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CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

É NATAL...
Tempo
de
festas,
comemorações,
confraternizações
e
muita
alegria...
Tempo
de
esquecermos
mágoas,
ressentimentos,
desavenças...
Tempo de voltarmos para
dentro de nós e lembrarmos do
querido Aniversariante “JESUS”,
que pelo menos nestes dias,
deve estar vivo e presente e, se
for possível, permanecer por
toda a nossa vida, embora isso
dependa somente de nós, pois
sabemos que sem Ele seremos
vazios, inquietos e intolerantes.
Que em 2012 possamos nos
comprometer a entendê-lo e
viver os seus ensinamentos pelo
menos um pouco mais, em
nosso dia-a-dia.
Em nome de toda a Diretoria
do Centro Espírita João Batista,
deixo aqui um grande abraço
fraternal, um Feliz Natal repleto
de luz e paz a todos os
trabalhadores, frequentadores e
colaboradores, amigos desta
Casa, que representa a nossa
grande família espiritual.
Estendemos também, aos
nossos
amigos
do
Plano
Espiritual, o nosso abraço
fraternal.
Que o Mestre Divino nos
ilumine a todos! ■
Élina Marisa S. Costa
Pres. do CEJB

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. ■
LANÇAMENTO DE LIVRO
NO CE “JOÃO BATISTA”
Na tarde do
dia 10 de
dezembro
(sábado), às
15:00h o livro
Magnetismo,
o
poder
invisível, de
autoria
do
confrade
Vladimir
Polízio, editado e distribuído pela
Mythos Editora, será lançado no
CE “João Batista”.
Nessa oportunidade, durante a
palestra, o assunto magnetismo

será apresentado com o auxílio
de recursos áudio-visuais, de
maneira clara e objetiva, visto
que esse fluido nos acompanha
em tudo.
Em seguida, após a sessão de
autógrafo pelo autor, a cozinha
da Creche estará atendendo aos
pedidos de gostoso pastel, uma
de suas especialidades.
Contamos com sua presença.
Obrigado. ■
Diretoria do CEJB
SEJA UM 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 a soma
de seus trabalhadores. ■

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
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SUGESTÃO PARA LEITURA

LIVRARIA E BIBLIOTECA

O livro Jesus no Lar, de Néio
Lúcio, por Chico Xavier é a
sugestão de leitura.
Emmanuel nos lembra que
quando o Evangelho penetra no
Lar, o coração abre mais facilmente
a porta ao Mestre Divino.
Néio
Lúcio
conhece
como
ninguém essa verdade profunda e
consagra aos discípulos novos
algumas das lições do Senhor no
círculo mais íntimo dos apóstolos e
seguidores da primeira hora. Néio
Lúcio é personagem das histórias
narradas em 50 anos depois (como
Cneio Lucius) e Renúncia (como
Jaques Duchesne Davenport), ambos
psicografados por Chico Xavier.
Ler é uma maneira inteligente de
conhecer, aperfeiçoar-se e ativar
a massa cinzenta do cérebro. ■

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. ■

CANTEIRO DE AMOR
Adquira com o Adriano, da
Biblioteca, o CD especial da
Creche, “Canteiro de Amor”.
Presenteando os amigos com
músicas e mensagens espíritas
você também estará ajudando a
cuidar das nossas crianças. ■

MENSAGENS DE
INÊS DE CASTRO
Em razão de novo capítulo sobre
a ligação espiritual de Chico Xavier
com Isabel de Aragão, o GEEM –
Grupo Espírita Emmanuel, está
trocando seu exemplar pela 18ª
edição,
sem
nenhum
custo,
bastando que você, leitor, entre em
contato pelo fone (11) 4109-7960 e
4009-7122;
por
email
geem@geem.org.br, ou pelo site:
www.geem.org.br, ou ainda, por via
postal: Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 2857, caixa postal
222 – CEP: 09720-971, em São
Bernardo do Campo-SP.

É KARDEC LEMBRANDO
“Desde que se admita a
sobrevivência da Alma ou do
Espírito, é racional admitir-se a
sobrevivência das afeições.
Uma vez que os Espíritos podem
ir por toda parte, é igualmente
racional admitir-se que aqueles que
nos amaram durante a sua vida
terrestre, nos amem ainda depois
da morte, venham para perto de
nós,
desejem
se
comunicar
conosco, servindo-se para isso dos
meios que estão à sua disposição”.

O ANO NOVO
por HUMBERTO DE CAMPOS
“Quando o bondoso orientador
chegou
ao
Planeta,
encaminhando o aprendiz à
experiência nova, o lar estava
em festa, na celebração do Ano
Novo.
O devotado amigo abraçou o
tutelado e falou:
Nova existência, meu filho, é
qual Ano Novo. Enche-se o
coração das esperanças mais
belas. Troca-se o passado pelo

presente. Rejubila-se a alma na
oportunidade bendita.
Promessas divinas florescem
no coração.
O tempo é o tesouro infinito
que o Criador concede às
criaturas.
Não
esqueças,
todavia, que a concessão de um
tesouro é título de confiança e
toda
confiança
traduz
responsabilidade.
O tempo, desse modo, é
benfeitor carinhoso e credor
imparcial simultaneamente. Na
Terra, a maioria dos homens não
chegou ainda a compreendê-lo.
O tempo, contudo, pertence ao
Senhor
e
ninguém
pode
subverter a ordem de Deus.
É por isso que, ao fim da
existência, cada um recebe
conforme
usou
o
divino
patrimônio.
Vale-te, pois, da oportunidade
nova, sem esqueceres o dever,
convicto de que ninguém falará
ou agirá no mundo, em vão.
O sábio abraçou novamente o
discípulo
e
despediu-se
arrematando:
Não te esqueças de que o
tempo
é
generoso
nas
concessões e justo nas contas.
Vai, porém meu filho, e não
temas.
Nesse instante, à maneira do
homem cheio de esperanças que
penetra o Ano Novo, o aprendiz
reingressou
na
onda
do
nascimento”. ■
Obs: este texto foi parcialmente
reproduzido, do livro Pontos e Contos,
de Humberto de Campos – Irmão X, na
psicografia de Chico Xavier/FEB.

ATÉ O PRÓXIMO ANO!
EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita
“João Batista”.
Responsável
pela
edição:
Vladimir
Polízio
e-mail:

jbnoticias@terra.com.br
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