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Prefácio à Primeira Edição
A Difícil Opção Pelo Mais Difícil
Certa vez, participando de um Encontrão (o leitor
saberá, ao ler este livro, o que este nome significa), tive
oportunidade de dizer, de público que, embora nascido
em Teresina/PI e residente, desde tenra idade, em
Natal/RN, não conseguia sentir-me estrangeiro em
terras pernambucanas; ao contrário, participava com
entusiasmo e alegria de toda a vida espírita
pernambucana. Reconhecida a sincera honestidade de
minhas palavras, o público presente não só aplaudiu
quanto, quase em uníssono, concedeu-me o honroso
título de cidadão espírita pernambucano.
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FIGURA 1 - JACOB MELO

Longe de qualquer ideia que traduza vaidade mesquinha ou
presunção inferior, narrei tal fato para aumentar a ênfase com que me sinto
vinculado a esse movimento que, apesar dos senões, continua exemplar.
Por ter desfrutado da convivência muito próxima de vários
dirigentes do movimento espírita pernambucano, notadamente quando a
odisseia da unificação deixou suas marcas na história do Espiritismo atual
em terras nordestinas, estou muito à vontade para falar que esta obra,
escrita com denodado carinho, respeito, veracidade e oportunidade pelo
atuante Fernando Clímaco é dos mais felizes registros acerca da unificação
na prática.
Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso e sentido de análise
com isenção, fica confuso quando sabe de certas ocorrências. Para todos
nós, o natural é optar-se pelo mais lógico e racional; o contrário soa sempre
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estranho. Mas muito mais complicado é quando a opção pela escolha do
mais difícil é uma difícil opção.
Muitas e muitas noites fiquei imaginando por quantas dificuldades
alguns companheiros estariam passando para justificarem, não para os
outros, mas para si mesmos, as opções abraçavam. Era difícil entender
como a própria bandeira era omitida sob o pretexto de resguardá-la,
mormente quando nela luzia um lema dos mais grandiosos: “Os meus
discípulos serão conhecidos por muito se amarem. ” Quão difícil era dizerse favorável à unificação e expressar-se nitidamente contra.
Em minhas reflexões a respeito, costumava acusar “as trevas” como
a causadora da cegueira que grassava, numa visível tentativa de desfocar o
centro da questão. Hoje vejo diferente: aquelas pessoas simplesmente
estavam na situação difícil de optar pelo mais difícil.
Por que digo isso?

12

Porque se todos tivessem optado pela unificação em Pernambuco
como um fato realizável, muitos teriam entrado pela porta de frente da
história; porque não teriam permitido que tantas intrigas e querelas
antifraternas ocorressem sob tetos que se propõem a dar exemplos de
fraternidade, amizade, humildade e compreensão; porque teriam sido
homenageados, como forma de reconhecimento, e seriam apontados
como exemplos positivos por todo o Brasil e, quiçá, pelo mundo; enfim,
porque teriam reunido todos sob um mesmo teto, sob uma mesma
bandeira, sob um ideal único e grandioso, erguendo a flâmula inapagável
do próprio exemplo.
Pensando assim, deve ter sido muito difícil a opção pelo mais difícil.
Hoje a consciência de alguns deve estar inquieta; a de outros, ainda
obnubilada pela “quebra, mas não dou o braço a torcer”...
E quem perdeu? Muita gente. Muita gente mesmo. Mas não é tão
importante falar em prejuízos ...
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E quem lucrou? Muito mais gente ainda.
Parece irônico? – É, parece!
Aquela opção difícil fez surgir esforços inesperados, brotar atitudes
de viva união, alavancou mourões que dormitavam, apontou para a
realidade de que a base é o bem e que este não tem dono.
Pelas consequências que este livro tão lucidamente apresentará
todos perceberemos que a unificação não estacionou nem regrediu. Aí está
o lucro. Aí estão os beneficiários.
O ruim é apenas que esse lucro poderia ser maior... bem maior
mesmo!
Perdoe-me o amigo leitor por toda essa digressão. Peço perdão
também ao meu amigo Fernando Clímaco.
Todos mereciam um prefácio grandiloquente, mas aproveitei a
oportunidade para reforçar mais um pouco a história contemporânea do
movimento espírita pernambucano com meu ângulo de vista.
13

Por isso, escrever este prefácio também foi para mim uma difícil
opção pelo mais difícil, afinal não sou historiador. Só espero que os lucros
– para o leitor e para os registros – sejam tão fartos quanto todos aqueles
que sabemos continuam vindo da frondosa e frutífera arvore da unificação
prática.
Parabéns, leitor! Você vai começar a ler um histórico livro de
história.
Parabéns, Fernando Clímaco! Você está externando com muita
hombridade sua opção nessa história toda. Terá sido ela difícil?
Minha palavra de gratidão pelo convite para prefaciar esta valorosa
obra aqui se resume:
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Que as pedras construam Templos e templos. Que as pedras sintam.
Que as pedras ouçam. Que as pedras falem. Mas que as pedras nunca firam.
Deus nos abençoe!
Jacob Melo
Natal/RN, 4 de setembro de 1998
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Prefácio à Segunda Edição
O Fernando Clímaco neste livro "O Canto das Pedras" relatou de forma
didática, precisa, abrangente e reflexiva os importantes acontecimentos
ocorridos no Movimento Espírita Pernambucano na década de 1987 a
1997. Sendo ele um dos ativos participantes desse período reestruturador,
soube descrever com fidelidade a verdadeira história dos fatos.
Sem desmerecer os insubstituíveis degraus antecessores, o livro mostra as
iniciativas, as ideias e os acontecimentos que ocorreram no dia a dia
daquela caminhada, detalhando com lucidez as positivas consequências
que todo aquele esforço acarretaria para o presente e o futuro do
Movimento Espírita.
Allan Kardec na Revista Espírita do mês de dezembro do ano de 1863
afirmou que o Espiritismo passaria por seis períodos: Curiosidade,
Filosófico, Lutas, Religioso, Intermediário e por fim o de Regeneração
Social.
15

O livro O Canto das Pedras explicita com felicidade a "espinha dorsal" de
tudo o que aconteceu na citada década, que foi denominada de DDD-C: as
iniciais de Descentralização, Dinamização, Democratização e Cidadania. O
DDD-C foi e é uma ponte direcionada para o leito da Regeneração Social.
Dentro desses princípios básicos de atuação, o período analisado foi rico
em envolver cada vez mais o povo, o ser humano, você, nós, eles, todos,
para assumirmos a intransferível cidadania espírita.
Foi uma década que despertou de forma intensa a importância de sermos
participativos, atuantes, criativos, valorizados, construtores, cidadãos e
acima de tudo, irmãos, simplesmente irmãos. Já dizia o nosso Chico Xavier
que Jesus não nos pediu qualquer absurdo, mas apenas que nos
amássemos.
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Leon Denis afirmou que o "Espiritismo veio para vós, filhas e filhos do povo"
e que o mesmo será o que os homens fizerem dele.
Ao escrever este prefácio, é impossível não lembrar dos diversos
momentos e sensações daquela época. Vejo na minha mente a alegria das
pessoas, a dedicação, a renúncia, a confiança, a sinceridade, a amizade e
muito mais. Como foi bom, muito bom!
Hoje, vendo as diversas sementes que já frutificaram e outras que apenas
aguardam uma melhor maturação ao seu redor, relembro com respeito,
gratidão e saudades das dezenas de homens e mulheres, às vezes
enfrentando incompreensões e injustas avaliações, que não se
acomodaram diante do decisivo passo que se divisava.
A esses verdadeiros precursores, que tiveram a visão, a maturidade, a
perseverança e a coragem de seguirem em frente no abrir de um novo
horizonte para o Movimento Espírita, a minha mais profunda admiração.
A vida reserva-lhes a felicidade da consciência tranquila do dever cumprido.
Obrigado a Deus e a todos.
16

Gezsler Carlos West (Geo)
Recife, 12 de julho de 2015
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Apresentação
Tal qual tem acontecido com os movimentos religiosos em todo mundo e
em todas as épocas, líderes organizam-se em instituições que terminam por
refletir o caráter e as relações de poder de seu tempo. Não raro, isto tem
dado origem a instituições autoritárias e exclusivistas, tornando-as
incapazes de dialogar com o futuro, condição agravada pelo fato de
acreditar que possuem algum tipo de mandato divino que as colocariam
acima da condição humana.
Com os espíritas não tem sido diferente. Também nos complicamos em
nossa organização institucional e, ainda que contando com a boa intenção
de todos, não tem sido simples sincronizar todos os interesses, visões de
mundo, de sociedade, bem como a leitura que cada um faz da própria
missão do Espiritismo no mundo.
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Esta obra é filha do protagonismo e da coragem de um grupo de homens e
mulheres que ousou desafiar o status quo institucional do movimento
espírita do estado de Pernambuco, questionando o modelo de gestão das
instituições, o isolamento institucional a falta de iniciativa para uma
aproximação entre as lideranças e, especialmente o modelo daquilo que se
convencionou chamar de unificação espírita.
É uma história de amor. Amor cristão genuíno. Que é lírio, mas que também
é espada. Que é confraternização, mas que também é ruptura. Que é
sonho, mas que também é hoje.
Esta segunda edição on-line teve como principal objetivo disponibilizar o
livro em um formato fácil de ser compartilhado através da internet,
utilizando os recursos das redes sociais e permitindo sua leitura, por
exemplo em um smartphone. Aproveitamos a oportunidade para uma
pequena revisão e quem possui o livro impresso vai perceber algumas
alterações de diagramação buscando melhorar um pouco mais o texto, os
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títulos, acrescentar um índice de imagens e um sumário com links,
tornando-a mais palatável para o meio eletrônico e acrescentando algumas
explicações de contexto, afinal foi escrita e publicada há exatos quinze
anos.
O livro impresso foi prefaciado de maneira inspirada pelo amigo Jacob
Melo, escritor espírita do Rio Grande do Norte que nos brindou com uma
brilhante reflexão sobre “a difícil opção pelo mais difícil”. Para esta segunda
edição temos como prefaciador o amigo Gezsler West (Geo), que além de
um entusiasta e grande divulgador deste livro, foi um dos nossos principais
incentivadores para escreve-lo tanto na sua primeira edição impressa
quanto para este novo formato, de forma que pudéssemos chegar a um
formato de fácil utilização por meios eletrônicos. Nosso agradecimento
sincero aos dois prefaciadores, amigos de sempre.
Quero oferecer esta segunda edição a todos os espíritas de Pernambuco,
especialmente aos que protagonizaram de alguma forma esta narrativa.
Quinze anos depois, alguns mudaram de instituição aonde militavam,
outros continuam batalhando nas mesmas fileiras e alguns já labutam no
plano espiritual. A todos, nossa oferta carinhosa e reconhecida.
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Permitam-me um último registro de reconhecimento e carinho. Primeiro à
minha companheira Adriana Lúcia e meus filhos Afonso Lucas, Arthur
Felipe, Adriano Luís e Alice Fernanda. Há quinze anos citei apenas os dois
primeiros que já haviam nascido e agora tenho a oportunidade de dizer da
importância de todos eles para a minha vida. E por saber do orgulho e
alegria que sentimos com a realização dos nossos filhos, ofereço também
aos meus pais Zilda Santiago e Antônio Clímaco. Lá da Rancho Alegre em
Carpina e de algum lugar do plano espiritual, continuam me incentivando e
aplaudindo.
Vitória de Santo Antão, 26 de julho de 2015
Fernando Clímaco
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O Canto das Pedras
Há silêncios e silêncios.
Há o silêncio da madrugada.
Há o silêncio da serenidade e da paz, que é íntimo.
Há o silêncio do humilde que é prova de amor.
Há silêncios e silêncios.
Há o silêncio das pedras.
Há o silêncio dos homens.
Há silêncios que ferem muito mais que o mais
ensurdecedor dos ruídos.
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Há vozes que calam quando podem falar, deixando um
insuportável silêncio no ar.... é o silêncio da omissão. São vozes sem
voz, é gente sem vez.
O silêncio da omissão é o campo perfeito para que
alardeiem os sinistros sons da injustiça e da miséria, da escravidão
e da desigualdade. Como ervas invasoras e parasitas, aproveitamse do nosso silêncio de pedra... e crescem, espalham-se, dão frutos.
No entanto, nosso silêncio de pedra, não é o silêncio das
pedras. Estas servem à natureza, e são ‘colaboradoras’ da vida.
Nosso silêncio é o da inação e do medo, do comodismo e da
ausência de cidadania, e assim, não servimos à vida... como fazem
as pedras.
O Mestre de Nazaré concitou-nos: “Olhai os lírios do
campo... numa lição belíssima e imortal. Parafraseando o Mestre,
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embora sem perder o senso das proporções, convido-os: Ouvi o
silêncio das pedras! As rochas sob a superfície transformam-se em
solo, fonte de vida, um pouco a cada dia, num processo de milhões
de anos, falando-nos de paciência e perseverança. Os calhaus no
leito do rio viajam sob a força das águas, aparando as arestas no
atrito uns com os outros e aperfeiçoando-se em forma e beleza,
enquanto que as pedras que vemos no mar, nos recifes de corais
tão comuns em terras brasileiras, são, na verdade ‘grandes
cidadelas’, de milhões de vidas, que se protegem mutuamente em
suas colônias perfeitas. Consegues ouvir?
Quando quebram as ondas do mar sobre os recifes,
produz-se novos tons, novos sons, novas harmonias - quebra-se o
silêncio; pode-se ouvir o canto das pedras.
É preciso quebrar o silêncio da omissão. Sem violência,
pacificamente, mas com a mesma persistência das ondas. Não
podemos calar nossas vozes perante o que já nos foi dado
perceber, e nem podemos permanecer imobilizados, quando
temos tanto a realizar.
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Durante muitos anos, estivemos engessados, como se
algo nos proibisse/impedisse de pensar sobre nossa própria prática
no Movimento Espírita. Felizmente isto está mudando. Vozes já se
erguem questionando, sugerindo, pensando, de forma que o
silêncio das omissões já sofre rachaduras irrecuperáveis. As pedras
estão cantando!!
Pernambuco espírita não poderia ter permanecido em
silêncio durante tanto tempo perante sua própria realidade. Afinal,
o mundo espera pelo Espiritismo, como a grande mensagem, o
grande conhecimento libertador para a nova era, e o Espiritismo
espera pelos espíritas. Não permaneceremos mais em silêncio.
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Colocaremos o passado no passado. Dele ficou o
aprendizado, a experiência. Nosso compromisso, no entanto, é
com o futuro, ou, para nos expressarmos de forma mais atemporal
como é o Espírito, nosso compromisso é com a mudança. Não a
mudança pela mudança, por espírito transitório de aventura, mas
com as mudanças que fomentem o progresso do Movimento
Espírita, para que este esteja cada vez mais identificado com o
verdadeiro espírito do Espiritismo, que é o da espiritualização do
homem.
Há, pois, silêncios e silêncios.
Silencia tuas crenças, teus modelos, conceitos e
preconceitos e vem de alma livre junto ao mar...
...ouvir o canto das pedras.
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Nova Clarinada1
Os tempos, de fato são chegados.
Sobre o orbe estão todas as dificuldades,
todas as tormentas, todas as lutas e agruras, mas,
também, todas as oportunidades de renovação
para a criatura.
Desde o gesto de ternura ao crime
estapafúrdio; da poesia formosa à pornografia
aviltante; da dignidade sublime ao despautério
torpe; eis os quadros encontrados na presente
experiência da Terra.

FIGURA 2 - DJALMA FARIAS

Somos chamados à liça. Somos convocados à luta. Somos
convidados às reconstruções necessárias.
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Os dias atuais são formidáveis ocasiões para que cada um de per
si possa dar-se conta do nível das próprias responsabilidades no cenário
humano, do que lhe compete, realmente na esfera dos compromissos
para com a vida.
O que não deve tornar-se conduta comum dos que se afinam com
a proposta do Cristo é a perene justificativa de impossibilidades e de
impotências.

1

(Mensagem psicografada pelo médium José Raul Teixeira, em 07 de novembro de 1997,
durante a reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em Brasília-DF, transcrita do
informativo do Grupo Espírita Djalma Farias - Recife/PE, edição de janeiro e fevereiro de
1998)
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“Tudo é possível àquele que crê”, consoante os escritos do
Evangelista Marcos.
O tempo que urge, impele-nos às realizações felizes, sejam os
que se acham nas pelejas do mundo carnal, bem como os que já
ultrapassamos as cortinas de cinzas da morte física.
Os tempos são chegados, vale repeti-lo. Mas, são chegados,
exatamente para que empreendamos, sob o norteamento da Doutrina
Imortal, as tarefas improcrastináveis para a renovação da alma imortal.
Se nos empenharmos, com todas as veras, lograremos
conquistas de excelência nos territórios do espírito.
Não nos parece lúcido que estejamos apresentando uma
Doutrina de redenção para o mundo e nos mantenhamos amedrontados
frente ao estado de violência e de viciação da atualidade.
O que estamos operando para suplantar a onda violenta e a
perturbação provocadas pelas dependências químicas? Indaguemo-nos
sempre.
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Que orientações, que acompanhamentos, que propostas, que
tarefas, enfim estamos encetando junto às massas, junto às famílias,
junto aos indivíduos, para fortalecê-los, encorajá-los, permitindo-lhes ver
valores em si mesmos, sem qualquer necessidade de fugas por quaisquer
meios utilizáveis?
Por que o temor de sair às ruas, de falar às pessoas em francos
processos de obsessões? Por que não nos dirigir aos companheiros que
se encontram atados aos postes tormentosos da prostituição?
Os tempos nos exigem, agora, uma postura ativa, cristã-espírita
e intensamente vibrante, para que atendamos ao bem geral.
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Esse é um momento de nova convocação, de nova clarinada,
não nos esqueçamos.
Estejamos atentos e unidos, para o atendimento do insistente
chamado, fixados no vero ideal espiritista, certos de que o nosso destino
é o da ventura, o da alegria e da paz, após os deveres cumpridos e
superada a luta, com fidelidade. (Djalma Montenegro de Farias2)
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2

O Professor Djalma Montenegro de Farias, pernambucano de Recife-PE, desencarnou em
6 de maio de 1950, às vésperas de completar cinquenta anos de idade. Foi exemplo de
dedicação ao Espiritismo em Pernambuco, tendo sido presidente da Federação Espírita
Pernambucana à qual dedicou todo seu entusiasmo, além de fundador e primeiro
presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, que chegou a filiar à Federação Espírita
Brasileira. Foi um marco do Espiritismo em Pernambuco, e seu nome e sua obra
ultrapassam os limites do seu Estado natal.
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Pernambucanidade3
“Que é Pernambucanidade? Pode-se entender por essa
expressão um estado de espírito. Uma vivência histórica. Um modo de
ser. O pernambucano, talvez mais do que qualquer outro brasileiro tem
sua singularidade.
“Se o mineiro é a sabedoria política, o pernambucano é a
inconformação que gera as revoluções. (...). Deve ter nascido na luta
contra o flamengo. Uma luta de vida e morte.
“Sempre entendi que a história de Pernambuco é a nossa
história maior. Maior nesse sentido: foi aqui nos Guararapes, que nasceu
a unidade brasileira. Essa unidade que ia ser até hoje, o nosso maior
milagre.
“Nos Guararapes, que são os nossos Montes Aventinos, o
Brasil escreveu seu endereço certo, disse Gilberto Freyre.
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“(...)Ali, se sente o chão estremecer debaixo dos nossos
passos. Nos lugares sagrados até o ar é diferente. O vento sopra em
gemidos distantes e em vozes de esperança e de vitória.
“Um grande amor emerge dessa paisagem histórica. O
silêncio é evocativo, traz mensagens longínquas, misteriosas.
“Quando o marechal Mascarenhas de Moraes voltou do
teatro da guerra, vencido o nazi-fascismo com a ajuda da FEB (Força
Expedicionária Brasileira), disse diante da capela votiva dos Guararapes,
ante uma multidão eletrizada pela vitória sobre a tirania, que as forças

