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Chegando aos 80.........

THEODORO DI MOLLA

Este ano iniciamos comemorando os 80 anos de fundação
de Nossa Casa, o Centro Espírita João Batista, fundado em
agosto de 1940.
Casa que nos recebe, abrindo uma enorme porta para a
nossa tomada de consciência, nos oferece o caminho e o
conhecimento para a nossa grande jornada.
Agradecer a nosso Irmão Theodoro Di Molla, e os 73
abnegados irmãos que iniciaram esta obra, orientados pelas
equipes espirituais que com certeza levaram este grupo de
irmãos a enfrentar, em época de tantos preconceitos, toda
uma sociedade e determinar o nascimento desta Casa. O
nosso agradecimento se estende também a todos que
sucederam a este grupo, na administração desta casa,
mantendo-a sempre sobre a base Kardecista.

Ao longo deste ano acredito que devemos valorizar não só aqueles que na matéria
enfrentaram, a cada tempo, as dificuldades da divulgação desta Doutrina, mas devemos falar e
divulgar a obra de João Batista, que cede seu nome a esta Instituição, assim como do mentor
citado desde da fundação, nosso irmão Padre Germano, a quem nosso confrade Orson Peter
Carrara intitula de “Um Sacerdote Espírita”.
João Batista um pregador itinerante da Judéia, teve muitos seguidores, pregando aos
Judeus, e que Jesus deixa a indicação ao povo Judeu, que Elias já tinha retornado, que estes
não tinham reconhecido, falava de João Batista.
Germano, abandonado na infância se torna padre, porém sempre foi um questionador , não
teve medo, enfrentou sua época tanto para salvar vidas como para ensinar e exemplificar com
os suor de seu trabalho, e com sua profunda mediunidade, em um tempo que não se sabia o
que de fato isto significava. Sua história vivida em outra época, porém suas palavras
contagiantes são ensinamentos que transformam independente do estágio em que nos
encontramos.
Durante todo este ano, conclamo aos amigos que hoje fazem parte desta família espírita,
que pesquisem e coloquem em nosso Jornal, pensamentos e ações que estes nossos mentores
realizaram em suas passagens pela matéria.
Vamos valorizar nossa instituição, levando sempre os princípios desta Doutrina, na
transformação do espírito que somos, EVANGELIZAR É O CAMINHO.......
Denizard Rivail Mazolli Presidente da Administração
_________________________________________________
DEUS CONHECE NOSSAS NECESSIDADES E AS PROVÊ SEGUNDO O NECESSÁRIO
(ALAN KARDEC – O EVANGELHO SEGUNDO ESPIRITISMO)
____________________________________________________________________________________________
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ANTES QUE O ANO FIQUE VELHO
Antes que o ano fique velho, é indispensável iniciar a construção daquilo que deve ser
realizado; deixar de protelar a realização do necessário; parar com as desculpas vazias, com a
justificação do injustificável e de desistir antes fazer todo o possível para atingir seu objetivo.
Antes que o ano fique velho, é preciso aproveitar as oportunidades e experiências
disponíveis, evitando arrependimentos futuros e que a culpa corroa a mente e a alma do corpo
que está perdendo vitalidade a cada dia.
Antes que o ano fique velho, antes que o amor se esgote por ter sido tantas vezes
agredido ou ignorado, antes que os caminhos se separem com a mudança, pela doença, a morte,
a briga que machucou demais, o casamento ou o divórcio, antes que aconteça o que nunca
pensamos que se tornaria realidade em nossas vidas.
Antes que o ano fique velho, é imperioso tirar os projetos da gaveta, reabrir o caderno
de anotações, parar de fingir que está tudo bem e arregaçar as mangas no trabalho útil. É
necessário desacomodar...
Tudo seria mais simples se prestássemos atenção àquela pequena dica da natureza
que nos mostra, num olhar rápido para a própria mão, que ao apontarmos um dedo para alguém,
os outros dedos apontamos para nós mesmos.
Afinal de contas, quase sempre os problemas nascem primeiro nas nossas próprias
decisões e atitudes. Recordo da senhora que adoeceu por ter passado a vida inteira desfrutando
um vício que lhe arruinaria a saúde e que, alertada, disse “quando o problema chegar me
preocuparei”... lembro também de uma alegoria de autoria desconhecida, sobre certo homem ter
observado, em um posto de gasolina, um cão ganindo dolorosamente; preocupado, questionou o
frentista do posto sobre o que ele tinha. Soube então que o cão estava deitado em cima de um
prego. Surpreso, o homem quis saber o motivo do cão não sair de cima do objeto, ao que o
frentista sabiamente respondeu “porque o prego ainda não o machucou o bastante”.
Não precisamos esperar pela dor. Antes que o ano fique velho podemos fazer
diferente, realizar, mudar de conduta, voltar a projetos esquecidos... antes que o ano fique velho,
antes que o tempo passe, que a vida cobre seu tributo, antes que o prego machuque demais e a
morte, a incompreendida amiga, venha buscar mais uma alma sem paz porque não fez tudo que
podia.
VANIA MUGNATO DE VASCONCELOS
______________________________________________________________

