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Editorial
Nas Casas Espíritas, falar
sobre a morte se constitui numa
realidade natural.
Os
Espíritos
sempre
enfatizaram a necessidade de se
valorizar a vida presente, dando
importância aos menores atos
praticados quanto às mais
importantes decisões.
Numa
Casa
Espírita
é
fundamental considerar a morte
como consequência natural da
vida física, mesmo porque sem
ela não haverá transformação ao
Espírito.
O
corpo,
como
sabemos,
é
transitório
e
destinado
a
uma
porção
determinada de dias que não nos
cabe contestar, em razão da
Grande Lei. Mas, quanto ao
Espírito, este sim é eviterno, ou
seja, foi criado para a eternidade.
Sabemos,
também,
que
enquanto
aqui
na
Terra
lamentam-se
as despedidas
nessas ocasiões, os irmãos do
outro lado da vida rejubilam-se,
em plena felicidade, com a
chegada
de
quem
esteve
ausente daquelas paragens.
Entretanto, os espíritas não são
desprovidos
de
sentimento.
Entristecem-se, choram, sofrem,
porém reconhecem que os
verdadeiros laços de amor não
perecem e nem se enfraquecem
com o afastamento temporário. ■
VP

DIA 16, CEJB FAZ 71 ANOS

Estamos em agosto, mês de
aniversário do nosso Centro.
Todos os sábados teremos
atividades na Casa, a partir das
15:00h.
São
quatro
palestras
programadas para este mês
especial,
com
o
ingresso
franqueado ao público. E só vir,
acomodar-se e participar. São
assuntos úteis a qualquer
pessoa.
►06-8 – Tema: No roteiro de
Jesus, com Paula Zamp, de São
Paulo;
►13-8 – Tema: As BemAventuranças,
com
Tadeu
Caveden, de Itu;
►20-8 – Tema: O espírita na
atualidade, com Pedro Neves
Júnior, de Jundiaí, e,
►27-8
–
Tema:
Conflitos
existenciais,
com
Augusto
Cantúsio Neto, de Campinas.■
CONHEÇA OS
TRABALHOS DA CASA
Todos os dias o CEJB
apresenta atividade.
Segunda: Evangelho e passe às
19:30h;
Terça: Costura às 14:00h;
Quarta: Evangelho às 19:30h e
Ensino
Sistematizado
da
Doutrina Espírita, às 20:00h;
Quinta: Evangelho e passe às
14;15h e 20;00h e reunião
mediúnica às 15;00h e 20;00h;
Sexta: Evangelho às 19:15h,
passe às 19:30h e reunião
mediúnica às 20;00h, e,
Domingo: Encontro de pais às
10:00h.■

ATÉ MAIS, JAIR

07-12-1946/08-07-2011
Na tarde de 8 de julho tivemos
a triste notícia de que nosso
irmão Jair Padovani havia
retornado à Pátria Espiritual,
após uma semana de internação
em Hospital da Beneficência
Portuguesa, em São Paulo. Jair
foi acometido de um AVC
(Acidente Vascular Cerebral), em
1º de julho, durante sua atividade
profissional e na própria Empresa
em que trabalhava (Voith em
S.Paulo), sendo imediatamente
socorrido e submetido aos
procedimentos médicos, inclusive
com cirurgia, permanecendo na
UTI, em estado de inconsciência
até o seu desenlace.
Às 15:00h de sábado, no
feriado de 9 de Julho, com o
acompanhamento de familiares e
amigos seu corpo foi transladado
do Velório Municipal de Jundiaí,
para o Cemitério Parque dos
Ipês, onde foi sepultado.
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“Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros”.
André Luiz/Chico Xavier.