3

PEREIRA, Nilo; “PERNAMBUCANIDADE” - Alguns aspectos históricos, Vol. I - Governo do
Estado de Pernambuco, Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, 1983 - 1112 páginas)
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brasileiras derrotaram Hitler e Mussolini, numa peleja desigual, porque
obedeciam ao “espírito de Guararapes”.
“Que ‘espírito’ era esse? Era o da luta pela unidade nacional.
Era a alma nacional heroicamente desafiada pelo invasor(...)
“Decidiu-se ali, em duas batalhas o que nós teríamos de ser.
Somos o que os Guararapes indicaram à nossa inteligência e à nossa
bravura.
“(...)as batalhas da unidade - como podemos chamá-las tinham vigor e a nobreza das almas abertas à opção do seu futuro.
Souberam fazer sua opção. O que somos hoje, repita-se, deve-se a essa
grandeza interior, que extrapola o plano político e atinge por vezes, o
intemporal na compreensão da própria história.
“(...)dos Guararapes veio tudo. Veio a resistência. Veio a
altivez. Veio 1710, em Olinda, com Bernardo Vieira de Melo. Veio a
Revolução Republicana de 1817. Veio a Confederação do Equador em
1824. Vieram as revoluções liberais.
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“(...)os guerreiros mudaram de nome e de estratégia. Mas
não mudaram de espírito: o espírito dos Guararapes. O espírito épico. Os
ventos que ali sopra trazem mensagens de heroísmo. Só um poema pode
definir os Guararapes. O historiador andará por ali a conferir lugares,
posições, lembranças. O poeta sentirá os eflúvios da divina liberdade,
que inflamava a alma dos lutadores luso-brasileiros, dramaticamente
desafiados.
“(...)A partir daí, Pernambuco adquiriu a consciência de sua
Pernambucanidade. Transformou-se num bastião da liberdade.
“Um Pernambuco afirmativo. Que nunca foi desmentido no
seu passado, no seu presente, na sua marcha para o futuro. Sempre
igual. Sempre coerente. Sempre Pernambuco.
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“(...)Ninguém consegue ser inteiramente, castiçamente
nordestino sem o Recife, sem Pernambuco, sem viver e sentir a
Pernambucanidade.
“(...)tudo isso é Pernambuco. É a Pernambucanidade. Um
sentimento histórico que se enraíza na nossa história psicossocial. Que
faz de Pernambuco em todos os tempos, uma realidade interior. Uma
personalidade.
“A identidade de um nordestino é a Pernambucanidade.
Instinto liberal. Vocação libertária.
“Pernambuco tem sido fiel a essa herança. Daí ser a
Pernambucanidade uma forma de vitalidade histórica. Um retrato nítido
do povo que encarou vivamente, heroicamente o espírito de rebelião,
que terminou sendo o espírito da Independência. ”
* * *
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“A gente pernambucana. Do esforço de libertação do Brasil
do domínio holandês, nenhuma gente portuguesa ou já brasileira,
participou com mais energia e bravura do que a de Pernambuco(...) vem
desses dias de luta contra o estrangeiro a tradição de brio patriótico e de
ânimo guerreiro que ainda hoje a distingue, e que lhe avermelha de
revoluções a história, tornadas antecipações a movimentos de amplitude
nacional(...) (ENCICLOPÉDIA BARSA. Verbete Pernambuco.)
“Nenhuma província brasileira com uma história mais
dramática que a de Pernambuco: dramaticidade que de algum modo se
reflete no caráter de sua gente. Não que o pernambucano típico irradie
dramaticidade: não irradia. Apenas é um brasileiro para quem a vida,
quer nacional, quer pré-nacional, tem sido, quase constantemente,
drama, havendo, por isto em seu passado e no seu ethos, menor número
de sugestões líricas do que dramáticas.
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“São vários os brasileiros de Pernambuco que, da sua
província, se têm projetado - a si próprios e a Pernambuco, num modo
muito seu de identificarem suas personalidades com o ethos da sua
gente sobre a vida nacional, através de alguma atitude ou atividade
dramática e até romântica de inconformismo, a que, entretanto, não tem
faltado o empenho de uma retificação da realidade brasileira num
sentido, sob este ou aquele aspecto, porventura mais objetivo e até mais
sensato que o imediato. Assim agiram os revolucionários de 1817. Não
eram puros ideólogos: visavam a solução de problemas concretamente
brasileiros, então desprezados pela metrópole portuguesa. O mesmo é
certo dos insurretos de 1824. (...)
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“Já nos tempos coloniais, a pernambucana Dona Maria de
Souza dramatizara como ninguém o ethos pernambucano: sua
combinação de combatividade e de disciplina;(...) Depois de haver
perdido dois filhos e um genro nas lutas contra os invasores holandeses,
contam os cronistas que chamou a um terceiro filho, Estevão, e o
mandou para o exército de Mathias de Albuquerque. Tendo também
Estevão perecido no campo de batalha, Dona Maria chamou dois outros
ainda meninos, um de 14 e outro de 13 anos, e os fez seguir para o mesmo
exército, lembrando-lhes seus deveres para com a religião e com o rei,
além de sua condição de ‘pernambucanos’ e de ‘nobres’. Um redator de
Segarrega (Pernambuco) em 31 de agosto de 1822, menos de um mês
antes da independência, escreveu que em cada pernambucano
continuava a haver “um homem d’armas” e como a exaltar aquela
combinação de contrários, talvez uma das principais características do
ethos pernambucano, comentava: “É mister que a disciplina dirija a
coragem e a subordinação contenha o ardor marcial que muitas vezes
transborda em prejuízo do herói”.
“A revolução de 1817 caracterizou-se, neste particular, por
uma quase incrível elegância moral da parte dos revolucionários. Nunes
Machado foi outro homem em quem a bravura não fez desaparecer o
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equilíbrio. Qualidade igualmente notável em Joaquim Nabuco, mesmo
nos seus dias mais intensos de reformador social e até revolucionário.
“Outra combinação de contrários que se pode dizer
característica da gente de Pernambuco, (...) é a destas duas constantes
também castiçamente pernambucanas: a combinação da tradição de
fidalguia com a tradição de democracia. Cada pernambucano castiço é a
seu modo um fidalgo: mesmo quando indivíduo sem eira nem beira. Cada
pernambucano castiço é ao mesmo tempo um democrata quase por
instinto, mesmo quando neto de barão, explicando-se, assim que
Joaquim Nabuco tenha tido alguma coisa de instintivamente tolstoiano
na sua ternura não só pelos escravos dos engenhos como pela plebe da
cidade do Recife(...)
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“Semelhante interpretação atingiu em Pernambuco o
próprio teatro aristocrático. Com efeito, o Teatro Santa Isabel, do Recife,
constituiu-se, desde o meado do séc. XIX, numa casa de espetáculos que,
como nenhuma outra do Brasil, tem sido ponto de encontro de arte
elegantemente aristocrática com poesia política, com oratória
abolicionista, com a reivindicação veementemente de direitos populares,
pela palavra de intérpretes por vezes enfáticos das grandes aspirações
democráticas da gente pernambucana e da mocidade brasileira do séc.
XIX. Foi o teatro em que se fizeram ouvir as vozes, para a, época,
escandalosamente revolucionárias de Castro Alves, de Tobias Barreto, de
Joaquim Nabuco. E não apenas as de famosas cantoras italianas e de
ilustres atrizes francesas, interpretando para viscondessas decotadas,
para barões encasacados, para estudantes pálidos, para caixeiros
aliterados, óperas e dramas aristocráticos. Talvez, em nenhum outro
teatro da América se tenha verificado, como neste no decorrer do séc.
XIX, uma tão admirável combinação de dois contrários, noutras terras
inconciliáveis: a tradição aristocrática de arte e de maneiras e a aspiração
democrática(...)” (ENCICLOPÉDIA BARSA. Verbete Pernambuco.)
* * *
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Recordai as ideias libertárias dos irmãos Suassuna no
alvorecer do século XIX, inspiradas nos ideais da revolução francesa e
que desaguaria na revolução republicana de 1817, numa tentativa de
tornar Pernambuco livre de Portugal. Sob o comando de José de Barros
Lima - o leão coroado, Domingos José Martins, Domingos Teotônio
Jorge, Dr. José Luís de Mendonça, Padre João Ribeiro Pessoa, Manoel
Correia de Araújo, Padre Miguelinho, Padre Roma, Coronel Suassuna,
Antônio Henriques Rabelo e outros, chegaram os republicanos a enviar
representantes da nova república para o exterior e outros Estados do
Brasil em busca de reconhecimento e apoio. Ainda substituíram os
tratamentos ‘excelência’ e ‘senhoria’ por ‘vós’, considerado mais
democrático, desenharam uma nova bandeira (que é a bandeira atual de
Pernambuco), promoveram os oficiais patriotas, suspenderam os
impostos e lançaram proclamações contra a tirania do império.
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A reação imperial foi violenta e sanguinária. Na Bahia, foram
fuzilados Domingos Martins, Luís de Mendonça e Frei Miguelinho,
enquanto em Pernambuco, sob o comando do cônsul Luís do Rego,
marcharam para o patíbulo, entre outros revolucionários, Henriques
Rabelo, Barros Lima e Teotônio Jorge. “A vingança real foi tão impiedosa
foi tão impiedosa que fez exumar o corpo do Padre João Ribeiro para que
sua cabeça fosse exposta no pelourinho. Os cadáveres dos demais mártires
foram amarrados em caudas de cavalos e arrastados ao cemitério,
enquanto as cabeças eram colocadas em postes para exemplar os que
sonhavam com um Brasil livre e independente. ” (Estudos
Pernambucanos)
Não obstante, toda esta crueldade foi incapaz de deter o
ardor dos pernambucanos na luta pela liberdade. Luís do Rego seria
expulso do Estado em 1821, e em 1824 surgiria a Confederação do
Equador, materializando mais uma tentativa de criar um Estado
independente da tirania imperial. D. Pedro havia em 1822 proclamado
uma independência que era vista com desconfiança pelos democratas
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pernambucanos, criando um clima de tensão. Veja o que diz o historiador
Flávio Guerra a respeito:
“ Pernambuco, (...)onde sempre se pronunciara mais
evidente e poderoso o anelo independencionista,
nunca se conformara com o que se chamava de
engodo(...)
Projetados, como vimos, desde o século XVII, quando
expulsaram sozinhos os holandeses, haviam os
pernambucanos, no conceito da política luso-brasileiro
de então, se tornado turbulentos e exageradamente
democráticos, sempre de dedo em riste contra os
prepotentes capitães generais e certas decisões do
Reino, havendo-se esclarecido seriamente em 1710, e
principalmente em 1817, quando se levantaram em
armas contra o domínio português, ou em 1821,
quando expulsaram Luís do Rego e suas forças
militares, a modo de antes de 7 de setembro de 1822
já estarem praticamente independentes.
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Assim, não era de se esperar que um povo tão disposto à rebelião, em
um país novo, tão ausente da necessária educação política, prestasse
obediência cega, incondicional à dominação autoritária de um soberano
que para eles não representava a autenticidade nacional. (GUERRA,
1984)
A gota d’água foi a extinção da Assembleia Constituinte em
1823, pelo autoritarismo, pelo absolutismo absurdo do imperador,
irritado com as críticas feitas ao seu governo através da imprensa. Seria
esperar muito dos Pernambucanos, tão integrados dentro do espírito
democrático, permanecessem passivos perante esta atitude. Afirmavase nos jornais de Recife, como “O Maribondo” que não havia diferença
entre ser colônia de Portugal ou do Rio de Janeiro, e Frei Caneca monge
carmelita remanescente da revolução de 1817, e maior propagandista da
Confederação do Equador escreveu: “A massa da província aborrece e
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detesta todo governo arbitrário, iliberal, despótico e tirânico, tenha ele o
nome que tiver, venha revestido da força que vier. ”
(...)o riacho do Ipiranga recolheu a cenografia da
Independência; o Capibaribe ficou com o sangue das
vítimas da liberdade.
Pernambuco era o liberal verdadeiro. O revolucionário
incansável toda vez que a liberdade corria risco ou
reclamava mártires” (PEREIRA, N. / 1983)
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A 2 de julho de 1824, Manuel de Carvalho Paes de Andrade,
democrata autêntico, e governador da província desde janeiro, lançou
um manifesto em favor do novo Estado que teria a forma republicana de
governo e seria constituído pelas seis províncias do Norte. Criou nova
bandeira, determinou a reparação do Palácio do Governo de Olinda para
instalar a Assembleia Constituinte, que convocou, tomou medidas para
impedir a continuação do tráfico de escravos, enquanto Frei Caneca em
seu Typhis Pernambucano, jornal que iniciou sua circulação em 25 de
dezembro de 1823, apresentava um projeto de Constituição para a Nova
República. Muitos apoiaram Manoel de Carvalho em Pernambuco, no
Ceará e em outras províncias, no entanto, mais uma vez, a mão pesada
da tirania, fez derramar o sangue de muitos heróis da liberdade,
esmagando a revolução. Pereceram por seus ideais, além dos chefes da
esquadra, o Major de Henriques, Agostinho Bezerra Cavalcanti, Nicolau
Pereira, Antônio do Monte de Oliveira. Lázaro de Sousa Fontes, James
Rodgers e o Tenente Antônio Francisco Cardoso.
De todos, no entanto, destaca-se a execução de Frei Caneca,
que detido desde 17 de dezembro de 1824, é lançado em infecta cela e
depois de sumariamente julgado, é condenado à forca. Sua serenidade
durante o período da prisão fica demonstrada, pelas cartas enviadas às
suas sobrinhas tranquilizando-as e fortalecendo-lhes a fé no Criador, são,
de fato emocionantes e demonstram uma superioridade ímpar, além de
sua plena certeza da imortalidade e da vitória da liberdade. Assim se
expressava: “o homem nasceu para a sociedade e sempre tem deveres
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para os seus semelhantes, aos quais se deve dedicar, com preferência a
quaisquer outras obrigações. ”
Sua força moral e a serena energia de seu olhar fez com que
o carrasco Agostinho se negasse a ‘garroteá-lo’ (termo muito usado na
época), isto é, a lhe colocar a corda no pescoço para o enforcamento.
Dois escravos que foram, então, obrigados a fazê-lo, também se
negaram, embora sob o relho dos soldados, e como ninguém mais que
aceitasse enforcá-lo, decidiu-se pelo fuzilamento, e a 13 de janeiro de
1825, no largo das Cinco Pontas, em Recife, o Frei Joaquim Rabelo do
Amor Divino Caneca, era ‘espingardeado’ e morto. Morria “o homem da
liberdade”, no dizer de seu biógrafo Antônio Joaquim de Mello. Seu
cadáver, abandonado à porta do convento do Carmo, foi sepultado pelos
frades, por ordem de Frei Bernardo de Nossa Senhora do Carmo.
É importante que se diga que este movimento não visava
uma separação do resto do Brasil, como já se quis especular, mas sim o
respeito pela soberania do povo. Não era um movimento separatista,
mas sim de luta pela liberdade do povo brasileiro movida pelo espírito
dos Guararapes.
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“Os heróis e mártires de 1817 simbolizam o que temos
de mais puro como Pernambucanidade. Diga-se o
mesmo de Frei Caneca, jornalista e panfletário do
melhor estilo: homem de fibra, patriota a toda prova,
cujo jornal - o Typhis Pernambucano - é a alegoria
cívica de uma navegação arrojada, que nunca temeu
tempestades. O navegante sabia para onde ia. ”
(PEREIRA, N. / 1983)

Caminhai, pois, espíritas pernambucanos, alimentando o
sonho de liberdade de Caneca e Nabuco, Zumbi e Negreiros. Resgatai em
vossas almas o espírito democrático de nossa gente, de forma
disciplinada e perseverante, mantendo a mesma elegância moral. Há
uma nova revolução em curso, representada num processo de profundas
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mudanças de concepção no nosso Movimento Espírita. Não poderia ela,
por uma questão de vocação, ter nascido noutras terras.
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A Revolução Moral
« O simples fato de poder o homem
comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz
consequências incalculáveis da mais alta gravidade;
é todo um mundo novo que se nos revela e que tem
tanto mais importância, quanto a ele hão de voltar
todos os homens, sem exceção.
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O conhecimento de tal fato não pode deixar
de
acarretar,
generalizando-se,
profunda
modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim
como nas crenças que tão grande influência
exerceu sobre as relações sociais. É uma revolução
completa a operar-se nas ideias, revolução tanto
maior, tanto mais poderosa, quanto não se
circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que
atinge simultaneamente, pelo coração, todas as
classes, todas as nacionalidades, todos os cultos.
Razão há, pois, para que o Espiritismo seja
considerado a terceira das grandes revelações.»4
«O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o
homem à dúvida relativamente à vida futura, teria
feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que
todas as leis disciplinares, que o detém algumas vezes,
mas que o não transformam»5

4

KARDEC, A., Caráter da Revelação Espírita. In “A Gênese”. Item 20, pág. 24 - 27ª ed. FEB

5

_________. Item 37, pág. 31
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«Por meio do Espiritismo, a Humanidade
tem que entrar numa nova fase, a do progresso
moral que lhe é consequência inevitável.»6
«Ora, como cada um o que acima de tudo
quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em
que cada um se apegue a uma ideia que faz felizes os
que a esposam»7
Muitas vezes absorto em meus próprios pensamentos
busco respostas em minha alma para questões que ainda não pude
apreender por completo, espírito incompleto que ainda sou.
E entre tantas outras pergunto-me:
- Até que ponto o Movimento Espírita tem cumprido com a
sua missão perante o mundo?
- Tem o Movimento Espírita utilizado todo seu potencial
para fazer mais feliz o homem?
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É possível que alguns achem absurdas estas dúvidas,
considerando que o nosso movimento possa ter algum privilégio perante
a vida, e que esteja predestinado ao pleno êxito, devido a excelência de
sua Doutrina e à assistência do mundo espiritual, no entanto, embora
respeite a opinião, particularmente não penso desta maneira. Daí, talvez,
a minha preocupação.
Recordo-me, então do grave alerta do Cristo, que de tão
adequado aos espíritas passou a figurar em “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” (Cap. XVIII), como sendo especialmente direcionado aos

6

KARDEC, A., Conclusão. In “O Livro dos Espíritos”. Tomo V, pág. 482 - 68ª Ed. / FEB

