la
reparado; só então a oferenda
será agradável, porque virá de
um coração puro de todo mal
pensamento.
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Não pode haver amor sem
perdão. Se o amor é a lei
maior, o perdão faz parte
essencial desta lei. Não nos
deixemos levar pelo rancor,
pelo ódio e pela vingança.
Façamos
como
Jesus,
perdoando aqueles que nos
ofenderam porque, na verdade,
eles não sabem o que fazem .
Eles desconhecem o mal que
estão causando a si próprios.
Não sabem que, diante do Pai,
eles e nós somos um. Até
podem saber intelectualmente,
mas não conseguem ainda
viver, no fundo do coração,
essa
verdade.
Portanto,
realmente ainda não sabem o
que fazem e merecem o nosso
perdão. E junto do nosso
perdão, merecem o nosso amor
através de orações, vibrações e
pensamentos de luz.
O texto acima foi tirado do
Livro Lições de Luz de Bertani
Marinho. Aproveitemos este
mês onde normalmente existe
em cada um de nós um clima
de maior tolerância, de busca
de
confraternização,
para
buscar o entendimento de
aprendermos a ceder, com a
intensão de construir um clima
de harmonia em nossos
corações,
para
podermos
comemorarmos o nascimento
de Jesus com a evidência em
nós que conseguimos vencer
em nós o Orgulho, que tanto
nos impedem de ser melhores a
cada dia.
Abraços fraternos, Luz e Paz
Denizard Rivail Mazolli.

ENCERRAMENTOS DE
NOSSAS ATIVIDADES
Escola Sistematizada da
Doutrina Espírita (ESDE) –
encerradas
em
07/12/2016,
retorno em fevereiro 2017, data
a ser definida.
Evangelização
infantojuvenil, mocidade e Grupo de
Pais
Paulo
Zerbetto
–
encerradas
em
04/12/2016,
retorno em fevereiro 2017, data
a ser definida.
Grupo de Estudos “ André
Luís” –
encerradas em
10/12/2016
, retorno em
fevereiro 2017,
data a ser
definida.
Terapia
da
Saúde
–
encerrada 29/12/2016, retorno
em 10/01/2017.
As reuniões mediúnicas,
passes, atendimento fraterno,
palestras
do
evangelho
seguirão
a
programação
semanal
da
casa
sem
alterações.

======
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
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GRUPO DE PAIS “PAULO
ZERBETO”

Adeus 2016! Até já, 2017!
Enfim, terminou mais um
“ano letivo”. Sim, letivo, pois o
Grupo de Pais é uma escola
voluntária que traz incontáveis
temas para conhecimento e
realiza verdadeiros estudos
em grupo, oferecidos por
palestrantes preparados a
participantes, pais ou não,
curiosos,
interessados
e
participativos!
O Grupo de Pais Paulo
Zerbetto tem uma longa
história e talvez a mais longa
história
desse
tipo
de
atividade,
na
cidade
de
Jundiaí!
Tem
sido
um
sucesso, pois há amor em
todos os envolvidos, sincera
dedicação, honestidade de
empenho e compromisso dos
coordenadores, interesse dos
ouvintes!
A partir
dele,
muitos
espíritas
se
tornaram
trabalhadores,
servidores,
muitos filhos que foram à
evangelização
infantil
enquanto seus pais assistiam
as palestras, se tornaram
grandes colaboradores da
Doutrina. Muito conhecimento
foi trazido através desse
grupo, muitas dúvidas foram
sanadas e tantas outras,
nascidas
das
discussões,
surgiram como deve ser em
toda relação educativa, que
não tem intenção de encerrar
nenhuma temática, tão amplas
são as possibilidades!
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Gratidão sincera a cada um
que esteve aos domingos, das
9:30 às 11:00, dedicando seu
tempo a relações e assuntos
tão relevantes! E saibam que
precisamos de todos para
continuar!
Em
2017
permaneceremos
a
cada
seguindo
uma
domingo
programação
especialmente
trazida para enriquecer-nos a
alma. Serão palestras de
oradores do CEJB e de outras
casas e cidades, numa rica
troca de energia e conteúdo.
Que Deus, o Pai Maior, e o
Cristo, modelo de virtudes que
queremos
conquistar,
iluminem os esforços de
doação e aprendizado de cada
um de nós.
Que
sejamos,
pais
e
coordenadores, mais fortes
que as pequenas tentações do
dia a dia, superando a vontade
de nada fazer e nos integrando
ao grupo também em 2017,
nessa delicada faceta da
espiritualidade
na
Terra.
Nosso pequeno grupo tem
uma força moral grandiosa, da
qual sentimos alegria em fazer
parte!
Vania Mugnato de Vasconcelos
coordenadora do grupo.
==========
O CONVITE