Jair era casado com a senhora
Alzira e deixou os filhos Leandro,
casado com Daniela, Fabiano,
Evandro, Letícia, e as netas
Isabella, Raphaela e Carolina.
No CEJB, Jair contava com
mais de 30 anos de atividade, e
dirigia três reuniões mediúnicas
realizadas às segundas, terças e
sextas-feiras, incluindo trabalho
de
desobsessão.
Ocupou
diversas atividades na Diretoria
da Casa.
Esta é a lembrança que ficou
em nosso sentimento, de Jair
Padovani:
sempre
com
responsabilidade e de bem com
a vida.
Que nesses novos caminhos
que hoje se descortinam ao
nosso irmão, possa ele sentir-se
reconhecido e reconfortado com
os ensinamentos da Doutrina
Espírita quando esta afirma que
a vida prossegue, sempre livre e
estuante, em direção ao pódio
que
todos
almejamos:
a
perfeição.
À
família,
perseverança,
resignação
e
fé
nesses
momentos em que as sagradas
imposições da vida manifestamse de forma dolorosa.
Bem aventurados os que
sofrem! ■

Segundo o Espiritismo, ambos de
Kardec.
No regresso para casa adquiriu os
livros indicados, e sua filha mais
velha, todos os dias, lia trechos para
ele. Pouco tempo depois, Porphírio
começou a ouvir vozes e a ver
espíritos,
que
lhe
instruíam
diretamente, desabrochando, assim,
várias faculdades mediúnicas.
Por conselho espiritual passou a
frequentar o Centro Espírita
“Cristófilos”, no Catete-RJ, onde
desenvolveu um trabalho apostolar,
tanto no campo mediúnico como no
doutrinário, ficando conhecido como
“o Ceguinho do Catete”. Sua fama
atravessou
fronteiras,
sendo
procurado por verdadeira multidão de
sofredores. No trabalho com Jesus
readquiriu a fé e a serenidade,
realizando tarefas extraordinárias.
Possuía o dom da vidência;
audiência; psicofonia; da cura com a
imposição das mãos; e diagnóstico
do local exato das doenças, vendo os
órgãos internos e distinguindo as
lesões ou os processos obsessivos e
sabendo quando era o caso de passe
ou tratamento, além de pregador do
Evangelho e doutrinador seguro.
Foi buscar para si o que tinha de
sobra para dar, mas não sabia.
Com Porphírio cumpria-se mais
PARA REFLETIR
uma das afirmativas do Divino
Mestre: “Em verdade vos digo que
Porphírio Bezerra Jr (1882-1946),
aquele que crê em mim fará também
carioca, perdeu totalmente a visão
as obras que eu faço, e outras
em acidente de trabalho. Ficou
maiores” João, 14 12 (AE-1982). ■
desesperado com a situação, pois
moravam em sua casa além dele, a
esposa, seis filhos e duas cunhadas. O CD já
Uma
vizinha
sugeriu
que chegou!
procurasse o Espiritismo e indicou
Reserve
um médium em Niterói-RJ. Mas,
como a família era católica, não o seu,
por
aceitou. Tanto foi a insistência que
apenas
Porphírio procurou pelo
tal
médium, cujo guia espiritual R$ 10,00
“prometeu-lhe tratamento”, porém em benefício da Creche. Sua
antes, teria que ouvir a leitura de O ajuda é muito bem-vinda. ■
Livro dos Espíritos e de O Evangelho

COQUETEL-JANTAR
Pelo sucesso alcançado no ano
passado, a Diretoria decidiu
realizar
mais
uma
confraternização com Coquetel
especial, incluindo prato quente,
em comemoração ao aniversário
de 71 anos do Centro Espírita
“João Batista”.
O evento será no dia 17 de
setembro, sábado, e terá início
às 19:30h no Salão de Festas do
Rotary Club localizado à Av. Dr.
Carlos Salles Block, 300, bairro
Anhangabaú.
O valor do convite, que já está
sendo vendido, é de R$ 25,00 e
destinado às tarefas assistenciais
promovidas pela Casa.
O cardápio será composto de
salgadinhos e capeleti de frango
e carne. ■
Foto Ruy de Souza

FESTA JULINA DA CRECHE
Presentes mais de 700 pessoas.

EXPEDIENTE
O JBNotícias é um veículo de
comunicação administrado pela
Diretoria do Centro Espírita “João
Batista”.
Responsável
pela
edição:
Vladimir Polízio. Contato: tel.
4586-1955 e 4521-5305 ou email: jbnoticias@terra.com.br
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