7

_________. Idem.
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adeptos da Terceira Revelação: “Muito se pedirá àquele a quem muito se
houver dado e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se
haja confiado”. (Lc. XII, vv.47 e 48). Allan Kardec explicita: “Aos espíritas,
pois, muito será pedido, porque muito hão recebido...”.
Posiciono a advertência de Jesus diante de meus olhos,
como uma lente, e fito demoradamente o cenário atual do Movimento
Espírita, de forma que possa percebê-lo de maneira mais precisa perante
sua missão tão bem definida nas passagens que encimam esta
introdução.
Noto, porém, que preciso de um novo elemento para
ajudar-me na tarefa, preciso de um pano de fundo para melhorar o
contraste e ao mesmo tempo para dar um contexto ao que observo.
Mas, o que poderia utilizar como tal? Recorro ao Mestre mais uma vez,
e, sem demora, ele oferece-me o contraste perfeito:
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“Não são os que gozam saúde que precisam de médico”.
(MT.IX, vv. 10 a 12); “Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos,
curai os leprosos, expulsai os demônios”. (Mt. X, vv. 8). Allan Kardec deixa
clara a interpretação: “São em grande número os aflitos; não é, pois, de
admirar que tanta gente acolha uma Doutrina que consola, de preferência
às que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do
mundo, é que o Espiritismo se dirige”. (Caráter da Revelação Espírita. In. A
Gênese, Cap. I, Item 44 - 27ª ed./FEB).
Agora sim! Retomo minha observação através da mesma
lente, utilizando como pano de fundo a imensa multidão de aflitos que
perambula em nosso mundo. Vejo a triste caravana dos que não têm
teto, que de dia pedem e a noite escondem-se sob as marquises;
contemplo a face esquálida das crianças que cheiram cola, e vejo-a
transformar-se na “máscara” precocemente envelhecida dos jovens
alcoólatras, toxicômanos, e prostituídos; ouço o gemido dos que
padecem com fome, e percebo que ele vem de milhares, milhões de
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seres humanos, e sem que haja pausa, ouço estampidos de armas de
fogo e vejo a terra fértil de engenhos e fazendas manchada com o
sangue dos que queriam plantar o que comer. Estão caídos, mortos,
vítimas da ambição desenfreada e do egoísmo enlouquecido. Encaro
meninos sem escola que sob minha vista, transformam-se em homens
enjaulados e vejo mulheres ensandecidas que violentando a própria
intimidade, expulsam o filhinho do próprio ventre, para logo em seguida
percebê-las perdidas, olhos sem luz, em meio a uma multidão de loucos
e obsidiados que fogem para o suicídio ou para o crime. Bombas
explodem, canhões estrondam, matracam metralhadoras em ritmo
infrene, na assustadora sinfonia da guerra, enquanto, muito mais que
soldados, vejo crianças mutiladas e mortas, com seu corpinho que
deveria estar sendo embalado no colo quente da mãe, sem poder mais
sentir o calor do asfalto sobre o qual agonizou até o fim...
Não pude prosseguir...
O pano de fundo confrangia-me a alma e sob forte emoção
sou levado a observar o nosso querido movimento espírita...
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A sensação é de que apesar do muito que temos realizado
com a mensagem espírita, estamos distantes desta multidão, de que
poderíamos estar fazendo muito mais..., muito mais para esclarecer,
consolar, iluminar consciências, resgatar vidas e sonhos, abrandar ódios
e paixões, libertar caídos e viciado, semeando amor para cristianizar o
mundo. Levar o homem a se reconhecer ESPÍRITO, percebendo sua
imortalidade e consequente responsabilidade pelos próprios atos,
entendendo que colhe o que semeia hoje e na eternidade. O Movimento
Espírita recebeu esta tarefa porque tem o conhecimento da verdade,
mas o que importa é que a missão seja cumprida, e se os espíritas
falharem ou apresentarem uma obra incompleta, será necessário desviar
os recursos da Providência Divina para outros setores.
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É semelhante a uma grande organização, que tem sua
missão muito bem definida dentro de um determinado período, e que
em última análise poderíamos sintetizar como sendo: “Fazer o ser
humano feliz, pela integração com o seu criador”. Retratemos na
direção geral desta empresa a Providência Divina e num de seus
departamentos o Movimento Espírita. Ora, este departamento recebe
uma determinada cota de recursos para realizar a parte que lhe cabe, por
sinal, essencial, para o cumprimento da missão da empresa, mas não é o
único, e vários outros setores colaboram para a edificação final. A
medida que o departamento demonstra sua capacidade de trabalho, as
suas cotas irão gradativamente aumentando, num processo de auto
superação interna em busca dos objetivos traçados.
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Imaginemos, no entanto, que começam a surgir problemas
internos no Departamento. São as disputas pelo poder temporal,
quando o que deveria ser visto como “atividade meio” para atingir os
objetivos maiores, passa a ser encarado como o próprio “fim”, reduzindo
àqueles objetivos a mera satisfação de nossos “egos”, ainda ávidos pelos
“primeiros lugares”; incompreensões, desunião e divisões internas do
Departamento, que não consegue trabalhar em regime de solidariedade,
somando esforços, porque estão disputando a supremacia. Na raiz de
tudo o egoísmo e o orgulho camuflado pelos mais diversos disfarces.
Por mais que a direção tente solucionar as dificuldades,
enviando até mesmo assessores especiais para relembrar a missão do
Departamento, seus integrantes permanecem presos ao próprio
personalismo, insensíveis aos apelos, embora todos achem que a direção
geral está do seu lado, que fala em seu nome, e que no momento
adequado fará todos reconhecerem sua supremacia. Enquanto isso,
desperdiçam recursos, porque poderiam ser muito mais eficientes se
todos os setores do departamento estivessem trabalhando em
uníssono, mesmo sem perder sua individualidade.
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Enquanto isso, a multidão continua caminhando em meio à
sombra e à dúvida, o desespero e o vício...
Frente à esta realidade, a direção da empresa, embora sem
diminuir a cota que já fora dada ao departamento, não poderá mais
aumentar sua cota de trabalho e recursos, direcionando então, o que lhe
caberia de acréscimo, caso cumprisse com suas metas, para outros
setores da empresa que possam contribuir para o cumprimento da
missão que é o que lhe importa.
O Movimento Espírita precisa estar sintonizado com a sua
missão, que não é outra senão a da própria Doutrina Espírita, e livre de
estruturas centralizadoras e centralizadas que estimulam ainda mais a
vaidade humana e castram as iniciativas, os novos valores. Precisa estar
organizado de forma a priorizar a qualidade, a objetividade e a
participação, porque sem isso não atingiremos nossos objetivos.
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A “voz” do Espiritismo precisa erguer-se muito mais alta
para chegar aos ouvidos da humanidade inteira, e para isso o Movimento
Espírita precisa bradar fora das paredes de suas instituições, que tantas
vezes tem servido apenas como pano de fundo para dar destaque aos
homens que a dirigem, e não para servir aos propósitos do Cristo. É
preciso, portanto, questionar de nós mesmos:
Quais as iniciativas que o movimento espírita tem realizado
em conjunto para que o Espiritismo seja divulgado para a população em
geral? Será que temos utilizado todo nosso potencial?
Que projetos temos para as localidades que ainda não têm
instituições espíritas?
Que tarefas têm sido desenvolvidas na promoção social do
homem, que não sejam a simples distribuição de roupa e comida, que
tem sua validade, mas que poucas vezes recupera a dignidade? Recordome do depoimento de uma menina, ex-moradora de rua dizendo: “Não
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há nada mais humilhante que receber uma lata ou uma garrafa com sopa
no meio da rua... As pessoas achavam que estavam me ajudando, mas o que
eu queria não era comida, eu queria que alguém apertasse minha mão, me
dissesse olá e me tratasse como uma pessoa igual a ela...”
Quantos programas espíritas são produzidos e veiculados
pelos meios de comunicação de massa como rádio e televisão?
Que esforços têm sido feitos para unir o Movimento
Espírita, para somar esforços, trabalhando juntos em favor do homem,
dentro de uma visão “de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a
obra”? (Os Obreiros do Senhor. In. “O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap. XX, item 5. - 104ª Ed./ FEB)
Que tipo de diálogo tem acontecido entre entidades
federativas de um mesmo estado para trabalharem juntas pela revolução
moral que “é consequência inevitável” da própria ordem universal?
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Como disse, há um mar de indagações, mas agora não só
limitados a reflexões individuais; precisam ser respondidas por todos os
que fazem o Movimento Espírita. As respostas precisam ser sinceras e
objetivas, porque irão nos apontar os caminhos para as mudanças
essenciais.
É preciso estar revestido de coragem para dar o primeiro
passo, mexendo com a ordem de ideias, que muitas vezes se cristaliza,
se mumifica, se dogmatiza. Tudo pode e deve ser questionado, pois, não
há pessoas ou instituições infalíveis em nosso plano, sejam elas espíritas
ou não.
Questionemos com serenidade, mas com coragem,
pacificamente, mas sem omissão; de forma ordeira e respeitosa, mas
jamais com espírito de submissão. Jesus Cristo questionou
profundamente as estruturas do seu tempo e preferiu morrer a ceder,
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embora jamais tenha apelado para a violência para atingir seus
propósitos, que eram os da própria Providência Divina.
Eis a nossa proposta, a essência do nosso canto; analisar os
fatos, a realidade, os rumos que têm sido tomados e o que tem sido feito,
ou tentado fazer, procurando entender, aprender, questionar e propor.
Porém, principalmente, procuramos informar a todo Movimento
Espírita, pois o conhecimento destes fatos e questionamentos, deverão
servir de referência para o aprendizado comum desta e das próximas
gerações.
E sem perder a noção de proporção e coerência, não
guardamos a pretensão de ensinar e muito menos de ser aceito por
todos, mas anelamos pela possibilidade de pensar juntos contribuindo
para o crescimento do nosso movimento, o que consideramos ser nosso
dever.
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Capítulo 01 - Os Primeiros Anos
São os anos que antecedem a criação das Áreas de
Descentralização do Movimento Espírita (Áreas Geográficas e Áreas
Federativas) pelas instituições facilitadoras que agregam Centros
Espíritas, a Comissão Estadual de Espiritismo e a Federação Espírita
Pernambucana.
Por serem introdutórios, não quer dizer que estes anos
foram menos importantes, muito pelo contrário, pois foi a partir dos
acontecimentos neles vivenciados que o Movimento Espírita
Pernambucano começou a viver uma nova realidade.
 Mas, porquê uma nova realidade?
 Trata-se de alguma novidade doutrinária?
 Será algum modismo que foi implantado?
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Não, nada disso. A verdade é que o nosso Movimento
estava de certa forma “de mãos e pés atados” pela própria estrutura que
apresentava, extremamente centrada em algumas poucas instituições, e
consequentemente em alguns poucos homens, que tomavam as
decisões e as iniciativas, enquanto a imensa maioria do Movimento
Espírita Pernambucano permanecia passivo, vítimas e ao mesmo tempo
agentes de uma visão paternalista da realidade.
É claro que muito se fez em períodos anteriores, e seria
injusto se não reconhecêssemos, sinceramente, o valor de tudo que
lastrou o nosso presente, no entanto, graças a esta visão paternalista,
ficávamos fechados em nossas instituições, esperando que alguns
poucos companheiros, tomassem todas as decisões, realizassem todos
os eventos.
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O trabalho de divulgação do Espiritismo para a Sociedade,
estava quase que totalmente limitado ao trabalho feito nos Centros
Espíritas e as Instituições que agregam centros adesos realizavam seus
trabalhos isoladamente, sem grande alcance em relação ao próprio
público espírita, e muito menos em relação à sociedade como um todo.
Além disso, nessa fase era muito comum ouvir queixas de dirigentes e
trabalhadores dos Centros Espíritas com relação às Instituições
Facilitadoras a que eram adesas, do tipo: Ah! Nossa casa não está
recebendo a devida assistência...! Ou ainda: Nunca mais nossa casa foi
visitada...! Por outro lado, as facilitadoras retrucavam muito justamente:
mas vocês também não comparecem às reuniões dos Centros adesos, como
é que podem reclamar...! Era fato, afinal as reuniões de adesas realizadas
nas sedes das facilitadoras, quando bem frequentadas, contavam com
50% das instituições adesas.
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O incômodo estava instalado. Como assistir a todos, se são
tantos para serem visitados, ao mesmo tempo que precisamos nos
preocupar com a elaboração de programas para capacitação, com a
divulgação do Espiritismo para a Sociedade, etc.? Mas
este incômodo, que perdurou por alguns anos, serviu
também de aguilhão para colocar o nosso Movimento
em movimento, se assim nos permitem o trocadilho.

FORESPE - O Marco Zero
Quando os dirigentes do Instituto Allan
Kardec e Lar Ceci Costa decidiram no já distante dia 30
de maio de 1987, pela realização do FORESPE (Fórum
de Debates Espíritas em Pernambuco), talvez não FIGURA 3 – LOGOMARCA DO FORESPE
imaginassem de imediato, o que este evento
representaria para o Movimento Espírita. Decerto, que inspirados pelas
inteligências invisíveis, iniciaram um trabalho, que inicialmente tímido
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em suas proporções, agigantar-se-ia em seu significado na mesma
proporção que em sua estrutura. (Veja “Números do Forespe”)
Foi com o surgimento do FORESPE, que se iniciou o novo
período do Movimento Espírita Pernambucano, em outras palavras foi o
marco inicial, a primeira estaca fincada para a construção desta nova
trajetória, e é a partir dela que passamos a
contar o tempo do novo tempo que nos
compete analisar.
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O FORESPE teve muitas
virtudes, e não pretendemos, por fugir ao
objetivo
desta
obra,
analisar
pormenorizadamente todos os efeitos do
evento, mas destacar as consequências que,
FIGURA 4 – JOSÉ RAUL TEIXEIRA (CENTRO) ACOMPANHADO POR
na nossa ótica, foram mais significativas para MARTHA LÚCIA E HELENO VIDAL, ORGANIZADORES DO FORESPE
o crescimento do Movimento Espírita
Pernambucano e para a sociedade, principalmente a partir do II
FORESPE, quando o evento começou a dar os primeiros passos na
direção da missão que lhe estava reservada e adquirindo um novo
formato para o qual recebeu salutar influência do modelo adotado no
Congresso Espírita da Bahia, que aliada à iniciativa e criatividade do meio
espírita pernambucano, tomou características muito próprias, que lhe
impulsionariam cada vez mais para adiante.

Frutos do FORESPE
 Divulgação do espiritismo, em ambientes não espíritas. Saindo das
quatro paredes do Centro Espírita, o FORESPE leva, de forma cada vez
mais significativa, o pensamento espírita para a sociedade. É digno de
nota a crescente participação de pessoas não espíritas em seus
auditórios;
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 Resgate do tríplice aspecto do Espiritismo, interligando na sua
temática e nos seus debates Ciência, Filosofia e Religião, o evento fez
com que temas como “Espiritismo e Psicologia”, “Espiritismo e
Psiquiatria”, “Espiritismo e Sociologia”, etc., fossem amplamente
discutidos por competentes expositores, capazes de fazer este
estudo comparativo e complementar entre a Doutrina Espírita e as
diversas áreas do conhecimento humano, com as quais está, por sua
própria natureza, intimamente relacionado, como já nos chamava a
atenção Allan Kardec;
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 União do Movimento Espírita Pernambucano, graças à postura
adotada pela instituição promotora do evento, bem como pelos que
o apoiavam, de jamais discriminar quem quer que seja, pessoas ou
instituições, estando sempre pronto a receber a solidariedade de
qualquer um que desejasse colaborar com a realização do evento, as
pessoas, começaram a se encontrar e se integrar, a conversar e trocar
ideias desde a fase de elaboração e estruturação do evento, como na
sua própria realização. Consequentemente, os laços de união foram
se fortalecendo, algumas barreiras foram sendo quebradas à medida
que as pessoas iam se conhecendo melhor e foram caindo por terra
algumas imagens distorcidas do que realmente acontecia no
Movimento Espírita. Diríamos, numa tentativa de síntese, que o ser
humano começou a ficar mais importante que seu rótulo, e que a
amizade e o carinho entre as pessoas surgiram muito mais
significativos que os preconceitos que poderiam separá-las;
 Multiplicou os eventos de divulgação espírita, exercendo influência
positiva em todo o Movimento Espírita Brasileiro. Inspirou o
surgimento de diversos outros eventos similares, principalmente no
Nordeste, como o FOREAL em Alagoas, o FOREN no Rio Grande do
Norte, o FORESC em Caruaru - PE, o FOREPA em Paulo Afonso - BA e
outros, que apesar de não usar a mesma terminologia, receberam
também positiva influência do FORESPE para seu surgimento, como a
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MOSTRA ESPÍRITA realizado pela Federação Espírita Pernambucana,
o SIMPENSE na Paraíba, que por sua vez influenciou para o
surgimento do Congresso Espírita da Paraíba realizado pela
Federação daquele estado, e o Congresso Espírita do Rio Grande Do
Norte. Mais recentemente surgiu o Congresso Espírita de Sergipe, e
em fins de 1998 será realizado o Fórum Nacional de Espiritismo em
Brasília, tendo a boa influência do FORESPE ido além-fronteiras do
próprio Nordeste.
 GENE - Grupo de Grandes Eventos do Nordeste, que surgiu pela
necessidade de aperfeiçoamento constante destes eventos. Assim,
seus promotores reúnem-se periodicamente, em rodízio pelos
diversos estados para a troca de ideias e experiências e para estudos
que contribuam para o crescimento de todos os eventos.
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 C.E.U. - Coral Espírita Unificação. Veja o que o Mensário Espírita de
março de 1997 diz a respeito do CEU: “A 05 de maio de 1995, inicia-se
o Coral Espírita Unificação, o primeiro com a proposta de canto coral a
quatro vozes, a ser registrado na Federação Pernambucana de Corais FEPECO, vindo a preencher grande lacuna no Estado, na citada
Federação, para representar a Doutrina.
Sendo mais um fruto do Fórum de Debates Espíritas em
Pernambuco - FORESPE, que tem como entidade patrocinadora o
Instituto Espírita Allan Kardec e Lar Ceci Costa, o CEU compõe-se de
integrantes com faixa etária de 10 a 74 anos, na sua maioria espíritas,
mas tendo a alegria de receber pessoas de todos os credos religiosos,
por isso traz o nome: UNIFICAÇÃO.
Fez sua estreia oficial na abertura do VIII FORESPE, no dia 10 de
outubro de 1996, às 19:30hs.
Participou com destaque no festival “CANTA CORAL SESC”, em maio
de 1996, somando, de agosto de 1995 a agosto de 1996, um saldo de 31
apresentações em eventos espíritas e não espíritas.
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Tem como objetivo maior: INTEGRAR e DIVULGAR o Espiritismo,
desenvolvendo a educação do Canto Coral, difundindo e apresentando
um trabalho que valorize as músicas pertencentes à Doutrina Espírita,
trazendo-as ao conhecimento do grande público, para que as mesmas
exerçam a sua função consoladora, contemplando também o canto de
músicas eruditas, sacras, populares e ecumênicas, desde que traduzam
mensagens de otimismo e de espiritualização, provando assim que o
Amor também se utiliza das notas musicais para mostrar que não deve
haver discriminação, quando todos acreditam no mesmo Deus.
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FIGURA 5 – VISTA PARCIAL
DURANTE O VII FORESPE

DO PÚBLICO NO TEATRO

GUARARAPES

CENTRO DE CONVENÇÕES DE

PERNAMBUCO,

O Coral CEU coloca-se à disposição da Sociedade para apresentações
de caráter filantrópico, social, cultural, e pretende representar o Estado
de Pernambuco, dentro e fora dos seus limites territoriais.
Visa a criação de novos grupos através do “Projeto Coral Espírita”
oferecendo ao Movimento Espírita a oportunidade de, cada vez mais,
LOUVAR A DEUS e CANTAR A VIDA”.
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(Leia mais sobre o “Projeto Coral Espírita” no capítulo 03, item:
“Para não dizer que não falei dos frutos...”)
Gostaria de algo acrescentar, apesar de todos estes nobres
objetivos citados, já conferirem ao CEU, o mérito suficiente para ter a
nossa admiração. É preciso dizer, no entanto, que o engrandece ainda
mais, o fato de ter se constituído em mais uma iniciativa da cidadania
pernambucana. É um projeto grandioso, e só sabe o que significa isto
quem já o ouviu cantar. Perante sua dimensão, portanto, poderiam os
nobres companheiros que o fundaram ter ficado à espera da iniciativa
de um órgão representativo do movimento espírita estadual,
imaginando não ser de sua alçada o intento; poderiam ter se resumido
a criar um coral de caráter mais doméstico na instituição da qual
participam, algo como o Coral do Lar Ceci Costa, ou o Coral do
FORESPE, no entanto, como bons pernambucanos, sonharam mais
alto e o elevaram à categoria de um coral representativo de todo
nosso movimento estadual, da própria Doutrina Espírita, da
unificação, da música e da arte, do bem e do belo, que, em última
análise, são expressões do próprio Criador Supremo.
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Representam, assim, o nosso sentimento de pernambucanidade,
só que desta vez através das vozes que cantam o amor. Merecem não
apenas o nosso aplauso, mas toda a nossa emoção.
“(...) o propósito maior do FORESPE é somar esforços,
livre de qualquer personalismo, nutrindo o espírito de
humildade único, pois só assim o FORESPE é e será um
instrumento positivo no Movimento Espírita do Estado.
”
(Heleno Vidal Coordenador Geral do
FORESPE, em entrevista ao Jornal “O Missionário”)

Eis porque classificamos como marco zero o FORESPE, que
em 1996 realizou sua 8ª (oitava) versão, devido a sua importância e
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utilidade para todo Movimento Espírita. Que possamos tê-lo ainda por
muito mais tempo e cada vez melhor.