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 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.
.
_________________________________________________________________________________________
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Padre Germano
Senhor! Senhor! Quão culpado devo ter sido em minha existência anterior! Estou bem seguro de
que vivi ontem e viverei amanhã, pois de outro modo, não poderia entender a continua contrariedade
da minha vida. E Deus, que é justo e bom, não deseja que desgarre a última de suas ovelhas, porém, o
Espírito se cansa, como se cansa o meu de tanto sofrer.Que tenho feito no mundo, senão padecer? Vim
a terra, a minha pobre mãe, ou morreu ao dar ao dar-me à luz, ou a fizeram morrer, ou a obrigaram
a emudecer. Quem sabe?! O mais profundo mistério velou meu nascimento. Quem me deu o primeiro
alimento? Ignoro-o, e não me lembro de nenhuma mulher que tenha balançado meu berço. Meus
primeiros sorrisos a ninguém fizeram sorrir: via homens com hábitos negros em torno de meu leito
quando despertava. Nenhuma caricia, nenhuma palavra de ternura ressoava em meus ouvidos e toda
condescendência que tinham comigo era me deixar sozinho num espaço horto, sendo os pais de meu
fiel Sultão (formosos cães terra nova) meus únicos companheiros.Nas tardes de verão, à hora da sesta,
meu maior prazer era dormir, repousando minha cabeça sobre o corpo da paciente Zoa, e aquele
pobre animal permanecia imóvel por todo o tempo em que quisesse descansar.Estas foram todas as
alegrias de minha infância. Ninguém nunca me castigou, porém tampouco ninguém me disse: Estou
contente contigo. Somente a pobre Zoa lambia minhas mãos, e León me puxava as mangas do hábito e
começa a correr, como que a me dizer “Vem correr comigo” e, então, correndo com eles...sentia o
calor da vida
.Livro Memórias do Padre Germano Amália Domingo Soler
__________________________________________________

LIMPE SEU CORAÇÃO
A busca incessante do equilíbrio da saúde sempre foi um requisito da maior importância para as
pessoas.
Quando a Casa espírita se propõe a oferecer meios para alcançar benefícios do Alto, é preciso saber, de
antemão, que as bênçãos não são conquistadas pelo credo religioso que praticam, pela frequência, simpatia,
vida social ou pelos recursos materiais que possuem. Estas, são influências que não interferem.
A dádiva é um presente e esse presente vem do Céu e como tal, é dado a quem o merece, a quem faz
jus. Assessorado pela razão e sendo o coração sede dos sentimentos, servimo-nos dele para refletir e vencer
os obstáculos que nós próprios criamos.
Todos nós, indiscutivelmente, podemos e devemos buscar o nosso bem-estar, mas para que alcancemos
o resultado esperado há que se ter cuidados essenciais, como remover velhos fluidos que atuam como
anteparo ao coração em barreira intransponível.
O primeiro e mais importante deles é o ódio, a ira, o
rancor. E enquanto este sentimento existir, a impermeabilidade não desaparece.
Para libertar-se desse grave e profundo mal que se apresenta como insolúvel, somente o amor, na
presença da oração, será capaz de preparar o espírito para receber essa dádivas. Perdoe e será perdoado;
pense nisso.
Vladimir Polízio
_______________________________________________________
EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de comunicação interna do Centro Espírita “João Batista”.
Administrado por Vania Mugnato de Vasconcelos Editado por Vladimir J GropeloContatos 011-4521-5305 contato@cejoaobatista.org.br
NÃO SE IRRITE- SORRIA
NÃO CRITIQUE - AUXILIE
NÃO GRITE-CONVERSE
NÃO ACUSE AMPARE

ANDRE LUIS

_______________________________________________________________________________________
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LASANHA DA
CARIDADE

CENTRO ESPIRÍTA JOÃO BATISTA

_____

CENTRO ESPÍRITA JOÃO BATISTA
SÁBADO DIA 28 DE MARÇO
ENTREGA A PARTIR DAS 11HS
VALOR R$25,00
VOCE PODE COLABORAR COMO
VOLUNTÁRIO NA MONTAGEM OU
DOANDO PRESUNTO, MUSSARELA,
LEITE, MARGARINA.
CONTATOS:
GRACINHA- 11 97322 8371
ELIZETE- 11 98232 2915
CONVITES A VENDA NO CENTRO
ESPÍRITA JOÃO BATISTA.
CRECHE WILSON DE OLIVEIRA
TODA RENDA SERÁ REVERTIDA
PARA AS OBRAS SOCIAIS .

VENHA ESTUDAR CONOSCO.
ESTUDO SISTEMATIZADO DA
DOUTRINA ESPÍRITA
INCIO DIA 5 FEVEREIRO
AULAS TODAS AS QUARTAS FEIRAS
DAS 14,30 AS 16 h E DAS 20 AS 21,30 h.
INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS NO
DIA DO CURSO DIRETAMENTE COM A
COORDENAÇÃO E MONITORES
O CURSO É INTEIRAMENTE GRATUITO

EVANGELIZAÇÃO INFANTO
JUVENIL
MOCIDADE ESPÍTA E GRUPO DE
PAIS “PAULO ZERBETO”
CONVIDAMOS A TODOS OS PAIS,
FILHOS, AMIGOS,
FREGUENTADORES E
TRABALHADORES PARA O
RETORNO DE NOSSAS ATIDADES
NO DOMINGO DIA 2 DE

______________________________________________________________________________________________

