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Editorial

CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA

2012, UM ANO BISS
BISSEXTO
Como nos anos normais temos
365 dias mais seis horas, natural
será que, a cada quatro anos,
seja somado um dia a mais no
calendário anual, daí porque
essa contagem especial resulta
no ano bissexto, ou seja, possui
vinte e quatro horas para mais.
O que importa, contudo, é a
nova oportunidade que surge,
não apenas um virar de folhinha,
substituindo o ano.
Não há automatismo.
Ano normal ou bissexto, por si
só não promoverá mudança
alguma se o desejo de mudar
não estiver presente, de dentro
para fora, no coração de cada
um.
A importância do tempo é
apenas um questão de situar as
coisas, os problemas e as
responsabilidades. Um marco,
anunciando o começo ou o fim
de algo.
Dentro dessa visão é que as
pessoas procuram renovar-se,
revestir-se
de
pensamentos
novos, deixando de lado velhos
conceitos
que
nada
acrescentaram à vida, em
termos de valor moral, aqueles
que a traça e a ferrugem não
afetam.
Pense nisso e o que o ano lhe
seja proveitoso. ■
VP

Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h e reunião mediúnica às
20:00h;
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,
passe às 14:30h e reunião
mediúnica às 15:00h; 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. ■
MÉDIUM PSICOGRAFA
MENSAGENS DE D. HELDER
O médium pernambucano
Carlos Pereira, da Sociedade
Espírita
Ermance
Dufaux
psicografou novas mensagens
de Dom Elder Câmara, com o
título No coração de Deus –
Pensamentos diários, já à
disposição do público.
Dom Elder, bispo católico de
Olinda e Recife, ambas em
Pernambuco, deixou o plano
terreno em 28-8-1999, na Capital
daquele Estado.
O primeiro livro do médium

recebido da parte de D. Helder
chama-se Novas Utopias e,
além da surpresa da psicografia
de uma autoridade religiosa e
católica no meio espírita, outro
fato inusitado ficou por conta do
prefácio
da
obra,
cuja
responsabilidade
coube
a
Marcelo
Barros,
monge
beneditino e teólogo, que foi
secretário de D. Elder durante
nove anos, de 1966 a 1975.
Fato interessante é que os
direitos autorais da obra foram
divididos em partes iguais, na
doação feita pelo médium à
Sociedade a que pertence e ao
Instituto D. Helder Câmara. ■
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. ■
-

“...nem sempre aquele que
morre santificado aos olhos das
criaturas, surge santificado no
Céu”.
Néio Lúcio/Chico Xavier
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PARANÁ REINAUGURA
LABORATÓRIO DE HIPNOSE
Reinaugurado em 14-12-11,
quarta-feira, começa a ganhar
corpo o uso da hipnose na
investigação
criminal,
especialmente nos casos em que
se instale a dificuldade para a
perfeita elucidação dos crimes.
O
Laboratório
de
Hipnose
Forense, serviço do Instituto de
Criminalística de Curitiba-Paraná
esteve indisponível durante três
anos. É o único laboratório com
essa especialidade na América
Latina, e, durante os anos de 1998
a 2008, atendeu mais de 700 casos,
muitos deles ocorridos há décadas
e que ainda estavam sem solução.
O responsável pelo laboratório.
Rui Fernando Cruz Sampaio,
médico
psiquiatra,
psiquiatra
forense e psicólogo clínico afirma
que “as vítimas podem lembrar de
fatos ocorridos há dias, meses ou
anos”.
É o poder invisível do magnetismo
em ação. ■

Paciente sendo preparada
▬•▬

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. ■
É

Bom público esteve presente
no
lançamento
do
livro
Magnetismo, o poder invisível,
de Vladimir Polízio, dia 10 do
mês passado no CEJB.
Cerca de uma hora e meia foi
empregada para a exposição do
trabalho que versa sobre essa
força
maravilhosa
que
acompanha tudo e todos. Os
interessados encontrarão essa
obra na livraria da Casa.
Ao final da apresentação, a
cozinha da Creche disponibilizou
aos interessados gostosos e
robustos pastéis, com renda
revertida àquele núcleo infantil.
Nessa mesma data, o bazar da
Casa abriu suas portas para
oferecer os produtos disponíveis,
como panos de prato, toalhas,
artesanatos, etc.
Essa foi mais uma iniciativa do
CEJB, através do diretor de
eventos, Macário. ■
ESTUDO DO ESPÍRITISMO

LIVRARIA E
BIBLIOTECA

◄►
LEIA SEMPRE. LER
EXERCÍCIO MENTAL.

LIVRO – BAZAR - PASTEL

UM

Conheça
o
Espiritismo,
frequentando o ESD – Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita.
O uso da razão é o fundamento
básico colocado à disposição dos
que pretendem deixar o cotidiano,
nas questões relacionadas ao
mundo invisível, para conhecer as
verdadeiras razões da vida em
relação à Lei de Causa e Efeito.
O CE “João Batista”, como faz
todos os anos, promove cursos
específicos para os que pretendem
estudar a Doutrina Espírita. Com
orientadores especializados, os
assuntos são apresentados e
discutidos em classe, favorecendo
ao aprendiz raciocinar sobre os

temas relacionados com a vida e a
espiritualidade.
Conheça, também, o aprendizado
e procedimentos sobre o passe,
essa vigorosa transmissão de
fluidos.
Deixe a curiosidade de lado e
venha saber o que somos, por que
viemos e para onde vamos. ■
OBSESSÃO
No Evangelho de João, 13, 5 a 7,
anotamos a palavra positiva do
apóstolo, asseverando que um
espírito perverso havia colocado no
sentimento de Judas a idéia de
negação do apostolado.
Temos aí a obsessão indireta, em
que a vítima padece influência
aviltante, sem perder a própria
responsabilidade. Do livro Seara
dos médiuns, de Emmanuel, por
Chico Xavier. ■

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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O JBNotícias é um veículo de
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