FIGURA 6 – CARTAZES DE DIVERSAS EDIÇÕES DO FORESPE (COLEÇÃO DA
COMISSÃO ESTADUAL DE ESPIRITISMO) FONTE: PÁGINA DA CEE NO
FACEBOOK
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FIGURA 7 - CARTAZ FORESPE 2013
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Números do FORESPE
VERSÃO

ANO

LOCAL

ESPAÇO UTILIZADO

PÚBLICO

I FORESPE

1987

Instituto Espírita Allan Kardec e
Lar Ceci Costa - Salgadinho/Olinda

Auditório da Instituição

100

II FORESPE

1988

CILD - Centro Interescolar Luiz
Delgado - Várzea/Recife

Auditório da Escola

280

III FORESPE

1989

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

Teatro Beberibe e uma sala

520

IV FORESPE

1990

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

Teatro Beberibe e duas salas

676

V FORESPE

1991

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

04 Teatros (Guararapes, Brum,
Beberibe e Ribeira) e várias
salas

2.131

VI FORESPE

1992

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

04 Teatros (Guararapes, Brum,
Beberibe e Ribeira) e várias
salas

3.248

VII FORESPE

1994

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

04 Teatros (Guararapes, Brum,
Beberibe e Ribeira) e várias
salas

3.382

VIII FORESPE

1996

Centro de Convenções de
Pernambuco - Olinda

05 Teatros (Guararapes, Brum,
Beberibe, Ribeira e Tabocas) e
várias salas

2.300
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Intecepe - “Estudo e Integração”
No período de 1988 a 1991, ocorreu uma grande
dinamização das atividades realizadas pela Federação Espírita
Pernambucana em relação à sua atuação como uma federativa. Foram
anos nos quais surgiram uma série de eventos ligados às atividades do
Centro Espírita e que, embora fossem centralizados na sede da própria
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FEP, trouxeram uma importante
contribuição para o crescimento do
Movimento Espírita Pernambucano.
É neste período, mais
exatamente em 1989, que a FEP, numa
importante iniciativa, cria o INTECEPE Integração dos Centros Espíritas de
Pernambuco. Um encontro, cujo lema
é “Estudo e integração”. Surge com o
FIGURA 8 – INTECEPE 1991 – ZONA DA MATA – REALIZADO EM CARPINA,
objetivo de realizar o atendimento em PE
conjunto dos Centros Espíritas
discutindo questões voltadas para suas atividades doutrinárias e
administrativas, ao mesmo tempo que promover o inter-relacionamento
entre os Espíritas de nosso Estado e suas instituições.
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Neste primeiro ano o INTECEPE foi realizado em duas
etapas, sendo a primeira em agosto na sede da FEP destinada aos
Centros da Área Metropolitana, tendo por base o opúsculo “Orientação
ao Centro Espírita”, publicado pela FEB,, e a segunda em novembro na
cidade de Garanhuns.
Garanhuns foi a cidade escolhida para sede do encontro,
para os Centros Espíritas do interior do Estado, e contou com a presença
brilhante do Expositor José Raul Teixeira de Niterói (RJ). O evento ficou
especialmente marcado pela sensação compartilhada por todos, de que
é importante nos encontrarmos e que é muito bom estar juntos, mas
também ensinou que para um maior alcance do evento, era fundamental
“pulverizá-lo” por diversas regiões do Estado, já que para muitos
companheiros o deslocamento para uma cidade distante era difícil,
muitos tendo que viajar centenas de quilômetros para estar presente.
Sair da capital foi um passo importante, mas era preciso ampliar o
encontro para multiplicar a participação. Era preciso descentralizar.
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Já no ano seguinte, o INTECEPE foi realizado em 04 regiões:
Em maio na Área Metropolitana com o tema “Administração do Centro
Espírita”, contando com a participação de expositores convidados como
Sandra Borba Pereira, Francisco de Assis Pereira e Jacob Luiz de Melo,
todos do Rio Grande do Norte. No mês de junho foi realizado na Zona da
Mata na cidade de Carpina; em agosto na região do Agreste, na cidade
de Caruaru e no mês de setembro foi realizado na cidade de Serra
Talhada o INTECEPE-Sertão. O tema central para as três áreas do interior
do estado foi “Orientação ao Centro Espírita”, contando com a
exposição de vários expositores, sendo todos de Pernambuco.
Em 1991 o evento foi desenvolvido obedecendo à mesma
divisão regional, e em 1992 teve este desdobramento ampliado para
06(seis) regiões, que é o modelo utilizado até hoje.
Veja no quadro abaixo a trajetória do INTECEPE até 1997:
ETAPAS
 Área Metropolitana
 Interior do Estado

DATA
Agosto
Novembro

LOCAL
Recife
Garanhuns

TEMA CENTRAL
ORIENTAÇÃO AO
CENTRO ESPÍRITA

INTECEPE
1990






Área Metropolitana
Zona da Mata
Agreste
Sertão

Maio
Junho
Agosto
Setembro

Recife
Carpina
Caruaru
Serra Talhada

ADMINISTRAÇÃO DA
CASA ESPÍRITA/
ORIENTAÇÃO AO
CENTRO ESPÍRITA

INTECEPE
1991






Área Metropolitana
Zona da Mata
Agreste
Sertão

Maio
Junho
Agosto
Setembro

Recife
Carpina
Caruaru
Afogados da Ingazeira

MEDIUNIDADE

INTECEPE
1992








Área Metropolitana
Zona da Mata Norte
Zona da Mata Sul
Agreste Norte
Agreste
Sertão

Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Recife
Timbaúba
Vitória de Sto Antão
João Alfredo
Garanhuns
Petrolina

MEDIUNIDADE

INTECEPE
1993

 Área Metropolitana
 Zona da Mata Norte
 Agreste

Maio
Junho
Julho

Recife
Goiana
Belo Jardim

O PASSE - SEU
ESTUDO, SUAS

INTECEPE
1989
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 Zona da Mata Sul

Agosto

Ribeirão

 Agreste Norte
 Sertão

Setembro
Outubro

Limoeiro
Arcoverde

INTECEPE
1994








Área Metropolitana
Zona da Mata Norte
Agreste
Zona da Mata Sul
Agreste Norte
Sertão

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Recife
Nazaré-da-Mata
Gravatá
Palmares
João Alfredo
Belém de S. Francisco

ATIVIDADES DO
CENTRO ESPÍRITA

INTECEPE
1995








Área Metropolitana
Zona da Mata Norte
Zona da Mata Sul
Agreste
Agreste Norte
Sertão

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Recife
Carpina
Cabo de S. Agostinho
Caruaru
Limoeiro
Araripina

A ATUAÇÃO DOS
DIRIGENTES E DOS
TRABALHADORES
NA CASA ESPÍRITA

INTECEPE
1996








Área Metropolitana
Zona da Mata Norte
Zona da Mata Sul
Sertão
Agreste
Agreste Norte

Junho
Julho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Recife
Timbaúba
Gameleira
Arcoverde
Caruaru
Surubim

A CARIDADE E A
PROMOÇÃO SOCIAL
ESPÍRITA

INTECEPE
1997








Área Metropolitana
Zona da Mata Norte
Zona da Mata Sul
Agreste Norte
Agreste
Sertão

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Recife
Nazaré-da-Mata
Escada
João Alfredo
Belo Jardim
Salgueiro

CAMPANHA DE
DIVULGAÇÃO
DO ESPIRITISMO

TÉCNICAS, SUA
PRÁTICA.

Como se pode verificar pela simples observação do quadro
acima, o INTECEPE, que realiza sua 10ª (décima) versão no ano de 1998,
tem sido um evento importante para o Movimento Espírita
Pernambucano, principalmente pelos frutos gerados nos centros que
são adesos à Federação Espírita Pernambucana. Gerou reflexões
importantes sobre as atividades dos Centros Espíritas, promovendo o
estudo, e, de fato integrou muito mais as instituições que permaneciam
distanciadas. Neste sentido, sua atuação é notória no interior do Estado.
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Um outro aspecto importante a ser destacado, é a divisão
do evento em áreas buscando atingir com mais eficiência o Movimento
Espírita através de uma atuação mais descentralizada, embora a etapa
da Área Metropolitana seja realizada de maneira ainda muito
centralizada na sede da FEP, com uma grande quantidade de
participantes, o que prejudica um pouco em termos de estudo e
aprofundamento, dado ao aspecto didático que fica comprometido
quando se trabalha com públicos muito grandes, além de dificultar a
integração entre as pessoas. Quanto mais descentralizado, mais eficaz,
porque permite um maior aprofundamento no estudo, estimula o debate
e a participação geral e favorece a integração. É a própria FEP, na revista
“A VERDADE”/abril a junho de 1992, que afirma: “Se a regionalização
concentra menos instituições, por outro lado melhora o nível de
atendimento, dando condições a uma maior integração dos participantes
nesses eventos e, consequentemente, melhor aproveitamento. ” (Pág. 06).
Reafirmo, no entanto, a importância do evento para o crescimento do
Movimento Espírita Pernambucano, principalmente pelo seu aspecto
doutrinário e de preparação dos Centros Espíritas, bem como pela
iniciativa de sua realização no interior do Estado.
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Duas ressalvas, no entanto, precisam ser feitas em relação
ao INTECEPE. Não com a intenção de desqualificá-lo, mas com o objetivo
de ampliar a visão sobre nossa própria ação espírita no Estado e no país.
A primeira delas diz respeito à metodologia adotada para a
escolha organização e aplicação de seu programa, isto é, do tema central
e subtemas a serem vivenciados. Pessoalmente entendo que este
programa deveria ser fruto de um processo de parceria com as próprias
instituições, e construído em conjunto através de um processo de ampla
discussão sobre o próprio Movimento Espírita. Percebo que muitas vezes
há um descompasso entre a proposta da FEP e a realidade de uma
determinada área. Claro que o tema levado para aquela área promoverá
alguns ganhos, no entanto, se estivesse mais integrado com a realidade
local, em suas prioridades e necessidades, poderia ter um alcance muito
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maior. Esta metodologia precisa ser construída a partir dos Centros, e,
necessariamente deverá evoluir para a diferenciação entre os temas
tratados, de acordo com a necessidade de cada área, ao invés de todos
receberem o mesmo “pacote” temático. Fica a sugestão.
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A segunda ressalva surge da nossa percepção hoje, que o
INTECEPE teria alcançado sua plenitude, se tivesse contemplado em sua
atuação o papel de promover a união em bases cristãs do Movimento
Espírita Pernambucano. Se por um lado atuou e atua muito bem no
aspecto da aproximação dos Centros Espíritas e na sua capacitação
doutrinária e administrativa, se tivesse a própria promotora do evento
assumido uma ação em caráter de PARCERIA com as demais entidades
que agregam Centros Espíritas no Estado  Comissão Estadual de
Espiritismo e União Espírita de Pernambuco  o INTECEPE estaria
coroado em todos os sentidos, não só o da proximidade dos centros, do
estudo e do avanço administrativo, mas também de um processo de
união fraterna, cristã, com as demais entidades federativas, já que o
INTECEPE convida a todos os Centros Espíritas de Pernambuco que são
em parte adesos à própria Federação Espírita Pernambucana, e outra
parte à Comissão Estadual de Espiritismo e União Espírita de
Pernambuco. Portanto, o INTECEPE poderia ter tido uma colheita bem
mais ampla em seus frutos, se fosse um trabalho realizado em conjunto
pelas três entidades, dentro de um clima de entendimento e respeito
mútuo, onde predominasse o espírito de fraternidade, sem preconceitos
ou sentimento de superioridade.
No entanto, a atual realidade, é que o evento continua
sendo feito apenas por uma instituição, e é óbvio que esta precisa ser
respeitada em suas escolhas, em seus direitos e em sua autonomia, e
depois, como espíritas temos a absoluta convicção da evolução, do
progresso e do amor como sendo leis que regem a nossa trajetória, e
dessa forma, o nosso amadurecimento como ser humano e nossa maior
compreensão quanto ao trabalho de união e unificação, modificarão esta
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realidade. Com a mudança, os critérios que obedeceremos para
realização de nossas iniciativas serão também melhores, cada vez mais
realistas, cada vez mais éticos, cada vez mais espíritas.
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Capítulo 02 - “DDD - C”
Descentralização, Dinamização,
Democratização e Cidadania
Descentralização
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1992 chegou anunciando grandes mudanças para o
Movimento Espírita Pernambucano. Foi nesse ano que a Comissão
Estadual de Espiritismo, numa iniciativa extremamente feliz, deu início
ao processo de descentralização administrativa do Movimento Espírita
Pernambucano através da criação das Áreas Geográficas (AG’s), que
obedecendo ao critério da proximidade geográfica, agrupou os Centros
Espíritas adesos em dez AG’s. Foi onde se deu a quebra de paradigma,
fundamental para permitir novos rumos ao pensamento. O Movimento
Espírita culturalmente organizado em torno de administrações
centralizadas e centralizadoras, e por consequência em torno de uns
poucos espíritas considerados capazes de administrar e “velar” pelo
Espiritismo, começa a entrar numa nova fase. As AG’s desafiam, sugerem
reflexões, suscitam indagações e raciocínios. Surge um novo modelo,
uma referência que liberta o raciocínio que está habituado a considerar
toda estrutura do Movimento Espírita a partir do modelo hierarquizado
com decisões sempre de cima para baixo. Novos ares sopram entre os
espíritas pernambucanos, convidando-os a “participar”. Esta era a
palavra chave.
Já no ano seguinte, a Federação Espírita Pernambucana
também agrupou os centros espíritas que lhe são adesos, em quinze
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Áreas Federativas (AF’s), complementando o processo de
Descentralização que representa o primeiro “D” destas quatro letras
bastante conhecidas dos espíritas pernambucanos e dando início à
vivência de uma nova forma de atuar na condução do nosso movimento,
o esquema “DDD-C”. Antes de prosseguir, é preciso, porém defini-lo,
entendê-lo.
Por sua própria natureza, pode-se responder o que é o DDDC de algumas maneiras diferentes. Não que lhe falte clareza, mas é que
de determinado ponto de vista pode ser entendido como uma
metodologia administrativa, por outro ângulo, como uma estratégia de
objetivos e ações, ou ainda como um processo histórico fomentador de
mudanças, sem que sejam excludentes tais visões e, de certa forma,
sejam até complementares. O prejuízo estaria, acredito, em se descartar
uma delas, já que a sua inter-relação só facilita o entendimento do todo.
Assim, mantenho-as como válidas e necessárias, mas sem me eximir de
oferecer ao leitor uma alternativa que visa interligar as visões.
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Trata-se menos de elaborar uma definição que de oferecer
uma imagem que facilite a compreensão. Nesse propósito, diria que o
“DDD-C” “é caminho ou travessia, com destino bem definido, e trajetória
bem delineada, apto a conduzir o Movimento Espírita no rumo da sua
potencialização máxima, pela descentralização de sua estrutura
administrativa, dinamização de suas ações e democratização de suas
relações, valorizando o homem e fomentando a cidadania ”. Para um
mais amplo entendimento, precisamos prosseguir.
A descentralização administrativa encampada pelas duas
instituições federativas, Federação Espírita Pernambucana e Comissão
Estadual de Espiritismo, com a criação das Áreas, trouxe uma verdadeira
revolução para o movimento, que de forma bastante positiva e profunda
teve paulatinamente transformada sua visão a respeito de seus próprios
mecanismos de administração.
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Travassos Júnior, oportunamente, destaca:
“(...)a descentralização neste caso não foi um
simples espalhar de atividades, com a autoridade
decisória controlada nas mãos de um pequeno grupo,
mas, essencialmente descentralização de poder,
tornando cada Área relativamente autônoma”
(DDD-C - Mensário Espírita - Janeiro/fevereiro de
1996)
Isto é que fez a diferença, já que outras experiências são
conhecidas na divisão por áreas e regiões dentro do movimento espírita
brasileiro, nas quais ocorre a divisão geográfica, mas não a
descentralização administrativa, isto é, das decisões e deliberações. Sem
isto, apesar de existir a divisão, as decisões continuam centralizadas em
um pequeno grupo, enquanto que as áreas atuam como simples
executoras de “ordens” e orientações.
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No processo que ocorreu em Pernambuco, apesar da
autonomia não ser absoluta, mas o processo foi muito mais avançado, já
que as áreas tinham liberdade para planejar seus próprios eventos,
tomar deliberações concernentes ao seu funcionamento interno,
respeitando, acima de tudo, a vontade das instituições que as compõem.
Além disso, os Coordenadores de Área foram escolhidos,
pelos próprios representantes dos centros espíritas numa eleição
democrática, e não apontados pela direção da instituição federativa.
Todos os coordenadores eleitos eram trabalhadores dos próprios
centros espíritas.
A estrutura estava montada era preciso dar-lhe movimento.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Dinamização
Assim, as áreas atraíram naturalmente o segundo “D”, o da
Dinamização. A medida que descentralizou, a produção do movimento
aumentou de forma altamente significativa. Os Coordenadores de área,
juntamente com os representantes dos centros nas reuniões de área
começaram a atuar elaborando calendário, programando e realizando
eventos de divulgação, de capacitação do trabalhador do centro espírita
que, diga-se de passagem, estava pela primeira vez opinando para a
construção do calendário das entidades de unificação do Estado,
ajudando a definir as necessidades de cada área. Surgiram potenciais e
talentos humanos que estavam limitados à sua contribuição no centro
espírita e as áreas despontaram com um incrível crescimento nas
atividades espíritas.
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Todo esse processo de dinamização gerou resultados
bastante concretos, fazendo com que o movimento espírita
pernambucano que realizava algo em torno de 30 eventos por ano fosse
para a faixa dos 150 eventos doutrinários anuais, sem contar as reuniões
de caráter mais administrativo, com o que iríamos para mais de 300
encontros espíritas, e isso após apenas dois anos de funcionamento das
áreas.
Indiscutivelmente o movimento descentralizado tornou-se
espantosamente mais dinâmico, e podemos afirmar sem receio de
equívoco que jamais se estudou tanto o Espiritismo como se estuda
depois do DDD-C, porque com a dinâmica nunca se fez tantos cursos e
estudos no nosso movimento, que aproveitando o momento começou a
ter ideias, a criar programas de estudo que antes se teria dificuldade de
serem realizados, como o INDESP (Introdução ao Estudo da Doutrina
Espírita), o CEM , o PROLAR, o EPEM, os diversos cursos e seminários de
ação social, de administração da casa espírita, de fluidoterapia e
mediunidade, encontros de jovens, de relações humanas, etc., etc...
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Chegamos a ter até oito a nove eventos em um mesmo final de semana,
sem prejuízo nenhum, pois os eventos são localizados em suas
respectivas áreas, fazendo com que a Doutrina Espírita, o pensamento
espírita chegue muito mais rápido ao homem, à sociedade.
Não sem razão, portanto, as Áreas foram comparadas a
“verdadeiros motores de uma nova dinâmica democrática e participativa,
que estimula a colaboração, a cooperação e a iniciativa de todos(...)”
(Documento “Lições de Nossa Prática” - outubro de 1996)

Democratização
E o que representa tudo isto? Colaboração, cooperação,
iniciativas, ideias, sugestões, decisões em conjunto, significam crescente
participação do ser humano no processo do Movimento Espírita, o que
nos leva ao terceiro “D”, ou seja, nos leva à Democratização.
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Se antes o movimento estava mais centralizado,
naturalmente que um número muito menor de pessoas é que decidiam,
apontando os caminhos e com a descentralização, mais pessoas
capacitadas que estavam atuando apenas dentro dos centros, têm tido
oportunidade de colaborar, de se integrar e de se sentir cada vez mais
valorizadas no crescimento e na formação desse mesmo movimento.
Com isso, há o exercício da democracia, da participação.
É o “povo espírita” participando diretamente das decisões
de interesse coletivo, tendo como mecanismos mediadores as Áreas de
descentralização administrativa, que abriram espaço para o diálogo, para
o questionamento com as instituições organizadoras do movimento,
tradicionalmente estruturadas em rígidos modelos e com pouquíssima
vivência dos princípios da democracia plena, que, não esqueçamos,
estão embasados na tríade “liberdade, igualdade e fraternidade”
responsável por tão conhecidas quanto significativas mudanças na
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história da humanidade, e que foi tão bem estudada e defendida por
Allan Kardec. (KARDEC, Allan. “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” in.
Obras Póstumas - 1ª Parte).
Portanto, o desaguar da descentralização e da dinamização
na democratização possui, com bases firmes referendadas pela história,
pela filosofia e pelo próprio pensamento espírita, tem mexido com
enraizadas estruturas de poder dentro do movimento espírita, e de certa
forma até inquietado alguns de seus representantes. O incômodo, no
entanto, é salutar, porque o choque das ideias, dialeticamente, fará
nascer uma nova realidade.

