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Editorial
RESPEITO E EDUCAÇÃO
Quase nunca o berço traz os
sinais hereditários da boa
conduta.
Esses traços são pessoais e
conquistados ao longo do tempo
e se destacam como primazia do
espírito que está absorvendo a
luz da disciplina que recebe.
O respeito é um dos maiores
valores morais alcançados pelos
seres
humanos.
Dizemos
alcançados, porque não podem
ser impostos, mas adquiridos;
não são como títulos utilizados
para distinguir posições sociais.
Lado a lado com a educação, o
respeito enobrece o caráter,
destaca as virtudes e enaltece
as qualidades da Alma.
Os voos a grandes altitudes
somente são alcançados com as
duas
asas
vigorosas:
da
sabedoria e da moral. ■
VP
CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
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 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. ■

torná-lo vítima das armadilhas de
charlatães.
A recomendação é a prece
sentida, pensamentos sadios e a
confiança nas sábias Leis Divinas,
convicto que a vida continua: a
morte é apenas um processo.
Eles não morreram, voltaram
antes! ■
Mackário José

Interurbano com o além

SEJA UM COLABORADOR

“O telefone toca de lá para cá”
(Chico Xavier)
Nem sempre é possível a
comunicação com os entes queridos
recém desencarnados.
O sucesso depende basicamente
do espírito a ser evocado: este pode
não estar ainda em condições
emocionais, vez que todos os
espíritos passam por um período de
perturbação
logo
após
o
desencarne e que pode durar
algumas horas, muitos meses ou até
muitos anos. (LE 163 e 165)
Depende
ainda
da
sua
disponibilidade, pois os espíritos
têm ocupações no além; da
utilidade, do merecimento de um
ou do outro; da afinidade entre
espírito, médium e o ambiente, e,
principalmente, da vontade do
espírito.
A obstinação do encarnado na
evocação do espírito poderá
caracterizar “a obsessão de
encarnado para desencarnado” ou

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. ■
-

“Despertai meus irmãos, meus
amigos! Sede generosos e
caridosos. Fazei o bem com
humildade. Cada um vá
demolindo, aos poucos, os
altares elevados ao orgulho”.
Lacordaire
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CONHEÇA A VIDA,
CONHECENDO O ESPIRITISMO

No próximo dia 8, quarta-feira,
às 19:30h, terá início no CE João
Batista o Curso Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE), para
os que pretendem adquirir
conhecimento sobre o mundo
espiritual e respostas sobre a
vida presente.
O Curso é gratuito e os
interessados deverão estar no
CEJB a partir das 19:30h de 8 de
fevereiro, à Av. Dr. Sebastião
Mendes Silva, 571, Anhangabaú.
O Curso é distribuído em três
anos, sendo os dois primeiros de
teoria, com base em O Livro dos
Espíritos e, o 3º, sobre a prática
mediúnica, favorecendo o seu
desenvolvimento.
Esta
é
uma
excelente
oportunidade para conhecer o
mecanismo da existência.
Mesmo que você já tenho feito
o Curso mas queira repassar o
conhecimento, venha conosco. ■
▬•▬
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. ■
◄►
LEIA SEMPRE. LER
EXERCÍCIO MENTAL.

É

UM

“... o desequilíbrio da
mente pode determinar a
perturbação das células
orgânicas” André Luiz/Chico Xavier

ESTAMOS VOLTANDO
VOCÊ É NOSSO CONVIDADO

prática do magnetismo animal. ■
O ESPÍRITA NA EQUIPE

Boa notícia para os pais e
alunos da Evangelização Infantil
do CE João Batista.
A partir das 09:15 h do dia 5
deste mês estaremos reiniciando
as atividades da Evangelização
Espírita Infantil e Grupo de Pais
Paulo Zerbetto, no CEJB.
Fiquem atentos.
O convite é extensivo a todos
os que queiram participar desse
encontro fraternal e instrutivo. ■
Mirella

POMADA VOVÔ PEDRO
Para quem não conhece, a
pomada
VOVÔ
PEDRO,
empregada em várias situações
de problemas relacionados com
a pele e outras afetações, foi
recebida pelo médium João
Nunes
Maia,
durante
o
lançamento do livro “Além do
ódio”, em 1973, ditado pelo
espírito Sinhozinho Cardoso.
O autor espiritual da obra
pediu ao médium que fizesse o
lançamento desse trabalho no
Sanatório Santa Izabel, em
Betim-MG.
Quando os presentes já se
haviam
retirado,
inúmeras
entidades com roupagem do
tempo da escravidão adentraram
ao ambiente e tomaram os
assentos. Em meio aos que
chegaram estavam Miramez,
mentor do médium e ‘outra
entidade’, que passou a João
Nunes o receituário da pomada,
que é distribuída gratuitamente.
Essa outra entidade foi depois
identificada como Franz Anton
Mesmer (1733-1815), autor da
fórmula da pomada e da teoria e

“Um templo espírita não é simples
construção de natureza material. É
um ponto do Planeta onde a fé
raciocinada
estuda
as
leis
universais, principalmente no que
se reporta à consciência e à justiça.
Lar de esclarecimento e consolo,
renovação e solidariedade, em cujo
equilíbrio cada coração que lhe
compõe a estrutura moral se
assemelha à peça viva de amor na
sustentação da obra em si.
Não bastará frequentar-lhe as
reuniões. É preciso ouvir as
necessidades
dessas
mesmas
reuniões, oferecendo-lhes solução”.
Trecho do livro Estude e Viva, de

Emmanuel e André Luiz, com Chico
Xavier e Waldo Vieira.

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

EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita
“João Batista”.
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pela
edição:
Vladimir Polízio. Contato: tel.
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