Há muitos anos começaram a
festejar meu aniversário. No
começo, pareciam compreender
e agradecer o que fiz por eles,
mas, hoje em dia, ninguém sabe
por que razão o celebram. As
pessoas se reúnem, se divertem
muito, mas não sabem do que se
trata.

No ano passado ao chegar o
dia de meu aniversário, fizeram
uma grande festa em minha
honra. Havia coisas deliciosas
na mesa, tudo decorado, muitos
presentes..., mas sabe de uma
coisa? Não me convidaram.
A festa era para mim, e
quando chegou o grande dia,
fecharam a porta na minha cara.
Bem que eu queria partilhar a
mesa com eles.
Como não me convidaram,
ocorreu-me entrar sem fazer
ruído. Entrei e fiquei num
cantinho. Estavam brindando,
alguns já estavam embriagados,
outros contando piadas, rindo,
divertindo-se. Quando chegou
meia noite, todos começaram a
abraçar-se. Eu estendi meus
braços esperando que alguém
me abraçasse.
Quer saber? Ninguém me
abraçou. Todos começaram a
trocar presentes, cheguei perto
para ver se, por acaso, havia
algum para mim. Nada!
Compreendi, então que estava
sobrando na festa, sai sem fazer
barulho, fechei a porta.
Vou dizer-lhe uma coisa, já
que muitos não me convidam,
para a festa que fazem, vou
fazer a minha própria festa.
Será Grandiosa, Espetacular.
Estou nos últimos preparativos
e expedindo os Convites.
Este é especial a você, só quero
que me diga se quer vir.
“ Muitos serão os convidados,
mas poucos serão escolhidos”.
Sabe porquê?
Porque Poucos Aceitarão o
Convite!
Para nossa reflexão, este
texto que copiei. Na data de 25
de dezembro, não vamos, mais
uma vez, esquecer do motivo
desta comemoração.
Denizard Rivail Mazolli
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A IMPORTÂNCIA DO
E.S.D.E.
A etimologia da palavra Estudo
tem sua origem no latim, cuja
expressão
studiu
significa
"aplicação zelosa, ardor". Em
resumo trata-se do ato de se
investir
na
aquisição
de
conhecimento. Estuda-se então
visando à preparação para exames,
ou, de um modo mais abrangente,
para a obtenção de benefícios
futuros a partir deste aprendizado.
A chamada “aplicação zelosa”
nos remete à necessária disciplina
para que possamos auferir os
novos conhecimentos de maneira
eficaz, de modo que os mesmos
sejam incorporados perenemente
em nossa vida, aumentando assim
nossa cultura geral.
Nos tenros anos de nossa
presente existência, todos nós
frequentamos escolas ou colégios,
que
nos
possibilitaram
a
alfabetização e outros aprendizados
igualmente
importantes,
nos
permitindo alçar voos mais altos
rumo à nossa futura especialização
profissional.
Com o Espiritismo não é
diferente. Em “Obras Póstumas”,
Allan Kardec colocou a primeira
proposta do estudo da Doutrina
Espírita, nas seguintes frases: “Um curso regular de Espiritismo
seria professado com o fim de
desenvolver os princípios da ciência
e de difundir o gosto pelos estudos
sérios. Esse curso teria a vantagem
de fundar a unidade de princípios,
de fazer adeptos esclarecidos,
capazes de espalhar as ideias
Espíritas e de desenvolver grande
número de médiuns. Considero
esse curso como de natureza a
exercer influência capital sobre o
futuro do Espiritismo e sobre suas
consequências.”
No Brasil, a primeira proposta de
formalizar esta diretiva de Kardec
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ocorreu em 1975 quando a União
das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo (USE) lançou a
campanha “Comece pelo Começo”,
com o propósito de estimular o
estudo das obras básicas. Desde
1983,
a
Federação
Espírita
Brasileira (FEB) também incentiva e
orienta a criação do chamado
E.S.D.E. - Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita, promovendo a
oportunidade de um conhecimento
mais sólido a qualquer interessado
em iniciar ou aprofundar sua
convicção na Doutrina Consoladora
do Cristo.
Em nossa Casa, o ESDE existe a
mais de dez anos contínuos, com
aulas sempre às quartas-feiras,
sendo uma turma iniciando às
14:30h e as demais às 20:00h. Este
ano em particular tivemos a grata
satisfação de abrir mais uma sala
de estudo, dedicada ao livro “A
Gênese”, permitindo continuidade
às existentes de “O Livro dos
Espíritos” e “O Livro dos Médiuns”,
respectivamente,
primeiro
e
segundo livros da Codificação.
Também no mesmo dia e horário
noturno dispomos de uma sala para
os livros da série psicológica de
Joanna de Ângelis.
Não
poderíamos
deixar
de
mencionar
que
em
2016,
registramos grande número de
pessoas que procuraram pela
primeira vez o CEJB com grande
interesse de iniciar ou continuar seu
aprendizado da assim chamada
“Religião dos Espíritos”, como citou
Emmanuel.
Creditamos este fato à maior
exposição pública que o CEJB
obteve após a inesquecível palestra
de Divaldo P. Franco, alusiva aos
75 anos de sua fundação, ocorrida
em novembro do ano passado, mas
também por uma natural busca de
maior
espiritualidade
que
observamos em nossa atual
sociedade, tão carente de respostas
à muitos dilemas da vida e