Percepções sobre a Democracia
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Folheava a algum tempo a edição encadernada da revista
“Reformador” da FEB, de dezembro de 1973, recentemente adquirida
pela biblioteca de nossa instituição, e meio que “por acaso”, encontrei
no estudo do Sr. Luciano dos Anjos intitulado “O Atalho”, na sua quinta
e última parte, item 25, considerações que iniciam com o subtítulo: A
ineficácia do “regime” democrático em Espiritismo. O texto nos chamou
muito a atenção, tanto pelo título, como depois pelo teor da
argumentação. Lamentei, principalmente, porque o artigo representa a
opinião da própria FEB, como fica muito claro pela colocação numa nota
de rodapé feita pelo autor, afirmando que “O Reformador” “não é
tribuna livre, mas exclusivamente da Casa-Máter do Espiritismo”, e artigos
que não representem a opinião da casa não são publicados. Antes de
prosseguir, no entanto, reproduzo um de seus trechos para que o leitor
que não teve oportunidade de conhecê-lo, possa analisar também.
Assim se expressa o autor:
“Adoro a liberdade, e quero-a para mim
tanto quanto a quero para os que discordam de mim.
Entretanto, o “regime” democrático, tal o conhecemos
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politicamente, não se ajusta ao movimento espírita. Deus
não nos consulta quando tem de nos enviar os messias.
Não me consta que Ele houvesse realizado eleições
terrestres para a escolha do Cristo como nosso
Governador.
(...). Há uma tendência muito humana de se
transferir para o movimento espírita os padrões
estruturais do tipo sindicalista. Os sindicatos têm seus
presidentes eleitos pelos sindicalizados; os presidentes
elegem, por sua vez, os das Federações; e estes,
finalmente, elegem o presidente da Confederação. Tal
esquema, em termos de Espiritismo, não funciona. ”
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O artigo continua, e oportunamente voltaremos a comentálo, no entanto para os nossos objetivos neste item, esta citação já nos é
suficiente. Espero que o leitor tenha lido com bastante atenção, e esteja
elaborando seus próprios raciocínios. Pessoalmente, fico me
perguntando, e até com muita boa vontade, que tipo de pensamentos;
que situações estavam sendo vivenciadas em pleno 1973, para que um
espírita com tanto conhecimento se expresse desta maneira, e o que é
pior, como porta-voz da Federação Espírita Brasileira.
Procuremos, serenamente, analisar a argumentação, que
inicia com uma declaração de amor à liberdade, para em seguida afirmar
que a democracia não serve para o Espiritismo, o que já é extremamente
contraditório. Este tipo de afirmativa que se auto desmente, traz na
primeira assertiva apenas uma tentativa de aliviar o impacto do que se
vai dizer em seguida. Afirma que a ama, porque não pode dizer “sou
contra a liberdade”. Afinal é espírita e sabe que a liberdade é Lei Divina.
Pode, entretanto, afirmar-se contra a democracia, porque, como ele
mesmo diz, utilizar uma estrutura democrática no movimento espírita é
apenas uma “tendência muito humana”.
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Não há, entretanto, como fugir da contradição. Um
raciocínio simples nos ajudará a percebê-la: Se ele é contrário ao regime
democrático, que outro tipo de “regime” sugere para o movimento
espírita? Qual outro “regime” mais avançado que a democracia? Tudo
bem que ele não concorde com este ou aquele modelo, como, por
exemplo, o sindicalista, que foi citado, mas daí a afirmar que a
democracia não serve para o Espiritismo medeia uma imensa distância. E
mais, leva-nos, por dedução, a concluir que pensa num “regime”
centralizador como sendo o ideal, o que ele mesmo confirma quando diz:
“Deus não nos consulta quando quer nos enviar os messias”. É óbvio que
faz alusão a um tipo de estrutura que não permita questionamentos, no
qual os presidentes e diretores também não precisem consultar
ninguém, baseados numa pretensa superioridade e quase infalibilidade.
A opinião das pessoas fora deste círculo passa a um plano secundário,
porque alguém decidirá as questões fundamentais por elas. O que isto
representa senão a lógica do absolutismo, no qual fica bem definido o
papel da comunidade que é o de submeter-se?
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Se não o diz explicitamente, mas está muito claro, que o
autor e, lamentavelmente, a própria Federação Espírita Brasileira
acreditam que a melhor maneira de conduzir o movimento espírita é
através de uma estrutura centralizadora e autoritária. Ora, este tipo de
pensamento ao lado de uma declaração de adoração à liberdade, tornaa inválida, transforma-se em simples palavrório. É como se dissesse que
liberdade é bela na teoria, mas que na prática não funciona.
Além de tudo, entendo que o autor não foi feliz no tipo de
comparação feita em relação às decisões de Deus. Como podemos traçar
paralelos entre o que ocorre no plano divino e a nossa realidade? Como
podemos comparar ou fazer ilações sobre as “decisões” de Deus, como
se ele fosse um monarca terreno a escolher um mensageiro?
Sobre isto indagou Allan Kardec aos imortais, em “O Livro
dos Espíritos”, na pergunta de número 10:
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10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?
“Não; falta-lhe para isto o sentido. ”
Kardec complementa com uma nota à pergunta 11: “A
inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a
natureza íntima de Deus. Na infância da Humanidade, o homem o confunde
muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui;(...)
E ainda na resposta à 13ª pergunta os espíritos afirmam:
“Sabei(...), que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais
inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e
sensações, não tem meios de exprimir”. (71ª edição da FEB)
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Fica claro que a comparação feita foi extremamente
inadequada, pois a realidade no plano divino foge às cogitações
humanas, não havendo como traçar este paralelo. Seria bem mais
plausível, conquanto absurda, a comparação entre as “decisões
tomadas” por um simples ser vivo unicelular e as de um ser humano, que
tentar fazê-la entre este e a Causa Primária, a Inteligência Suprema, para
a qual não podemos imaginar começo nem fim, e que diferentemente da
imperfeição e instabilidade humana, caracteriza-se por sua imutabilidade
e perfeição absoluta.
Tentar, pois, argumentar contra a liberdade e a democracia,
apresentando o Criador como referência é forçar a argumentação. Em
outras palavras, afirma o artigo que Deus não é um democrata, como se
este adjetivo pudesse ser ou deixar de ser aplicado ao Criador. Não há
como encaixar Deus neste tipo de qualificação. Esta é uma adjetivação
humana, como a democracia é um sistema humano. Caberia, por acaso,
discutir se as Leis de Deus são democráticas? Seria absurdo. Cabe, no
entanto, quando nos referimos às leis humanas, aos sistemas humanos,
dos quais o Movimento Espírita é um exemplo.
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Deus criou os homens iguais e livres, o homem criou os
governos, a democracia, o direito e o voto como forma de se organizar
com igualdade e liberdade. O Espiritismo revela-nos estas leis com as
quais o Movimento Espírita, por consequência natural, deverá estar
sintonizado, adotando um regime que permita uma organização mais
saudável, onde todos são ouvidos e têm consideradas suas visões, afinal,
se já vimos que Deus não tem pautadas suas decisões pela maneira como
se organizam os homens, por outro lado, os homens não podem querer
comandar ou governar como se fossem deuses. Este erro cometeram os
Faraós e os Césares e todos os ditadores da história. Não podemos, pois,
por melhores que sejam nossas intenções, nos pautar nesta mesma
lógica para organizar um movimento que é intrinsecamente livre.
Apresente-se,
pois,
uma
argumentação
melhor
fundamentada, uma fórmula mais adequada que preserve a liberdade e
a igualdade, que somaremos com esta nova forma de pensar. Até lá, não
vemos nada que seja melhor que a democracia, pela qual continuaremos
trabalhando.
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Democracia, Espiritismo e Educação
Peço licença ao prezado leitor para alongar-me um pouco mais sobre
este tema, por entender essencial a compreensão de algumas questões.
Sinceramente, não consigo conceber como se pode afirmar
que democracia e Espiritismo não podem caminhar juntos, como se
democracia fosse sinônimo de desordem e de desorganização. Pensa-se
que deixando o poder nas mãos de poucos, “as coisas” permanecerão
sobre controle. Alega-se que é preciso manter a pureza doutrinária, e que
a centralização do poder pode coibir os abusos, evitando os desvios.
Estaria, assim, a Doutrina preservada em seus princípios, graças à
vigilância de seus guardiães.
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A democracia no Movimento, que permite a participação de
todos, ofereceria riscos à Doutrina, porque fugiria ao controle daqueles
que teriam a sua verdadeira compreensão. Poderia misturar-se ao povo,
e desnaturar-se, perdendo sua pureza.
A Doutrina Espírita, no entanto, é eminentemente doutrina
de liberdade, pois que é doutrina de educação. Não existe educação em
clima de opressão. O medo e a opressão não educam, no máximo
reprimem, mas não transformam. Só em um “clima” de liberdade, o
homem pode fazer suas escolhas. Pode até optar pelo erro, pelo
caminho tortuoso, mas só assim ele será responsável pelos próprios
atos, e consequentemente terá que arcar com a responsabilidade. Não é
assim que educa a Providência Divina?
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No Movimento Espírita não podemos imaginar que
estaremos preservando a Doutrina e melhor difundindo-a, reprimindo a
participação e fechando as portas às opiniões, primeiramente porque,
estaremos ferindo a liberdade e, portanto, a própria Doutrina, e depois
porque mesmo com a opressão não se pode evitar o erro, afinal, como
vimos, não se educa pela repressão. Veja-se o que ocorreu com o
catolicismo, que mesmo numa estrutura centralizada e absolutista, não
conseguiu evitar o desvirtuamento do Cristianismo, tampouco promover
a educação.
Além disso, o Movimento Espírita é atividade humana, e
segue, naturalmente o percurso evolutivo dado pela nossa própria
capacidade de amadurecimento dentro de um processo de evolução
social, política, cultural e espiritual. Neste sentido, não há regime mais
evoluído em vigência no planeta senão o da DEMOCRACIA, que têm sido
objeto dos sonhos e das revoluções em todo mundo. As nações
evoluíram e ainda evoluem para formas de governar cada vez mais
democráticas e participativas. Ora, se o regime é bom para a nação, é
modelo em todo mundo, porque reflete os ideais da fraternidade da
igualdade e da liberdade, como pode não ser bom para as instituições
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espíritas e para a própria organização do movimento espírita? Que tipo
de regime estaria mais coerente com o Evangelho de Jesus, o da
liberdade ou o da opressão? Para ajudar a responder, eis as palavras
relacionadas com o termo opressão, retiradas em um dicionário de
sinônimos:
OPRESSÃO
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 Aflição

 Angústia

 Agonia

 Ansiedade

 Amargura

 Consternação

 Dor

 Desgosto

 Inquietação

 Incômodos

 Mágoa

 Pesar

 Padecimento

 Pena

 Sofrimento

 Suplício

 Tortura

 Tormento

 Transe

 Tribulação

 Tristeza

Liberdade, sublime conquista. Apanágio das grandes lutas
dos homens, dos povos, das nações. Filha dileta da igualdade e da
fraternidade, como demonstrou Allan Kardec em seu texto “Liberdade,
Igualdade, Fraternidade” (“Obras Póstumas”, 1ª parte; pág. 233. Ed. FEB
- 22ª ed.) e, portanto, em perfeita consonância com a Boa Nova. E antes
que alguém distorça o pensamento do codificador, afirmando que sendo
filha da fraternidade, a liberdade só poderá existir quando esta estiver
concretizada, e, portanto, enquanto não houver perfeita fraternidade
não se pode conceder a liberdade, reproduzo o que ele diz no mesmo
texto:
“Seguir-se-á daí que enquanto os homens não se
acharem imbuídos do sentimento da fraternidade,
será necessário tê-los em servidão? Dar-se-á sejam
inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de
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igualdade e de liberdade? Semelhante opinião fora
mais que errônea; seria absurda. Ninguém espera que
uma criança se ache com seu crescimento completo
para lhe ensinar a andar. Quem ao demais os tem sob
tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas,
guiados pelo amor do progresso? Serão homens que se
aproveitem da submissão dos seus inferiores para lhes
desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à
condição de homens livres? Não; são, em sua maioria,
homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez
outros homens servem de instrumentos mais
inteligentes do que animais e que, então, em vez de
emancipá-los, os conservam, por todo o tempo que for
possível, subjugados e na ignorância. ” (“Obras
Póstumas”, 1ª parte; pág. 233. Ed. FEB - 22ª ed.)
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O verdadeiro sentido deste estudo de Allan Kardec, é o de
demonstrar que as conquistas da igualdade e da liberdade só estarão
livres da instabilidade provocada pelo egoísmo e pelo orgulho humanos,
quando a humanidade vivenciar uma fraternidade real, e para isto impõese a necessidade de destruir estes dois grandes obstáculos do nosso
progresso espiritual através da educação integral do ser, que não se dará
a não ser com liberdade e cidadania.
Assim, quando tolhemos a liberdade justificando que o ser
ainda não é perfeitamente educado, e que por isso, não está preparado
para assumir seu próprio caminhar, lhe tiramos o meio mais poderoso de
conquistar esta autonomia, isto é, o exercício da cidadania.
Concordamos, pois, com a assertiva publicada no editorial do Mensário
Espírita de junho/julho de 1997: “O processo evolutivo exige, portanto, a
participação ativa dos sujeitos nas suas conquistas espirituais, ao lado de
uma gestão democrática, pautada pela autonomia do indivíduo nas
decisões do seu cotidiano. ”
É nesse sentido que diz Paulo Freire, o brilhante educador
pernambucano: “O homem deve ser o sujeito de sua própria educação.
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Não pode ser o objeto dela. ” (FREIRE, Paulo. A Educação e o Processo de
Mudança Social. In. Educação e Mudança. Editora Paz e Terra, 14ª edição).

Conquistas Democráticas: Comentários Sobre Uma
Mensagem dos Espíritos
Quando li este texto mediúnico no Mensário espírita fiquei
emocionado. Afinal, Pernambuco é uma espécie de berço da democracia
brasileira, e muitos companheiros têm falado e demonstrado
incansavelmente a sua importância, também para o Movimento Espírita.
Neste momento, em especial, quando preparávamos este livro,
percebemos que seria importante falar sobre o seu conteúdo.
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A mensagem coroa nossas reflexões de maneira bastante
consistente, dando-nos a visão clara a respeito da democracia como
conquista do progresso humano, e coerente com a vivência cristã.
Posiciona a democracia como conquista de cada consciência e de cada
coração, sendo um desafio para todos o de vivê-la e fazer com que se
expanda para o meio social. O texto do Espírito Otávio Mangabeira
corrobora o entendimento de que nenhum outro movimento humano na
Terra, por sua posição de vanguarda do pensamento, tem maior dever
de ser eminentemente democrático em sua estruturação, do que o
Movimento Espírita. Segue a mensagem para seu deleite e análise:
CONQUISTAS DEMOCRÁTICAS8
Por Otávio Mangabeira (Espírito)9

8

(Mensagem recebida por psicofonia pelo médium Divaldo P. Franco, na sessão
mediúnica da noite de 02.10.1996, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador,
Bahia.) Transcrita do Mensário Espírita - Março/1997)
9

OTÁVIO MANGABEIRA, político brasileiro, nasceu em Salvador Bahia, em 27-08-1889, e
desencarnou no Rio de Janeiro em 29-11-1960. Formou-se em engenharia pela Escola
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“O processo da evolução social e política da criatura humana, como da sociedade, tem sido
lento e assinalado por dificuldades quase intransponíveis.
O tirano tem governado mais do que o sábio. O guerreiro tem estado à frente dos países
em maior número de vezes do que o pacificador. Os ditadores dominaram mais povos do
que os idealistas. E embora essas lições amargas da História, o ser humano em particular
e os povos em geral não aprenderam a eleger os seus dirigentes. A grande tragédia da
dominação arbitrária tem vicejado através dos tempos.
Do chefe tribal sanguinário e primitivo a um Hitler; do Faraó elegido pelos sacerdotes com
poderes discricionários a um Stalin; de um Assurbanipal cruel a qualquer déspota da
atualidade; dos Setenta tiranos de Atenas a Nero, Átila ou Khomeini, as civilizações vêm
padecendo as injunções dolorosas da escravidão.
Impérios se levantaram em glórias de um dia, que o tempo consumiu; povos se
multiplicaram e erigiram tronos que se esboroaram sob o clangor de guerras vergonhosas;
culturas variadas predominaram e desapareceram na voragem do suceder dos séculos
silenciosos, deixando os seus vestígios em amontoados de pedras derrubadas e gastas...
Os homens escravizaram outros homens e as mulheres foram submetidas em situações de
incomparável vergonha e dor sob a chibata dos dominadores sádicos, que se entregavam
à lascívia e à delinquência com inominável prazer.
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Os filósofos e poetas, artistas e cantores da liberdade tentaram sensibilizar o pensamento
histórico, sendo abafadas suas vozes pelo relho dilacerador ou através da morte
infamante.
O fatalismo da evolução, porém, é impostergável, e apesar de todas as vicissitudes, a
marcha do progresso dá-se a pouco e pouco.

Politécnica da Bahia, na qual foi professor da cadeira de astronomia. Teve seu primeiro
mandato eletivo como vereador à Câmara Municipal do Salvador, em 1912. Deputado
federal, sempre reeleito, foi também ministro das Relações Exteriores, de 1926 a 1930.
Estando no exílio, não participou da Constituinte de 1933-34, mas formou, em 1937, na
União Democrática Brasileira, prestigiando a candidatura Armando de Sales Oliveira à
presidente da República. Novamente exilado, com o Estado Novo, voltou à pátria em 1946,
elegendo-se deputado pela Bahia e, em seguida, governador do Estado (1947-51).
Deputado em 1955, morreu no exercício do mandato de senador, eleito em 1958.
(Enciclopédia Barsa, vol. 10)
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Com Jesus, o Legislador Ideal, os direitos humanos foram estabelecidos e a lídima
fraternidade foi apresentada na Terra como desafio para todos os seres, pagando Ele com
a vida a audácia de programar um mundo melhor e demonstrar a possibilidade de ser
instaurada a democracia, nas consciências e nos corações, que avançaria para os regimes
políticos e sociais.
Não obstante o Seu incomparável exemplo, os sicários da humanidade atiraram às feras,
ou às fogueiras, ou à humilhação, aqueles que O seguiram e acreditavam nos valores éticos
que dormem na consciência.
Vez que outra, todavia, na imensa noite medieval, surgiram os construtores da liberdade
humana, que foram esmagados pelo despotismo, pela selvageria, pelo medo dos seus
coevos. Ficaram, porém, as suas sementes em luz de esperança, atiradas no rumo do
futuro.
Com a ampliação dos horizontes da Terra através dos Descobrimentos e da Renascença,
que reconstruiu a beleza no mundo sombrio, os filósofos ressuscitaram os ideais de
liberdade que pareciam mortos e suas vozes proclamaram os direitos humanos, tendo Jean
Jacques Rousseau, o Marquês de Beccaria e outros retomado corajosamente a bandeira
da dignidade do ser humano, invectivando contra o crime tornado leal, o direito divino dos
reis e os preconceitos que denigrem a própria criatura.
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A França, anelando pela instalação da liberdade, da igualdade e da fraternidade no seu
território, não pôde impedir o volumoso derramamento de sangue dos seus filhos nem a
loucura do Terror, quando rolaram na guilhotina as cabeças hediondas dos fanáticos, mas
também de homens e mulheres incomuns, para inscrever nas páginas da Justiça os
ambicionados direitos humanos até hoje desrespeitados.
Amanhecia, porém, ali, dia novo para a humanidade.
À medida que a Ciência, a Filosofia, as Artes se libertavam do totalitarismo da Religião e
da dominação dos biltres elevados à condição de governantes, as doutrinas políticas e
sociais começaram a abrir espaço para a implantação dos futuros ideais democráticos.
Com o surgimento da Tecnologia e da Era Industrial as transformações no organismo social
se fizeram inevitáveis, e, a 15 de setembro de 1891, o Papa Leão XIII promulgou a sua
Encíclica Rerum novarum (Das coisas novas), defendendo os direitos dos operários e dos
marginalizados, descobrindo os problemas sociais e apresentando soluções para os
mesmos, seguida por outras, como a Quadragésimo anno, de 1931, a Pacem in terris, a
Populorum progressio e a Humanae Vitae...
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Delas nasceram os Partidos democrata-cristãos que não conseguiram vencer as paixões de
grupos e de interesses, às vezes inconfessáveis, dividindo-se na Alemanha, com as
diferentes alas da centro-direita, da esquerda e da Renânia-Westfália; na Itália, com
fragmentações; na França, com ocorrência igual; na Áustria... no Brasil, na Venezuela, com
as suas ala direitista e a moderadamente esquerdista...
Todas essas dificuldades porque o problema é a própria criatura humana que ainda não se
educou para respeitar os direitos do seu próximo e sempre se oferece primazias, destaques,
eleições especiais.
Enquanto o lar não se transforme em escola moralizadora e a Escola não se converta em
santuário de edificação humana, o indivíduo caminhará dominado pelas suas paixões mais
vis, impondo-se pela violência por faltar o discernimento da razão para ajudá-lo a triunfar,
sem sujeitar o seu próximo.
O indivíduo vale pelas suas conquistas íntimas e não pelas expressões de arbitrariedade e
dominação que alardeia e impõe aos demais.
A falência tem sido dos sistemas educacionais, resultado dos governantes ditadores que
sabem ser a educação o seu adversário mais poderoso, enquanto a ignorância, que gera o
temor, é o seu fâmulo especial e melhor serviçal.
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Apesar de tudo, o pensamento rompe a sombra dominadora e as aspirações humanas já
conseguem descortinar os valores da democracia, dos direitos de cada povo eleger o seu
governante e desapeá-lo do poder, quando não mais corresponda às aspirações das
massas, que passam a fruir de dignidade.
A consciência desperta para os seus direitos sabe que esses resultam dos deveres
severamente cumpridos e que a sua liberdade para onde começa a do seu próximo.
A Política, a pouco e pouco, assume a postura de ciência, substituindo a politicagem soez
que ainda predomina, mas que vai sendo desmascarada, para ceder lugar a novos
comportamentos respeitáveis.
Nesse sentido, os Partidos políticos compreendem que têm a missão de velar pelo povo,
pela nacionalidade e não pelos interesses dos grupos que os dirigem, das coligações
interessadas em cargos sem encargos, em pecúnias sem dignidade, nas negociatas que os
desmoralizam, quando deveriam unir-se ou digladiar-se com elevação para a preservação
das Leis e o seu cumprimento sem exceções nem privilégios, inclusive daqueles que as
elaboram...
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Parecem distantes esses dias, certamente. No entanto, já podem ser vislumbrados, quase
antecipados, quando a crítica aberta aponta as calamidades de comportamentos de
autoridades e administradores que, embora não punidos são desmascarados, passando a
conviver mal com eles próprios, desde que ninguém se pode evadir da própria consciência,
não obstante os disfarces nos quais se esconde.
As conquistas democráticas fazem-se a esforço, porém, adquiridas não mais se esfumam,
não mais desaparecem. Todo aquele que desfruta de direitos já não se submete à peia da
escravidão.
Todos os seres nasceram para ser livres, particularmente o humano. Mesmo aquele que
vive escravizado por imposição política, guerreira, social, de raça ou de cor, padecendo a
jugulação no poste da humilhação, poderá ter liberdade no seu pensamento, aspirando
pelo momento da sua conquista de movimento independente.
O Espírito é desimpedido e o ser humano assim o é, momentaneamente no ergástulo
carnal, não necessitando da algema escravagista, porque o corpo já o limita enquanto no
imo ele anela pela liberdade total. A conquista da democracia é individual, que se irradia e
conquista o grupo social, um dia se estabelecendo na sociedade, cujos governantes
compreenderão a necessidade de instituir Leis de educação e de instrução, garantindo os
direitos de todos sem qualquer tipo de preconceito, ampliando as áreas da filantropia e
solidariedade, com o objetivo de diminuir as carências dos cidadãos, cuja miséria os coloca
em situação de inferioridade.
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O direito de igualdade é predominante em um Estado democrático, que faculta a natural
tendência para o referendum e todas as iniciativas legisladoras. No Estado democrático, a
tirania de um indivíduo ou de um grupo não viceja porque o povo é o responsável pelo seu
governo, com direito a ser governante também, desde que possua as condições exigíveis
para a investidura.
Mas é o ser humano em si mesmo que merece todo o apoio e incentivo, auxílio e
dignificação, a fim de que se conscientize da sua destinação histórica para a felicidade,
jamais para a escravidão ou a subserviência.
A todos os homens e mulheres de bem, que conhecem o Evangelho e a sua Mensagem, ou
mesmo àqueles que, embora não conhecendo as propostas de Jesus a respeito do Seu Reino
e Sua Justiça, compreendem que a felicidade resulta da conduta digna que cada qual se
propõe, cabe a tarefa luminosa de apressar esses dias, para que seja lograda a conquista
democrática dos direitos humanos, e as sombras do horror, que são filhas prediletas das
ditaduras, das hegemonias ignominiosas dos políticos hediondos e dominadores

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

impenitentes, desapareçam da Terra, dando lugar a um mundo novo de paz, no qual todos
tenham liberdade e fruam das condições essenciais para serem felizes.

