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Editorial
ALLAN KARDEC

desafiadora missão de Codificar
a Doutrina Espírita, reunindo
informações
mediúnicas
de
procedências
diversas
e
imprimindo para o mundo O
LIVRO DOS ESPÍRITOS, a
espinha dorsal do Espiritismo. ■
VP
RETORNO
À PÁTRIA ESPIRITUAL

O Espiritismo é o clareador de
idéias; é a luz que afasta as
trevas; é a terra arroteada que
acolhe e germina a semente; é a
flanela que limpa e exibe a
beleza
empanada
pela
ignorância;
é
o
conceito
englobando a CIÊNCIA, a
FILOSOFIA e a RELIGIÃO.
Como fonte inesgotável de
esclarecimento, o Espiritismo se
apresenta como um farol que
norteia o caminho seguro,
abranda a amargura e acalma os
desesperos e as agitações da
alma, dissipando as incertezas
ou os terrores do futuro.
Devemos tudo isso a ALLAN
KARDEC
(03-10-1804/31-31869), que há 207 anos nascia
na cidade de Lion, leste da
França,
e
que seria, mais
tarde,na
Capital
Paris,
o
pesquisador que abraçaria a

Henrique Monteiro de Almeida
17-02-1930/23-09-2011
Mais um trabalhador do CEJB
deixa o convívio terreno e retorna
à morada eterna.
Na madrugada de 23 de
setembro recebemos a triste
notícia envolvendo nosso irmão
Henrique, que estava internado
no Hosp. Paulo Sacramento,
após
passar
por
cirurgia
motivada
por
problemas
cardíacos.
Até poucos dias antes de seu
afastamento do CEJB, o Sr.
Henrique
revezava-se
na
exposição do Evangelho e na
direção das reuniões mediúnicas

às
sextas-feiras,
além
da
instrução prática às quartasfeiras, ambas no período noturno.
“Queremos agradecer a todos
pela demonstração de carinho e
solidariedade que recebemos pelo
retorno a pátria espiritual do
nosso querido pai, nosso grande
mestre e educador, marido muito
amoroso, que tão bem nos
mostrou sempre o caminho do
bem, da caridade e do amor. A sua
presença física já nos faz muita
falta mas a nossa Fé é o nosso
consolo e nos dá a guarida para
continuarmos a seguir em frente
e a certeza de que de onde ele
estiver nos mandará tudo aquilo
que
necessitarmos
para
continuarmos firmes e fortes em
tudo e ao mesmo tempo, temos a
certeza de que ele se preparou
muito bem e em paz para essa
passagem..."
Abraços fraternos.
Família Monteiro de Almeida.
Esposa, filhas, genros, netos e
bisneta.
Todo afastamento do convívio
terreno, embora reconhecido pelo
espírita como a Lei da Vida, não
deixa, por essa razão, de ser
lamentado.
O Sr. Henrique deixou a
esposa D. Gertrudes, as filhas
Maria Luísa, viúva de Carlos
Roberto; Célia, casada com
Eduardo e Eliana, casada com
Luciano; os netos Thaís, Ana
Clara, Eduardo Filho, Flávia
Renata,
Marília
Cristina,
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Guilherme
Augusto e
a
bisneta Maria Eduarda.
Nosso respeito à família, e em
particular à D. Gertrudes, que
suporte com resignação a
ausência física do esposo, Sr.
Henrique, com quem repartiu as
flores e os espinhos da vida,
durante 58 anos.
Muita paz a todos. ■
CONHEÇA OS
OS TRABALHOS DA CASA
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. ■

“Nem
todos
podem
enxergar
a vida por
nossos olhos ou aceitar o
mapa da jornada terrestre
através da cartilha dos
nossos pontos de vista”

ler facilita a compreensão
desenvolve o raciocínio. ■

e

COQUETEL-JANTAR

Pelo segundo ano
consecutivo
tivemos presença
maciça
no
encontro em homenagem ao
aniversário do Centro Espírita “João
Batista”.
A coordenação administrativa do
evento coube ao Macário, que foi
assessorado por 19 voluntários
encarregados da parte culinária,
atendimento das mesas e demais
detalhes, grupo que mais uma vez
esbanjou habilidade. O espaço ficou
tomado pelas mais de cem pessoas
que prestigiaram o encontro. Todas
as fotos do Coquetel estão
disponíveis no site do CEJB:
www.cejoaobatista.org.br. ■

SUGESTÃO DE SITES
Nos endereços abaixo você terá
vasta opção de matérias, assuntos e
informações espíritas.
Desenvolva o hábito da pesquisa.
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

Emmanuel/Chico Xavier. ■

“AMIGO!
Ajuda-me agora, para que eu te
auxilie depois.
Não
me
relegues
ao
esquecimento,
nem
me
condenes à ignorância e à
crueldade.
Venho ao encontro de tua
aspiração, de teu convívio, de
tua obra.
Em tua companhia estou na
condição da argila nas mãos
do oleiro.
Hoje,
sou
sementeira,
fragilidade, promessa...
Amanhã, porém, serei tua
própria realização.
Corrige-me,
com
amor,
quando a sombra do erro
envolver-me o caminho, para
que a confiança não me
abandone.
Protege-me contra o mal.
Ensina-me a descobrir o
bem.
Não me afastes de Deus e
ajuda-me a conservar o amor e
o respeito que devo às
pessoas, aos animais e às
coisas que nos cercam.
Não me negues tua boa
vontade, teu carinho e tua
paciência.
Tenho tanta necessidade do
teu
coração,
quanto
a
plantinha tenra precisa da
água para prosperar e viver.
Dá-me tua bondade e dar-teei cooperação.
De ti depende que eu seja
pior ou melhor amanhã.” ■

LIVRARIA E BIBLIOTECA
Está procurando por
bons livros?
Fale com o Adriano, responsável
pelo acervo literário do CEJB, que
lhe mostrará a extensa relação dos
livros existentes.
Para sua própria leitura ou
presentear amigos, não dispense
essa boa oportunidade de manter
vivo o interesse pela leitura.
Não se esqueça que o hábito de

DIA DA CRIANÇA
O dia 12 de outubro foi
instituído no Brasil em 1924 pelo
Presidente Arthur Bernardes,
como O Dia da Criança, mas
somente a partir de 1960 é que
passou a ser comemorado.
O belo texto a seguir é de
Emmanuel, com psicografia de
Chico Xavier:
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