consequentemente da prática da fé
raciocinada que Kardec preconizou.
Destacamos ainda que o
ESDE tem proporcionado aos seus
frequentadores,
uma
notável
oportunidade de adesão aos
trabalhos usuais da Casa, seja
através da devida educação
mediúnica que proporcione maior
segurança aos médiuns nas
sessões de intercambio com os
irmãos desencarnados, seja no
maior embasamento doutrinário que
permita
a
realização
de
esclarecedoras palestras públicas,
ou até mesmo, no engajamento de
novos membros na Diretoria. Esta
salutar participação de novos
tarefeiros é de vital importância
para a existência de qualquer Casa
Espírita, garantindo a manutenção
de suas atividades à comunidade.
Assim exposto, ao final de mais
um ano de intensa atividade na
área de Educação e Ensino, nos
vimos na sincera obrigação de
agradecer a todos os instrutores
que amorosamente doaram seu
tempo e comprometimento na
realização desta tarefa nobilitante
de difusão da Doutrina Espírita.
Estendemos este maravilhoso
sentimento de gratidão à todos os
nossos queridos frequentadores do
ESDE, sejam novatos ou veteranos,
que prestigiaram nossas salas de
estudo durante o ano que finda.
Preferimos não chamá-los de
“alunos”, posto que todos nós
somos igualmente aprendizes no
entendimento e na prática do
Evangelho de Jesus, matriculados
neste imenso “Educandário Cristão”
chamado planeta Terra.
Entetanto, análogo a uma escola,
somente
comprovaremos
a
conscientização dos conhecimentos
adquiridos,
quando
os
demonstrarmos pela nossa conduta
verdadeiramente
espírita-cristã.
Somente assim, almejaremos os
benefícios futuros de nossa própria
felicidade! WALTER FRISCHEISEN
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