Cidadania
Quando passamos a vivenciar estes três princípios:
descentralização, dinamização e democratização, da forma como foi
exposta, surge, como consequência natural e inevitável e bem a nossa
frente o “C” da Cidadania, completando o esquema das quatro
pequeninas letras que têm mudado a face do Movimento Espírita
Pernambucano, com salutares influências no movimento espírita
brasileiro. É a voz do espírita pernambucano que se ergue para mais uma
vez dar cumprimento à sua destinação histórica, de buscar a liberdade e
a democracia, e como pássaro refém de grades invisíveis, faz soar o seu
nobre canto, buscando sintonia com sonoridades maiores para fazer
despertar as mentes e os corações.
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Preferindo a peleja que permanecer em silenciosa e
ignominiosa omissão, não teme a crítica e mesmo sabendo-se passível de
erros, ousa fazer. Não confunde humildade com submissão, porque
valoriza sua condição de filho de Deus, que está no mundo não para
assistir a vida passar lamentando-se das intempéries, mas lutando para
mudar a realidade. Não se considera, no entanto, um missionário, porque
acredita na força da coletividade.
Trabalha incessantemente para dar cumprimento aos
próprios deveres perante à sua própria consciência, mas não teme falar
em direitos, tampouco questionar as estruturas humanas, independente
do rótulo que ostentem, onde perceba a presença da opressão, do
individualismo, da inércia, do descompromisso, cobrando coerência com
o pensamento espírita, com a vivência cristã.
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É, antes de tudo um colaborador, que entende a
importância de ouvir e respeitar os outros, mas que quer participar das
decisões, quer ser ouvido em suas opiniões e respeitado em sua condição
de ser humano.
Perante as instituições reconhece-lhes a importância, sem
desmerecê-las em nenhum instante, no entanto, busca entender cada
vez melhor e mais claramente seus valores, porque entende que a
instituição é o meio, o instrumento, e jamais o fim ou o objetivo; elas
devem estar a serviço do homem, que é o ser eterno, contribuindo para
a sua felicidade, e jamais escravizando ou aprisionando seres humanos
às suas quatro paredes, ao seu “Não ser” como se fosse o “Ser”, como
se fora possível o transitório conter o eterno.
Eis o que entendemos por cidadania, o mais legítimo e
poderoso processo de valorização do homem, perante o mundo das
construções erigidas sobre a areia, carente de humanização, carente de
sentido. O peregrino de Assis entendeu o sentido do mundo, quando
entendeu que a igreja que deveria erguer não era uma construção de
pedra, e amou os homens.
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Hoje em Pernambuco, respira-se novamente ares
revolucionários, só que desta vez sem sangue ou baionetas. A batalha se
dá no campo das ideias, e já não há mais silêncio. O silêncio que não era
o do recolhimento, mas da omissão, começa a dar lugar as vozes. O
silêncio das pedras agora recua e ouve seu canto.
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“(...)as paredes não choram,
não sentem, mas o homem sim,
então, o homem tem que ser maior
que a instituição, não no sentido
personalista do termo, da vaidade
ou da ânsia de poder, mas o
homem, enquanto filho de Deus
tem que ser superior à instituição.
As pedras não podem
esmagar os anseios, os sonhos do
ser humano, e o DDD-C entre
outras coisas ajuda o homem a
cada vez mais entender que ele, a
humanidade, é mais importante
do que as paredes de qualquer que
seja a instituição.
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O DDD-C pouco a pouco
tem colaborado para que as
pessoas entendam cada vez mais o
papel do Espiritismo na Terra e o
papel que lhes cabe no meio
espírita e na sociedade, sabendo
que somos co-construtores de um
processo, jamais sendo convidados
à passividade ou à omissão diante
deste mesmo processo, portanto o
DDD-C é um pilar de fundamental
importância nesses 10 anos do
movimento
espírita
pernambucano(...)”

(Gezsler Carlos West em
entrevista ao autor)
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Capítulo 03 - “Meus discípulos
Serão Conhecidos por Muito se
Amarem”
O Movimento Espírita Pernambucano, vivia um “clima”
especial de esperança e renovação. A descentralização começava a
assentar suas bases, e mostrar o que era possível realizar.
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Os coordenadores de AG’s e AF’s estavam motivados com
as muitas possibilidades de trabalho; falava-se muito em parceria união e
cooperação e a partir de algumas importantes iniciativas surgiu a fase
dos eventos realizados em conjunto pela Federação Espírita
Pernambucana e Comissão Estadual de Espiritismo. Vários eventos
foram promovidos em conjunto, sem falar daqueles que mesmo não
sendo uma promoção conjunta em termos oficiais, mas que contava com
a colaboração das duas facilitadoras.

Trabalhando em Conjunto
Não temos como citar todos, até porque foram em grande
número, principalmente se considerarmos os realizados nas Áreas
Federativas e Áreas Geográficas. Alguns exemplos, no entanto, nos dão
ideia destas realizações.
Já em 1993, a FEP, numa belíssima atitude, concorda em
dividir a promoção do EJEPE- Encontro de Juventudes Espíritas de
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Pernambuco, tradicionalmente
por ela realizado há vários anos,
com a CEE, e o Movimento
Espírita do nosso Estado pôde
assistir a um grande exemplo de
trabalho
em
conjunto
e
fraternidade durante três anos
consecutivos (1993 a 1995). Vale
FIGURA 9 – COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E
recordar também que por ocasião
JUVENTUDE DA FEP. NA FOTO, À DIREITA OS PRESIDENTES DA CEE GEZSLER WEST E DA
das comemorações de cinquenta
FEP JÚLIO ALVES. A ESQUERDA ESTÃO O PALESTRANTE PARAENSE ALBERTO ALMEIDA
anos do Departamento de
E GUSTAVO FILIZOLA, DIRETOR DO DIJ/FEP À ÉPOCA.
Infância e Juventude da FEP, a
CEE fez-se presente através de seu presidente, participando
intensamente num momento de bela integração.
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Em 1994, mais uma vez dividiram a promoção de um
evento tradicional - o INDESP - Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita,
idealizado pela CEE, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco
com grande êxito. Também no Centro de Convenções e no mesmo ano,
promoveram as duas facilitadoras em conjunto o II Encontro de Arte e
Cultura Espírita de Pernambuco, e que havia sido realizado em sua
primeira versão, no ano anterior pela Comissão Estadual de Espiritismo.
Foram grandes momentos de integração, mas não ficamos
por aí. Ainda em 1993, surge o ENCONTRÃO, ou “Encontro de Dirigentes
e Trabalhadores Espíritas de Pernambuco”, que teve sua quarta edição
em fins de 1997 e que nas três primeiras chamava-se oficialmente
“Encontro de Dirigentes Espíritas de Pernambuco”. O termo
“trabalhadores” acrescentado ao nome do evento, deixou-o com uma
amplitude maior, no entanto, não pretendemos aqui nos alongar sobre
o ENCONTRÃO.
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Um outro momento bastante significativo foi no final de
1994, quando o presidente da CEE recebeu e aceitou o convite do Sr. Júlio
Alves da Silva, então presidente da FEP, para participar juntamente com
ele da reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira, em Brasília, numa demonstração do ‘clima’ de fraternidade e
confiança que se vivia naquele momento.

FIGURA 10 – JÚLIO ALVES DA SILVA (CENTRO), E GEZSLER CARLOS WEST (DIR.), RESPECTIVAMENTE PRESIDENTES
DE FEP E CEE JUNTOS REPRESENTANDO PERNAMBUCO, EM REUNIÃO DO CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL DA
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FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. BRASÍLIA, NOVEMBRO DE 1994.
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Meus Discípulos Serão Conhecidos por
Muito se Amarem – a Campanha
Este “clima” perdurou e cresceu, e à medida que os
companheiros se abraçavam fomentando a união, e que o trabalho
crescia em dinamismo e em qualidade, podia-se perceber na grande
maioria dos espíritas pernambucanos envolvidos neste processo, uma
“luminosidade” diferente no sorriso, fruto da verdadeira alegria cristã.
Assim, criou-se a sintonia ideal com as forças do bem, que atendendo aos
impositivos da Lei de Amor, inspirou companheiros da Federação Espírita
Pernambucana e da Comissão Estadual de Espiritismo com as harmonias
do “Amai-vos uns aos outros”, e daí nasceu a Campanha Conjunta: “Meus
Discípulos Serão Conhecidos por Muito se Amarem”.
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O momento era histórico, e a campanha é lançada a
público no dia 25 de novembro de 1994, na abertura do II Encontro de
Dirigentes Espíritas de Pernambuco, e, posteriormente, em uma reunião
específica com representantes das AG’s e AF’s, foram firmadas as bases
da campanha num documento onde se vê lado a lado os nomes das
instituições promotoras. Nele pode-se ler no item 01:
Justificativa:
“(...)Mais do que nunca, urge que testemunhemos os
ensinamentos do Cristo fora e dentro de nossas instituições
espíritas, em especial aqueles que nos recomendam a
vigilância, a oração, o perdão, a tolerância, a paciência, a
compreensão, a fraternidade, a solidariedade, a humildade e
o amor.
“(...)Conscientes
de
suas
responsabilidades
federativas no movimento espírita pernambucano, a
Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de
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Espiritismo , desejosas de melhor colaborar com o plano
espiritual superior nos propósitos de união entre os espíritas,
estão lançando conjuntamente, a campanha “MEUS
DISCÍPULOS SERÃO CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM”.
A campanha foi assim denominada, em virtude da
frase pronunciada por Jesus, resumir plenamente seus
propósitos. (Destaques do original)
No item 02) Objetivo se encontra:
“A campanha tem como objetivo geral a união dos
espíritas(...) (Grifo do original)
E no desdobramento deste objetivo encontramos
entre as metas da campanha:
Melhor conscientizar os espíritas de
responsabilidade como “obreiros do Senhor”;

sua



Aproximar os trabalhadores da casa espírita em
seus esforços e propósitos dentro das instituições
e no movimento;



Erradicar das instituições, as discórdias e
dissensões;



Fortalecer o movimento espírita estadual,
através da participação intensa nas Áreas
Geográficas e Áreas Federativas, aproximando-as
cada vez mais. (Grifo Nosso)
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O sentido era nobre, os objetivos superiores e o momento
oportuno, o Cristo podia operar.
A Campanha foi então lançada oficialmente para o
movimento espírita pernambucano no dia 25 de novembro de 1994 na
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sede da Federação Espírita Pernambucana, por ocasião da abertura do
segundo Encontro de Dirigentes Espíritas de Pernambuco, em meio a
uma atmosfera sublime de esperança e paz, ao qual voltaremos mais
detidamente, ao falar da história do “Encontro de Dirigentes Espíritas de
Pernambuco”.
Seguiu-se uma série inumerável de palestras sobre o tema
da campanha em todas as áreas geográficas e federativas, inclusive nas
do interior de Pernambuco, quando grupos de trabalhadores espíritas
saíram em caravanas de bairro em bairro ou de cidade em cidade,
vestidos com a belíssima camisa da campanha e com um propósito que
de tão belo ficou poético: saíram para falar de amor.
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Os cartazes
eram distribuídos nos
centros espíritas e logo
fixados em lugar de
destaque, como se o
povo
espírita
de
Pernambuco esperasse
ansiosamente por viver
este
momento
de
legítima
fraternidade. FIGURA 11 – MAIS UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO GRUPO ESPÍRITA DJALMA FARIAS.
Somos
eternamente AO CENTRO OS PRESIDENTES DAS FEDERATIVAS FEP E CEE, JÚLIO ALVES (DIR.) E GEZSLER, LADEADOS
A ESQUERDA POR ACÁCIO CARVALHO E TRAVASSOS JÚNIOR, E À DIREITA LUCÍOLA FILIZOLA,
gratos ao Senhor da Vida YOLANDA POLIMENI E XERXES LUNA.
por nos ter possibilitado
viver intensamente estes dias. Era como se ouvíssemos de novo a voz
dúlcida e firme do Nazareno: “Envio-os dois a dois para levar a Boa Nova
aos homens...” era o convite aos Cristãos da Terceira Revelação para um
testemunho de fidelidade.
Nossas parcas percepções, não nos permitem divisar ou
enxergar integralmente o que representaram aqueles dias, só o tempo e
o amadurecimento dos homens terão suficiente poder de nos fazer ver.
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Parece que revivíamos as alegrias da Galiléia, sem ser presunçoso na
comparação, mas no sentido de que Jesus estava bem perto de novo do
movimento espírita.
O ideal permanece, não nos descuidemos de nossas
responsabilidades com o amor. Levantemos de novo a bandeira desta
campanha, trazendo seus princípios para nossa intimidade, e não
permitamos que ela seja recolhida do mastro, pois Jesus está à frente. A
quem ou a que temeremos?

A História das AFAG’s
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Este item não poderia aparecer em outra ordem, senão
depois de falarmos sobre a campanha: “Meus Discípulos Serão
Conhecidos por Muito se Amarem”, já que as AFAG’S são filhas diretas
deste momento memorável. Na verdade, o termo deriva da união das
siglas representativas das Áreas Federativas e Áreas Geográficas AF e AG,
respectivamente ligadas à Federação Espírita Pernambucana e à
Comissão Estadual de Espiritismo, originando um termo carinhoso, já
que mantém com a palavra “afague” ( Afagar = acarinhar, agradar,
ameigar, amimar) uma certa relação de homofonia (semelhança de
pronúncia com grafia e sentido diferentes), que serviria muito bem para
representar o clima de união entre as AG’s e AF’s que estivessem
geograficamente próximas.
A sugestão, que partiu da sensibilidade de uma
trabalhadora do movimento espírita pernambucano, não poderia ter
sido mais feliz, pois se a própria campanha trazia em seus objetivos a
aproximação de AG’s e AF’s e estas por sua vez dividem os mesmos
espaços nos bairros, nas ruas, nas cidades do interior do estado, porque
não utilizar um termo que bem represente o trabalho em conjunto e que
ao mesmo tempo traga-nos à mente a lembrança de uma expressão tão
intimamente relacionada com o amor?
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A AFAG passou também a ser um símbolo da campanha, e
naturalmente dos propósitos de união do movimento, especialmente no
que diz respeito à aproximação entre a Federação Espírita
Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo através das Áreas
de Descentralização. Quem não lembra da camisa da campanha “Meus
Discípulos Serão Conhecidos por Muito se Amarem”, que às costas trazia
a expressão AFAGue esta ideia!!, representando o convite a todos os
espíritas para o amor, e a união.
Como não poderia ser diferente, vieram os frutos, já que a
semente era boa, embora tenham surgido também as dificuldades, as
incompreensões, as interpretações equivocadas o que, de certa forma
devem ser vistas como naturais, levando em consideração o processo de
mudanças amplo, profundo, vivido pelo movimento.
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FIGURA 12 – ENCONTRO DA AFAG 800 EM CARUARU – MARÇO DE 1995
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“Para Não Dizer Que Não Falei dos Frutos...”
Impossível falar de
AFAG’S, sem falar das experiências
vitoriosas que ocorreram no nosso
movimento, quando algumas AG’s
e
AF’s
geograficamente
correspondentes, iniciaram um
processo de trabalho conjunto,
cujo desenrolar foi motivo de
grande alegria, devido ao
entrosamento que se alcançou,
livre de qualquer preconceito ou
barreira que estivessem impedindo
o abraço, a confraternização.

FIGURA 13 – JOSÉ TRAVASSOS JÚNIOR E YOLANDA POLIMENI, COORDENADORES
DA AFAG 200.

Daqui para a frente, passo a palavra aos Coordenadores de
Área dos dias da Campanha e da criação das AFAG’s, para que os
exemplos falem por si:
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O trecho abaixo faz parte do artigo “Agora é a vez da ‘200’
” escrito por José Travassos Júnior e Yolanda Polimeni, à época,
coordenadores da AF-2 e AG-2, respectivamente:
“Na AFAG 200 AF-02 e AG-02 estamos vivendo dias
maravilhosos. Quem pôde experimentar o clima de
fraternidade vivido nas últimas reuniões da AF 02, no dia 21,
e da AG 02, no dia 22 de outubro, não podia esperar outros
resultados: realizaremos uma reunião em conjunto com
vistas a estabelecermos um calendário de atividades para
1996. Chegou-se a este consenso que não foi imposto pela
coordenação, mas espontaneamente atingido por 90% das
Instituições da Área presente, pela lógica do processo.
Cometeríamos um erro elementar se, numa mesma região,
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onde Centros Espíritas laboram para um só objetivo,
dividíssemos esforços em eventos que poderiam ter mais
força se realizados em parceria, podendo levar mais longe e
mais fundo na sociedade a excelência da Doutrina Espírita.
É claro que o aspecto formal está sendo respeitado. AG
e AF continuam sendo, organismos distintos, vinculados à
CEE e FEP, como rezam os respectivos estatutos. Isto não
significa, porém, que não trabalhemos juntos, planejemos e
realizemos momentos onde, como amigos e irmãos de ideal,
possamos colocar o Espiritismo acima de nós mesmos. ”
(Mensário Espírita Nov/Dez - 1995)
André Luiz da AG-5 e Damião da AF-7 nos ofereceram
interessante e tocante artigo, intitulado “AFAG - 100 de mãos dadas”,
cujo significativo trecho reproduzo:

 É a AG-5?
 Não!
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 É a AF-7?
 Não!
 Olhem! É a AFAG-100 de mãos
dadas em plena união!

