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Editorial

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

FINADOS
A partir do ano 1009 a Igreja
católica
introduziu
a
obrigatoriedade de se dedicar um
dia por ano aos mortos. Mas, foi
somente em 1200, que o dia 2 de
novembro
foi
oficialmente
adotado, permanecendo até os
dias atuais.
No Espiritismo não se cultua
datas simbólicas, especialmente
a que nos referimos, mesmo
porque os locais que abrigam os
corpos (cemitérios), não são os
mais indicados para que os
espíritos ali permaneçam ou
entrem em sintonia conosco.
Naturalmente que os espíritos
sentem-se mais atraídos pelos
fluidos vibratórios em razão do
volume acentuado de orações
dirigidas aos entes amados que
se acham no outro lado da vida.
São
eles
próprios
que
reconhecem sentirem-se mais
sensibilizados com o que o dia
lhes proporciona. Sobre os que lá
se encontram, afirmam: “Muito
mais do que podeis supor. Se
são felizes, essa lembrança lhes
aumenta a felicidade; se são
infelizes, são para eles um
alívio”. E vão mais além: “Nesse
dia estão aí em maior número,
porque existem mais pessoas
que os chamam, mas cada um
vem por causa dos seus amigos
e não pela multidão dos
indiferentes.” ■
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: Grupos: de pais,
infanto-juvenil e mocidade, às
09:30h.■
ESTUDO
APROFUNDADO
O Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita (EADE) surgiu
a partir da iniciativa de alguns
confrades espíritas que, depois
de terem concluído os cursos do
Estudo
Sistematizado
da
Doutrina
Espírita
(ESDE),
solicitaram à FEB continuidade
dos estudos, a fim de completar
o aprendizado doutrinário.
Em setembro de 2002, a
FEB iniciou a primeira turma
do Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita, contando com
a participação de 53 pessoas
inscritas.
As primeiras propostas de
conteúdo programático foram

testadas durantes os três anos
subsequentes, de forma que,
em 2004, iniciou-se a redação
dos textos que viriam compor
os dois Programas do EADE Programa I: Religião à Luz
do Espiritismo — que contou
com dedicada colaboração do
confrade,
já
desencarnado,
Honório Abreu, ex-presidente
da
União
Espírita
Mineira
(UEM), e Haroldo Dutra Dias,
também da UEM - , e
Programa
II:
Ciência
Espírita.
Assim, desde dezembro de
2006, a FEB disponibiliza ao
Movimento Espírita apostilas do
EADE. ■

É no coração que guardamos
nossos sentimentos.
E o tesouro maior
que podemos guardar
conosco é justamente
o tesouro do amor, da
bondade, da benevolência.
Só é rico aquele que traz
consigo os valores que a traça e
a ferrugem não corroem, pois,
quanto
aos
demais
bens,
perecíveis que são, ficarão neste
mundo em que vivemos. ■

“... é imperioso reconhecer
que todos os seres nasceram
no Universo para amar e
serem amados” André Luiz/Chico
Xavier. ■
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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
ler facilita a compreensão e
desenvolve o raciocínio. ■
LASANHA
Neste mês, no sábado
dia 19, a cozinha da
Creche
Wilsom
de
Oliveira
oferece
ao
público a já consagrada e suculenta
lasanha, cuja renda sempre é
revertida para auxiliar o custeio das
crianças atendidas.
Por R$ 12,00 você levará para
casa um prato semipronto com 750
gramas de pura delícia, podendo,
também, presentear parentes e
amigos.
Se
quiser
colaborar
na
preparação, compareça à Creche,
ao lado do CEBJ e procure pela
Gracinha, a partir das 07:30h desse
dia. ■

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
O EVANGELHO NO LAR
“A luz se derrama por todo lugar.
Desce a paz com ternura.
Cada qual absorve a doçura
Ao fazer o Evangelho no lar...”
Essa
é
uma
verdade
incontestável. De fato, o ambiente

que recebe uma reunião com esse
objetivo, ilumina-se, fortalecendo a
alma dos que se fazem presentes. ■

SUGESTÃO PARA LEITURA
O livro A
psicologia
da
gratidão,
de
Joanna
de
Angelis,
por
Divaldo Franco é
a sugestão de
leitura.
Nesses dias
de violência e de
crueldade, de indiferença pelos
valores morais e emocionais
relevantes, a gratidão tem um papel
significativo a desempenhar, em
referência à saúde integral dos
seres humanos.
Entre os sentimentos nobres que
caracterizam o ser psicológico
maduro, a gratidão destaca-se como
sendo um dos mais relevantes
valores. Ler é uma maneira

inteligente de conhecer,
aperfeiçoar-se e ativar a
massa cinzenta do cérebro.
■
SEJA SÓCIO E
COLABORADOR
Não deixe que seus pensamentos
fiquem somente na intenção. Seja
um
trabalhador
indireto,
colaborando.
Tanto o CE João Batista quanto a
Creche Wilsom de Oliveira carecem
do apoio de seus colaboradores
para a manutenção das atividades
normais. No balcão de acesso ao
CEJB há impressos específicos.
Não há valor convencionado.

Lembre-se
que
uma
instituição só é forte quando
é forte o resultado da soma
de seus trabalhadores. ■

“Não lutes para complicar as
lutas que se te fazem
necessárias” Emmanuel/Chico Xavier ■

SEMEANDO
O HOMEM DE BEM
O C.E.João Batista participará
pelo 2º ano consecutivo do Encontro
Espírita Fraternidade, cujo tema
central será "Amar e Servir".
Levaremos um trabalho em forma
de oficina interativa: "Semeando o
homem de bem". Nela abordaremos
de maneira reflexiva através da arte,
o tema: O amor e o serviço no
preparo da infância e juventude
espírita.
O encontro acontecerá no dia 20
de novembro de 2011 (domingo) no
C.E.Fraternidade
Rua
Mal.
Deodoro da Fonseca, 511 - Centro Jundiaí, das 08:30h às 17:30h.
Convidamos
a
todos
a
prestigiarem a oficina "Semeando o
homem de bem", trabalho esse que
está sendo elaborado por alguns
colaboradores desta Casa. Horário
da oficina: 14:30h às 15:30h.
Para participar será necessário
fazer a inscrição pelo e-mail:
elpomaia@gmail.com ou tel.: 72599260. ■ EEM

CANTEIRO DE AMOR
Adquira com o Adriano, da
Biblioteca, o CD especial da
Creche.
Presenteie os amigos com
músicas e mensagens espíritas.
EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita “João
Batista”.
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pela
edição:
Vladimir
Polízio
e-mail:

jbnoticias@terra.com.br
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