FIGURA 14 – ANDRÉ LUIZ (ESQ.) E DAMIÃO, COORDENADORES

5 E AF 7, RESPECTIVAMENTE. JUNTOS FORMARAM A
AFAG 100.
DA AG

Pois é companheiros de Doutrina
Espírita, desde o 2º ENCONTRÃO com a campanha “MEUS
DISCÍPULOS SERÃO CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM”,
que a AF-7 (pela FEP) e a AG-5 (pela CEE) vêm realizando seus
trabalhos de maneira conjunta, formando assim a AFAG-100.
Em janeiro do corrente ano, as 17 instituições que
compõem esta AFAG realizaram o I Encontro de Centros
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Espíritas da AFAG-100 (carinhosamente chamado de I
Encontrinho). No referido encontro, as próprias instituições
optaram pela realização das reuniões mensais (da AG-5 e AF7) unificadas, bem como o calendário de eventos do ano, que
se efetivou já no mês de fevereiro.
(...). As reuniões da AFAG-100 são ansiosamente
esperadas por todos, pelo clima fraterno que impera e pela
imensa saudade que bate em cada um aguardando o
momento do reencontro, não como tarefeiros ou seareiros,
mas como amigos e irmãos.
(...)A AFAG-100 alcançou esta união pelo amor
existente entre seus membros, pela certeza de que esta
união fortalece o movimento espírita em nosso Estado e que
acima de tudo não existe o “espiritismo da FEP e o
“espiritismo da CEE”. O que existe é o Espiritismo, o único; o
Consolador prometido pelo Mestre Jesus.
(Mensário Espírita Nov/Dez - 1995)
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Uma outra eloquente conquista deste trabalho vem, da
AFAG-500, resultante do encontro da AG-4 e AF-5, coordenadas, na
referida época, pelos queridos amigos Moacir Soares e Francisco de Assis
Rodrigues, nesta ordem. O depoimento é escrito pelo coordenador da
AF-5, o nosso “Chico”, em dois artigos: “AFAG-500: Um exemplo de
Harmonia e Cidadania” publicado pelo Mensário Espírita no número de
setembro/outubro de 1995, e “Encontro da AFAG-500: Um Exemplo a Ser
Seguido” publicada no Mensário seguinte de novembro/dezembro.
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Na verdade, os artigos são
quase uma sequência, já que no primeiro
descreve-nos a primeira reunião da AFAG500 realizada em 31 de maio de 1995, quando
foi realizado o planejamento para o
Seminário da AFAG-500: “Meus Discípulos
Serão Conhecidos Por Muito se Amarem” e
no segundo descreve-nos o próprio dia do
Seminário levado a efeito em 22 de outubro
do mesmo ano, ambos com riqueza de
detalhes e de sentimento.
Preste atenção nos trechos
reproduzidos:
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FIGURA 15 – MOACIR SOARES (ESQ.) COORDENADOR DA AG 4 E
FRANCISCO DE ASSIS DA AF 5 FORMARAM UMA DUPLA IMBATÍVEL
À FRENTE DA AFAG 500

“Ainda sob as harmoniosas
vibrações da 1ª Reunião da AFAG-500 (...)e acalentando o
desejo de deixar registrado; paro, reflito e medito, ante o
papel e a caneta, chegando à conclusão de que a escrita
jamais refletirá na íntegra o sentimento que envolveu todos
os presentes a aquele momento que ficará indelevelmente
marcado no âmago do nosso ser.
A noite do memorável dia estava iluminada pelas
estrelas que cintilavam no firmamento, como a dizer-nos
sem palavras que o Alto estava em festa. Momentos antes
da prece inicial dos trabalhos(...), paramos por alguns
instantes o que estávamos realizando e fitamos um
grandioso quadro constituído de espíritos encarnados (grifo
nosso) entrelaçados por um único ideal(...)
Neste justo instante de reflexão e alegria interior,
lembrei-me de uma referência do emérito Divaldo Pereira
Franco no livro Diálogo - 1ª edição - junho/81 - Ed. USE, quando
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participava de uma confraternização da família espírita
paulista, realizada no Ginásio de Esportes do Pacaembu em
São Paulo, promovido pela USE - União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo -, em meio à palestra de
encerramento ouve o espírito Bezerra de Menezes dizer:
“Filho, isto é a Unificação, como efeito da União dos
Companheiros. Da União e do Amor nasce a Unificação das
bases”. Salientou Divaldo que enquanto o venerando
espírito falava, as lágrimas corriam-lhe espontâneas.
Informou, ainda, que um grupo do mundo espiritual que
trabalha pela unificação do Estado de São Paulo, explicou:
“Não é importante a CASA, porque a CASA o tempo vai
destruir, mas esta CAUSA, que tem sede no coração e tem
seu templo no altar da natureza, será indestrutível”.
(Mensário Espírita Set/Out - 1995)
“Realizou-se no dia 22 de outubro do fluente ano(...)o
Seminário “"Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito se
Amarem”, atingindo o pleno êxito dos objetivos colimados.
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(...)tivemos a agradabilíssima surpresa de que a dileta
irmã Ivanira Miranda declamaria uma poesia intitulada
MENSAGEM, de autoria de Celeneh Medeiros, poetisa
paranaense, especialmente para o Seminário, fazendo-o de
forma esplendorosa, emitindo, no momento da declamação,
toda a sensibilidade e emotividade que inundava o ambiente
impregnado de amor, na mais pura expressão da palavra.
Por alguns instantes desviei o olhar daquela que era o alvo
central, merecidamente, das atenções e direcionei-o para a
multidão que a acompanhava extasiada, observando na
mudez de cada semblante as lágrimas de contentamento e
emoção que rolavam natural e delicadamente dos seres mais
sensíveis, transformando-os em fiéis instrumentos da
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espiritualidade na transmissão da mais eloquente
mensagem de amor e harmonia, mesmo sem pronunciarem
uma única palavra. (...)culminando com os calorosos abraços
trocados entre os presentes (cerca de 200 pessoas), num
momento inesquecível e só possível em virtude da união dos
desapegados da Casa e unidos pela Causa, oferecendo ensejo
para que o Cristo tenha razões de sobra para enfatizar com
toda sua autoridade: “ESSES SÃO OS MEUS DISCÍPULOS,
CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM”.
(Mensário Espírita Nov/Dez - 1995)
Tenho absoluta certeza de que você, amigo leitor, se vibra
com as realizações do bem, sente-se emocionado de relembrar estes
dias. Dias de luta, é certo, porque foram desafios a serem vencidos, mas
ao mesmo tempo dias de muita alegria, porque nada preenche mais a
alma que a vivência do amor.
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A minha mente evoca as imagens, e posso ver o rosto dos
companheiros, posso sentir-lhes o abraço fraterno e também permitome emocionar, afinal, sem o sentimento nos tornaríamos homens de
pedra, frios, e por isso mesmo incompletos. No entanto, há muito
trabalho a ser feito e não podemos nos deter em contemplação. É
preciso prosseguir!
Sei, no entanto, que as agruras da caminhada, as
incompreensões e pressões sofridas muitas vezes tentam nos arrefecer
o ânimo; é verdade que alguns dos “guerreiros” daqueles dias não se
encontram mais nas linhas de frente da batalha, entretanto estou certo
que, de fato, foram dias inesquecíveis e que o IDEAL permanece vivo.
Estamos ainda convocados, porque esta tarefa é nossa; não podemos
desertar, nem retroceder. Se o fizermos, é certo que outros a
continuarão, porque o fim, a meta é divina, mas teremos “perdido o
nosso dia”, seremos o obreiro insensato que foge ao dever.
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Permaneçamos, pois, de pé, ainda que feridos, porque a conquista
próxima é a nossa única escolha.

Projeto Coral Espírita
Numa iniciativa de parceria,
o Coral Espírita Unificação, uniu-se
às AFAG’S, para levar o ideal da
música e da arte ainda mais longe.
A união de AG’s e AF’s possibilitou
mais este fruto para a divulgação
da Doutrina Espírita. Hoje, graças a
esta atitude, Pernambuco conta
com uma série de corais fazendo FIGURA 16 – APRESENTAÇÃO DE GALA DO CORAL ESPÍRITA UNIFICAÇÃO (CEU), EM
da música, instrumento de OUTUBRO DE 1997, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DE 50 ANOS DE FUNDAÇÃO
DA COMISSÃO ESTADUAL DE ESPIRITISMO.
educação do ser. Sobre isto,
reproduzo texto do Mensário
Espírita-Março/97, que nos dá noção mais exata do que seja o projeto:
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“Com o agrupamento das Instituições Espíritas adesas à
Federação Espírita Pernambucana - FEP em Áreas Federativas - AF’s, e as
adesas à Comissão Estadual de Espiritismo - CEE em Áreas Geográficas AG’s, e visando a divulgação da Doutrina Espírita através da música, foi
implantado o “Projeto Coral Espírita”, com a formação de Novos Corais
que, se entrelaçando, promoverão a confirmação do Mestre JESUS:
“MEUS DISCÍPULOS SERÃO CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM”.
Constituídos pela união das Casas Espíritas do Estado de
Pernambuco, estes novos Corais se intitularão Corais AFAG’s.
Em apresentações isoladas, estes novos corais terão o nome de
“CORAL AFAG...”, mas quando se juntarem em grandes apresentações
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com o “Coral Espírita Unificação - C.E.U.”10 assumirão todos a
denominação de: “CORAL TERCEIRO MILÊNIO”.

FIGURA 17 - CORAL ESPÍRITA UNIFICAÇÃO NO FORESPE 2013
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Paralelo aos “CORAIS AFAG’s” (dos adultos), foram criados os
Corais AFAG’s Infantis “PEDACINHO DO C.E.U.”. Os ensaios serão
coordenados por coralistas do C.E.U. e, na medida do possível,
orientados por profissionais do campo da música, devendo acontecer
seus ensaios no mesmo dia dos ensaios dos adultos, para que haja
facilidade e segurança no deslocamento das crianças até a Instituição.
Sua faixa etária deverá ser de 8 a 12 anos de idade, estudando-se os casos
especiais de crianças que, tendo uma faixa etária abaixo da especificada,
apresentarem facilidade, interesse e empenho para o Canto.
As primeiras luzes do Projeto Coral espírita são:

10

Conheça mais sobre o Coral Espírita Unificação – CEU, na página do facebook
https://www.facebook.com/CoralEspiritaUnificacaoCeu?fref=ts
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CORAL AFAG - BOA VIAGEM
(Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins - Peixotinho)
CORAL AFAG - CAXANGÁ
(Centro Espírita Vicente de Paulo)
CORAL AFAG - OLINDA
(Instituto Espírita Allan Kardec e Lar Ceci Costa)
CORAL AFAG - ZONA SUL
(Núcleo Espírita Investigadores da Luz)
Pedacinho do C.E.U. - AFAG CAXANGÁ
(Centro Espírita Vicente de Paulo) ”

95

Que maravilha não? Quem poderia imaginar há alguns anos,
que teríamos potencial para tanto? Quem dos mais otimistas entre os
espíritas que vivenciavam e raciocinavam dentro do modelo centralizado
de nosso movimento espírita poderia imaginar que dentro de tão pouco
tempo teríamos construções deste porte, e tudo motivado pelo
processo de descentralização? Isto, no entanto, é só o começo! Podem
registrar.

Adesão Dupla
Um outro fruto extremamente significativo da campanha
"Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito se Amarem" foi o processo
que ficou conhecido no Movimento Espírita Pernambucano como
Adesão Dupla.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Em 1995, o então presidente da Comissão Estadual de
Espiritismo(CEE), foi procurado por um diretor do Grupo Espírita Djalma
Farias da Encruzilhada - Recife, que lhe lançou a ideia de tornar-se adeso
à mesma CEE, embora mantendo o vínculo com a Federação Espírita
Pernambucana, ficando, assim,
adeso duplamente à Federação
Espírita Pernambucana e à
Comissão
Estadual
de
Espiritismo. A ideia era nova, e
naturalmente precisava ser
analisada.
Atendendo
a
sugestão do próprio presidente
da CEE, o mesmo diretor do G.E.
FIGURA 18 – APOSIÇÃO DA PLACA ALUSIVA À CAMPANHA MEUS DISCÍPULOS
Djalma Farias procurou o
SERÃO CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM NO GRUPO ESPÍRITA DJALMA
presidente
da
Federação
FARIAS. MARCUS VINÍCIUS PACHECO, DIRETOR DO GEDF COM OS PRESIDENTES
Espírita Pernambucana para
JÚLIO ALVES DA FEP (ESQ.) E GEZSLER WEST DA CEE.
expor-lhe o assunto, e alguns dias depois relatou que havia encontrado
algumas resistências, mas que iria propor através de uma carta à
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Diretoria do “Djalma Farias” a adesão dupla.
Neste ínterim, enquanto se processava, as discussões no
Grupo Espírita Djalma Farias, a Fraternidade Espírita Morada do Sol de
Casa Amarela - Recife, instituição adesa à Federação Espírita
Pernambucana, através de sua Diretoria formalizou o pedido de adesão
à Comissão Estadual de Espiritismo. Apesar do contato entre o G.E.
Djalma Farias e a CEE, este foi o primeiro pedido formal para concretizar
a ideia da dupla adesão.
O passo seguinte, deliberado pelo presidente da CEE, foi o
de procurar para conversar sobre o assunto, o presidente da FEP e seu
assessor direto. A reunião processou-se na própria sede da FEP, mais
especificamente na sala de reuniões do Conselho Deliberativo daquela
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casa, quando, então os citados representantes da FEP se posicionaram,
pessoalmente favoráveis, ou pelo menos não contrários, a ideia, mas
que, no entanto, entendiam que não deveria ter aprovação naquele
momento pelas imensas resistências que iriam encontrar (assim o
entendiam), em relação aos dirigentes e conselheiros daquela casa. Por
sua vez, o presidente da CEE também se posicionou, favoravelmente à
ideia, justificando que via muita coerência fraternal na iniciativa, além do
que havia analisado detidamente os estatutos, e que neste aspecto
nenhum empecilho encontrara, e mais, entendia que o processo de
adesão é feito junto às instituições, mas o eixo central é o Espiritismo, e
já que ambas são instituições espíritas não via obstáculos, tendo em vista
que adesão não significa submissão. O mais importante, afirmou, é que
a iniciativa partiu do Centro Espírita, sem nenhum tipo de pressão ou
incentivo por parte da CEE ou mesmo da FEP, e declarou que não via
porquê não aceitar o pedido naquele momento. Em síntese, entendia
que era um pedido legítimo, legal e moral e ao mesmo tempo era um
sinal claro de fraternidade; era um Centro que queria abraçar, amar tanto
à FEP como à Comissão Estadual de Espiritismo
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A reunião foi concluída dentro de um clima bom, mas com
um certo ar de preocupação, pelas consequências que poderiam advir
dali por diante, principalmente se a Diretoria da CEE viesse realmente a
aceitar o pedido de adesão.
Na visão do presidente da CEE, o assunto deveria ser
aprovado, até porque, entendia que em determinados momentos
precisamos nos posicionar de forma clara, sem temores e sem se deixar
intimidar por pressões, desde que haja convicção de que a ação é
correta, é ética, é cristã.
Desta forma, na primeira reunião de diretoria da Comissão
Estadual de Espiritismo após aquele encontro, a carta da Fraternidade
Espírita Morada do Sol foi lida para análise de seus diretores após o
término dos assuntos ordinários, para que o assunto fosse amplamente
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debatido, analisado para só depois se tomar uma decisão. Pode-se sim
dizer, que foi uma reunião histórica, que se estendeu até depois das 20
horas, quando era concluída costumeiramente às 17h30min estando
presentes 15(quinze) pessoas, sendo 13(treze) diretores e dois que
estavam observando sem direito a voto. Após ampla discussão, onde
todos externaram sua posição, e o assunto foi largamente analisado,
obteve-se o seguinte resultado: 10 votos favoráveis à aceitação do
pedido de adesão; 01 voto contrário à aceitação e 01 abstenção. O
décimo-terceiro voto seria o do presidente, que não votou porque no
caso da CEE, o presidente só tem direito a voto em caso de desempate.
Este, no entanto externou sua visão favorável ao pedido de adesão por
todos os motivos já colocados para os representantes da FEP.
Assim, a Fraternidade Espírita Morada do Sol, numa atitude
de absoluta coerência com a fraternidade e com as ideias de união do
movimento espírita, tornou-se o primeiro Centro Espírita de Pernambuco
adeso à Federação Espírita Pernambucana e à Comissão Estadual de
Espiritismo.
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Concretizou-se também, pouco tempo depois a dupla
adesão do Grupo Espírita Djalma Farias e do Centro Espírita Caminheiros
da Verdade à Comissão Estadual de Espiritismo, que passou a adotar
como praxe, a decisão de aprovar qualquer pedido de adesão dupla dos
Centros Espíritas de Pernambuco que voluntariamente desejarem fazer
parte do seu quadro de adesos.
Um outro registro muito importante é o pedido de adesão
dirigido à Federação Espírita Pernambucana por dois centros adesos à
Comissão Estadual de Espiritismo, em princípios de 1995. Trata-se do
Instituto Espírita Allan Kardec e Lar Ceci Costa de Olinda-PE, instituição
promotora do FORESPE, e do Centro Espírita Jaciara - Caminhando para
a Luz de Recife-PE, e que, lamentavelmente não foram aceitos pela FEP.
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Tivemos oportunidade de ler, devido à nossa pesquisa para
a elaboração deste livro, a resposta daquela federativa ao ‘Jaciara’.
Tentamos nos colocar no ponto de vista de seus dirigentes à época,
procurando entender o porquê da negativa, que na nossa visão só viria a
somar para o processo de união do movimento espírita e precisei parar
para pensar se deveria ou não me deter no comentário destes
argumentos.
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Na verdade, cheguei a pensar em não comentar o episódio
e destacar apenas as situações onde a adesão dupla foi aceita, para não
dar margem à interpretações de que estaríamos utilizando o fato para
prejudicar a imagem da FEP perante o movimento, mas, nada melhor
que meditar bem antes de agir... foi nestas reflexões que perguntei a
mim mesmo:  E a iniciativa dos dois centros espíritas, que passaram
por sobre toda e qualquer forma de discriminação e solicitaram a
adesão? Que declararam formalmente desejar fazer parte do grupo de
entidades filiadas àquela Casa? Não merecem registro? É preciso que a
história registre que foram cinco, e não três centros que tomaram a
iniciativa para tentar concretizar a adesão dupla. Este pensamento
convenceu-me a citar o fato, pois mesmo não tendo sido aceitas, o
Centro Espírita Jaciara e o Ceci Costa tentaram, e têm o mesmo mérito
do Djalma Farias, Morada do Sol e Caminheiros da Verdade.
Quanto à resposta da FEP, apesar de não concordar com ela,
decidi não a comentar aqui, por entender que a totalidade de seus
argumentos são resultado da sua visão sobre o tema união e unificação,
e não poderia ser diferente. Como um dos objetivos deste livro é
repensar a própria ideia de união e unificação, o que fazemos
detalhadamente no capítulo 07, poderíamos nos tornar repetitivos e até
nos anteciparíamos nesta abordagem. Ao invés de comentar os tais
argumentos, que seria como podar os galhos de uma árvore, preferimos
ir até a raiz, comentando oportunamente a aludida visão que lhes deu
origem e serviu de base. Não sei se o leitor concorda, até porque,
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possivelmente, ficou curioso, no entanto, é a nossa decisão, e creia-me,
é o melhor para todos nós.

Pernambuco é Exemplo
Reflexos das iniciativas de adesão dupla não tardaram a se
fazer sentir.
Do Rio Grande do Norte, o companheiro Jacob Melo,
presidente do Grupo Espírita Allan Kardec e Coordenador Geral do
FOREN, brindou-nos com o texto “Pernambuco é Exemplo”, no qual
posiciona-se perante os fatos ocorridos em nosso estado. Ofereço-o ao
leitor:
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“Traduzindo de forma prática aquilo que vem
sendo desenhado na teoria, as Casas Espíritas “Morada do Sol”
(de Casa Amarela) e “Caminheiros da Verdade” (da
Imbiribeira), ambas adesas à FEP, pediram adesão igualmente à
CEE. Resultado: foram aprovadas como sócias daquela
entidade. Ou seja: demonstrando que não há motivos para
desunião nem preferências, mesmo porque ambas entidades
federativas estão fundamentadas na Doutrina Espírita e
desenvolvendo trabalhos de divulgação do Espiritismo, nada
obsta que o congraçamento das federativas comece pela base,
pelas Casas que, de uma forma ou de outra, são as verdadeiras
executoras da prática Espírita.
É bem verdade que deve haver algum tipo de
gerenciamento ou administração peculiar a cada “mentora”
(termo usado por muitos pernambucanos quando se referem
às federativas locais), mas em momento algum isso deverá vir
a se constituir motivo para separação, segregação, opção por
critério de exclusão ou criar embaraços para a Unificação
almejada. Também é válido lembrar a codificação a esse
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propósito: “...Todos os que tiverem em vista o grande
princípio de Jesus se confundirão num só sentimento: o do
amor do bem e se unirão por um laço fraterno, que prenderá
o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis
questões de palavras, para só se ocuparem com o que é
essencial” (prolegômenos do L.E.) “Convidamos, pois, todas as
Sociedades Espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de
um extremo a outro do mundo elas se estendam
fraternalmente as mãos e eis que terão colhido o mal em
inextricáveis malhas” (L.M., cap. 29, item 350).
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Sabendo que o entendimento humano nem
sempre é comum ou convergente, podemos até imaginar que
alguma ideia contrária possa surgir, advogando casuísmos ou
mesmo raciocínios lastreados em visões fechadas em pontos de
menor importância. Daí, não caberá condenações a quem não
entender essa posição de vanguarda tomada por essas duas
casas, bem como a acomodação não poderá ser norteadora
nem, cerceadora das opções daqueles que visam mais longe,
que percebem e aceitam o ônus de “sair na frente”.
Particularmente, desfrutamos da aproximação e
da amizade de grandes e valorosos trabalhadores de ambas
federativas, bem como de muitas de suas adesas, com eles já
tenho convido momentos dos mais gratificantes,
especialmente considerado os ganhos de aprendizado que
vimos lucrando por essa feliz proximidade. Por força disso,
acreditamos não ser necessário declinar nomes para dizer-lhes
que estão de parabéns. Sim; vocês, mais uma vez, estão de
parabéns! E queremos aproveitar o ensejo para dizer-lhes que
todo esforço em prol da Unificação, de fato e de direito, é
válido; que o peso da vanguarda é sempre grande: as
incompreensões sempre surgem e as pressões quase nunca
são pequenas, mas as grandes vitórias não são obtidas sem
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grandes lutas; e que o exemplo que vocês estão dando está
sendo observado não apenas por uma plateia de homens, mas
igualmente de Espíritos; não apenas de pernambucanos, mas
também de espíritas do Brasil inteiro.
Sigam firmes! Continuem demonstrando na
vivência aquilo que tem sido tão fácil na teoria. Confiem em
Jesus que tudo será boa frutificação num futuro alvissareiro. E
que Deus os abençoem!
Jacob Melo
(Extraído do “Geak Press” - julho/agosto-1995)
As palavras do companheiro Jacob Melo não poderiam ser
mais exatas quanto ao sentido da adesão dupla. Sinceramente, tenho
dificuldade em compreender como esta iniciativa pode ser vista como
prejudicial ao movimento espírita, até porque, não existem argumentos
cristãos, já diz um amigo espírita, capazes de questionar o valor deste
tipo de iniciativa. A fraternidade, no entanto, está na própria ideia da
adesão dupla.
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E ouso sonhar e questionar: qual seria o problema se todos
os centros de Pernambuco estivessem simultaneamente adesos a mais
de uma federativa? Só vejo vantagens.
Os Centros Espíritas participariam, simultaneamente, dos
programas das facilitadoras, que poderiam somar as ações, dividir as
tarefas, cada uma assumindo determinadas atividades! Por que não? O
movimento só teria a ganhar.
As Áreas Geográficas e Áreas Federativas (AG’s e AF’s)
estariam, naturalmente unificadas, já que os Centros fariam parte de uma
e de outra ao mesmo tempo, e as ações espíritas no estado ganhariam
em integração e em dinâmica. As pessoas se conheceriam mais e melhor
e as potencialidades de cada instituição seriam somadas, numa dinâmica
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de aprendizado mútuo, e o que já ocorre nas áreas de cada facilitadora
seria ampliado para uma vivência mais plena da fraternidade,
envolvendo todos os Centros do Estado.
Apresente-se uma razão para que esta maneira de pensar
seja considerada incoerente com o Evangelho de Jesus e com o
pensamento espírita e retirarei tudo que disse.
É bem verdade, que existem obstáculos para este tipo de
visão, estribados em pensamentos de fundo hegemônico e de
supremacia pessoal, que impede a visão de igualdade entre as
instituições e entre as pessoas.
São ideias que tentam equilibrar-se sobre uma base
fragilíssima, por que assentadas em premissas falsas, como por exemplo:
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─ Pensar que esta ou aquela instituição teria a “preferência”
dos bons espíritos, tendo recebido uma espécie de mandato para
representar o Cristo no mundo. Ora, este pensamento tem alimentado
durante séculos os equívocos da igreja católica, que se enxerga como
única representante “legal” de Deus sobre a face da Terra. O Espiritismo
vai continuar alimentando os mesmos erros ou temos que apresentar
uma estrutura mais adequada ao pensamento da Terceira Revelação,
que é a vanguarda do pensamento espiritualista do mundo?
─ Até mesmo em consequência da premissa anterior, há
instituições que se consideram quase infalíveis, e isso se percebe pela
imensa resistência que apresentam a uma autocrítica profunda, bem
como às críticas externas, que normalmente são classificadas como
fazendo parte de um ataque das “sombras” àquelas instituições, que são
vistas como espécies de ilhas de luz cercadas de trevas por todos os lados.
Dispensável, creio, comentar os males da ideia de infalibilidade, na qual
muitos autoproclamados representantes de Deus na Terra, encobriram
seus erros.
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Eis mais uma premissa falsa e perigosa:
─ Os homens que dirigem estas instituições são espécie de
enviados da espiritualidade superior, como verdadeiros guardiães da
mensagem espírita, e são vítimas da ação cruel e inflexível dos seus
opositores. Se pensamos assim, cuidado!! A vaidade pode estar dirigindo
nossas decisões e iniciativas. Somos, na verdade, os inimigos do
Evangelho de ontem, que recebemos através do trabalho, a
oportunidade de redenção perante nossa própria consciência. Ai
daquele que se sentir maior que seu Senhor ou de que seu próximo,
principalmente os que detém o conhecimento do Espiritismo, a quem
mais será exigido.
Deixamos ao leitor a análise sobre tais premissas e se é
possível a uma pessoa que as considere verdadeiras aceitar a ideia da
dupla adesão. Isto, no entanto, de forma alguma invalida a ideia nem a
torna menor. São apenas opiniões pouco meditadas.
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Sabemos que, infelizmente, há muitos espíritas no Brasil
com este tipo de visão, inclusive dirigindo as instituições, no entanto,
apesar de respeitar plenamente a liberdade de cada um ter sua própria
visão e expressá-la, no nosso entendimento da realidade, não havendo
privilégios nem preferências na lógica divina, são as ações e intenções
que nos fazem sintonizar mais ou menos com o bem.
Consequentemente, quem representa Deus na Terra são os homens que
têm mais amor, que agem no bem com verdadeiro desinteresse, que
“alimentam-se” da caridade e que não têm mais a dirigi-los o orgulho.
Relembro mais uma vez o missionário de Assis, que perante
Roma era só um mendigo, mas que perante Deus era uma estrela. Por
desprezar o mendigo a intolerância institucional da igreja desprezou
Francisco de Assis. Afastou Jesus um pouco mais de si mesma.
Portanto, não faz sentido imaginar instituições que
representem o Cristo ou o Espiritismo de forma particular, e muito
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menos o orgulho de fazer parte delas. Dizemos mais: felizes as
instituições que possuírem homens bons e justos, pois, por eles, poderão
estar mais perto da verdadeira luz.
Por fim, Deus nos concedeu inteligência e livre-arbítrio. Nós
criamos as instituições e a elas damos a direção de nossa evolução
intelecto-moral, sintonizando-as ou afastando-as das frequências do
bem universal, tenha ou não o rótulo de espírita, de cristã. E isto significa
dizer que um pequeno Centro Espírita de subúrbio aonde exista homens
verdadeiramente cristãos e livres estará muito mais sintonizado com o
alto do que a grande instituição que permanecer alimentando a vaidade
e a presunção de se considerar melhor.
Dito isto, já podemos concluir, afirmando que a dupla
adesão é uma atitude justa e coerente com o desejo de união. Foi uma
iniciativa livre e independente dos próprios Centros Espíritas, exercendo
sua cidadania e contribuindo para a união do Movimento Espírita
Pernambucano.
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Todos os dirigentes dos centros espíritas devem repensar
esta questão, e principalmente os dirigentes das federativas que ainda
não aprovam a solicitação para uma dupla adesão, de forma que outros
pedidos possam surgir, e que desta vez, inspire-nos o Senhor, possam
encontrar acolhida diferente.

Sem Medo de Ser Feliz
Um outro momento que
merece destaque na vivência do "Meus
Discípulos Serão Conhecidos por Muito
se
Amarem",
foram
as
confraternizações promovidas no final
de 1995, nas quais surgiu de maneira
muito forte o termo FAMÍLIA ESPÍRITA

FIGURA 19 – CONFRATERNIZAÇÃO DA FAMÍLIA ESPÍRITA PERNAMBUCANA
NA FRATERNIDADE ESPÍRITA FRANCISCO PEIXOTO LINS, EM 1995
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PERNAMBUCANA.
Pretendia-se
que
estes
encontros
de
confraternização não tivessem cunho institucional, isto é, não estavam
sendo iniciativa desta ou daquela casa espírita, e assim, todos nos
referíamos ao encontro de confraternização da família espírita
pernambucana. Foram momentos muito bons registrados de forma
muito precisa pela sensibilidade da companheira espírita Glauce Pedrosa,
na época ligada à Federação Espírita Pernambucana, e atualmente
integrante da diretoria da ADE-PE. Deixaremos a seu encargo,
transportar o leitor para o encontro, através do artigo “Sem medo de ser
feliz”, publicado pelo Mensário Espírita de Novembro/dezembro de
1995.
“Quem foi viu, sentiu e constatou: realmente, o
‘clima’ não podia ser outro. Quando pessoas livres, adultas,
amigas e irmanadas por um ideal superior resolvem se
encontrar, é exatamente o sentimento de felicidade que
prevalece nos corações. Mas, que ninguém se admire.
Com a união cada vez mais consolidada, com o
espírito de cidadania caminhando a passos largos e com a nova
dinâmica vigente no movimento espírita do Estado, não daria
para ser diferente: as pessoas comemoram, e o fazem sem
nenhum medo de ser feliz.
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O momento de confraternização a que nos
referimos aconteceu em 22 de setembro próximo passado, na
Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho) onde
estiveram presentes espíritas trabalhadores das mais diversas
Instituições, inclusive de outros Estados, como Elizabete
Soares11, da Paraíba, e Jacob Melo, do Rio Grande do Norte,

11

Elizabete Soares é uma das idealizadoras e coordenadora do SIMPENSE - Simpósio do
Pensamento Espírita da Paraíba; (Nota do autor)
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cidadãos pernambucanos “de coração” como ficou claro para
todos.
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Vale
ressaltar as presenças
dos estimados irmãos
Júlio Alves da Silva e
Gezsler Carlos West,
atuais presidentes da FEP
e CEE, respectivamente,
que souberam dar um
tom a mais ao belo
momento. A direção dos
trabalhos ficou a cargo
de
Humberto FIGURA 20 – MOMENTO DA FALA DO ESPÍRITA POTIGUAR JACOB LUIZ DE MELO NA
Vasconcelos, enquanto CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESPÍRITAS EM PERNAMBUCO, NO PEIXOTINHO EM RECIFE.
que Lourdinha Santos,
com a segurança de sempre, nos levou a refletir sobre o tema:
“Não teremos Espiritismo unido sem que nos unamos”. Em
seguida Spencer Júnior, de forma clara e vibrante teceu
considerações sobre: “O amor tem a função de unir, nunca de
separar”.
Quem não teve a oportunidade de desfrutar
desse momento, não lamente, esse foi apenas o primeiro. O
próximo já está ‘agendado’, será no dia 15 de dezembro no
Núcleo Espírita Auta de Souza.
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‘Trabalhemos juntos e unamos os nossos
esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a
obra! ’12 Conclamou o Espírito de Verdade.
Concluímos, observando que: quando o desejo
de somar verdadeiramente cala fundo nos corações, é porque
as palavras já foram devidamente interpretadas, saindo do
campo da ideia para a real exemplificação.
Como previsto, a segunda confraternização foi realizada, e
com o mesmo êxito. Num excelente clima de fraternidade, novas
reflexões foram realizadas, e tivemos o acréscimo da presença do Coral
Espírita Unificação emocionando intensamente a todos ao final.
São boas recordações de momentos de grande esperança
e alegria. Tomara, possamos colaborar para o resgate destas emoções,
que nos dão o sentido de viver, e de continuar, ardentemente e sem
desânimo, lutando pela vitória do amor.
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12

O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo XX, item 5. FEB. (Nota original do artigo)
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Capítulo 04 - Quem Compõe o
Movimento Espírita
Pernambucano?
Esta é, na nossa percepção, uma questão importantíssima
para o nosso movimento. Que resposta, ou melhor dizendo, que
respostas obteremos se fizermos esta mesma pergunta a diferentes
pessoas do meio espírita de Pernambuco?
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Em primeira mão, deveríamos obter a mesma resposta, o
que representaria que todos estariam vendo um mesmo conjunto e
consequentemente considerando todos os seus elementos, mas será
esta a nossa realidade? Ora, o entendimento a respeito deste ponto é
fundamental, pois se por acaso alguém considera que este ou aquele
elemento (pessoa ou instituição) não está contido no conjunto, surge
uma outra resposta, porque originada de uma visão diferente.
Sem querer discutir estas visões, tentaremos oferecer nesse
capítulo a nossa visão desta questão, que na verdade, mais que
individual, trata-se de uma visão compartilhada com muitos outros
companheiros das lides espíritas no Estado.

Instituições de Missões Específicas
O Movimento Espírita Pernambucano está em franco
crescimento também quantitativamente em termos de instituições. A
descentralização que ocorreu e vem se aprofundando internamente nas
instituições, vem se operando também em um nível “macro”, ou seja,
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tendo como universo o próprio movimento em sua globalidade. Basta
ver que além do constante surgimento de novos centros espíritas, a
partir de 1990 começaram a surgir novas instituições de abrangência
estadual em nosso Estado, que têm sido chamadas de específicas já que
não se caracterizam como centros espíritas, e muito menos como
entidades federativas. Além disso, são instituições que têm missões
muito próprias, definidas e bem delineadas.
São elas atualmente, a Cruzada dos Militares Espíritas de
Pernambuco (CME-PE), a Associação dos Divulgadores do Espiritismo
de Pernambuco (ADE-PE), a Associação Médico Espírita de Pernambuco
(AME-PE), o Núcleo de Arte e Cultura Espírita de Pernambuco (NACE-PE)
e o Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco
(IPEPE-PE).
Conheçamos um pouco sobre elas:

Cruzada dos Militares Espíritas de Pernambuco
MISSÃO:
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“A divulgação do Espiritismo no meio militar do Estado de
Pernambuco, através dos quartéis, batalhões e organizações
congêneres”
Em Pernambuco foi fundada oficialmente em 1990, embora
já desenvolvesse informalmente alguns trabalhos desde 1980. A CME-PE,
é uma das ramificações da Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil,
instituição de caráter nacional com as mesmas finalidades, já que a
instituição está presente também em vários outros Estados.
Para cumprir com sua missão, existem hoje várias reuniões
de divulgação e estudo do Espiritismo nos quartéis das Forças Armadas
e da Polícia Militar, atendendo ao objetivo maior da instituição. No caso
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específico de Pernambuco, desenvolve também um trabalho muito
amplo, muito profundo na área da ação social.
Pensando sobre a missão da CME, começamos a visualizar
coisas muito interessantes, se nos permitem os companheiros espíritas
que as compõem. Nossas reflexões prendem-se à análise do público alvo
desta instituição, tão bem definido em sua missão, isto é, os militares do
Brasil.
Se considerarmos conjuntamente as Forças Armadas e a
Polícia Militar, em Pernambuco, teremos um número imenso de pessoas,
de espíritos, tanto quanto nós mesmos, necessitados do esclarecimento
quanto à nossa origem, natureza e destinação, bem como do
conhecimento das Leis Morais consubstanciadas na Boa Nova. É um
campo imenso para joeirar e semear.
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Allan Kardec demonstrou-nos sobejamente como só a
transformação moral do homem fará a sociedade entrar numa nova era,
e como o Espiritismo secundará este movimento, por lhe ser
contemporâneo, e isto significa dizer que só a vivência do Evangelho, isto
é, da ética cristã, poderá modificar o atual estado de coisas.
Ora, considerando que este raciocínio é válido para toda a
humanidade, é claro que o será também para as coletividades menores,
como é o caso do público alvo da CME. Podemos, portanto, começar a
sonhar com a salutar influência que a divulgação do Espiritismo terá
entre os homens de farda da nossa nação, construindo, pouco a pouco
uma noção cada vez mais ampla a respeito do dever, da ordem e do
amor.
Por que não imaginar a figura do militar cristão crescendo
em quantidade e influenciando a postura de toda a organização perante
a sociedade?
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Por que não sonhar com homens que valorizam a justiça e a
honestidade, e consequentemente imaginar o fim da corrupção e da
violência criminosa a que temos assistido, envolvendo irmãos nossos que
envergam fardas e que, infelizmente, não se têm feito dignos delas?
Sim, a Cruzada dos Militares Espíritas de Pernambuco bem
como todas as semeadas Brasil a fora, têm muito a realizar. Que Deus
inspire aos companheiros que lhe estiverem a frente em qualquer época,
para que, fortalecidos pela fé, trabalhem ardentemente, em nome do
amor.
A CME-PE realizou 06 eventos em 1997, sendo 04 em
parceria com as demais instituições patrocinadoras do Calendário Geral
do Movimento Espírita Pernambucano (sobre este assunto leia em item
específico).

Associação dos Divulgadores do Espiritismo de
Pernambuco (ADE-PE)
MISSÃO:
112

“Divulgar o Espiritismo pelos meios de comunicação de
massa, de forma qualificada, estendendo seus princípios à
população em geral, especialmente no Estado de
Pernambuco, contribuindo para a transformação da
sociedade. ”
Quando da preparação do FORESPE/91, a equipe de
coordenação do evento, a partir de conversas com outros companheiros
do movimento, programou para acontecer paralelamente ao V FORESPE,
duas reuniões muito interessantes com algumas pessoas de Pernambuco
e outros Estados, especialmente convidadas para participar. Numa das
salas, o tema foi “Imprensa Espírita” ou “O Espiritismo e a Divulgação de
Massa”, enquanto que na outra foi “Arte Espírita”.
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Após o FORESPE, a reunião sobre “Imprensa Espírita”
continuou. Outras pessoas foram incorporando-se ao grupo e à ideia,
que por sua vez foi evoluindo a partir do aprendizado nas próprias
reuniões.
Esta reunião
foi o embrião da ADE-PE,
que foi anunciada ao
público em 1994, por
ocasião do VII FORESPE,
iniciando toda uma série
de iniciativas no campo
da
divulgação
do
Espiritismo através dos
meios de comunicação
de massa, como por
exemplo:
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FIGURA

21 –

LANÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE DIVULGADORES DO ESPIRITISMO DE

PERNAMBUCO – ADE/PE, POR OCASIÃO DO VII FORESPE



Mostra de Vídeo Espírita de Pernambuco, que teve
sua segunda versão realizada em 1997



Programa de rádio Nova Era, no ar desde junho de
1996 e já alcançando índices significativos de
audiência (terceiro lugar entre programas do mesmo
horário nas rádios AM, segundo o IBOPE),
conquistou um horário nobre na Rádio Ternurinha na
qual vai ao ar uma vez por semana durante 60
minutos;



Planejamento Estratégico em 1995 para um
horizonte de cinco anos de atividades;



INFORME ADE-PE, boletim criado em 1996, de
excelente apresentação gráfica, e que se tem
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convertido em importante instrumento
comunicação para o movimento;
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de



Construção do Estúdio para Rádio, concluído e
inaugurado na sede provisória da ADE no início de
1997, aonde já está sendo produzido o Programa
Nova Era;



1º Curso de TV e Vídeo-Produção Espírita em
fevereiro de 1997



Em 1997 constaram 07 eventos no Calendário Geral,
sendo 04 em parceria.



Para 1998 estão previstos no Calendário Geral mais
sete eventos, sendo que, desta vez, 03 em parceria.

Além destas importantes realizações, a ADE-PE recebeu a
responsabilidade de realizar o 1º CONBRADE (Congresso Brasileiro de
Divulgadores do Espiritismo) e 10º
CONBRAJEE (Congresso Brasileiro
de Jornalistas e Escritores Espíritas)
em 1997, com o tema central
“Espiritismo: comunicação com
qualidade.
Foi um momento de
altíssima
relevância
para
o
Movimento Espírita Pernambucano, FIGURA 22 – ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DO PROGRAMA NOVA ERA
afinal, foi um congresso nacional,
que já na sua primeira versão alcançou um público superior a 2000
pessoas. A ADE-PE saiu do evento ainda mais fortalecida, firmando-se
como instituição importante e necessária perante o movimento e a
própria sociedade.
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Além disso, o
CONBRADE foi foco de
discussões importantíssimas
no campo da divulgação do
Espiritismo
e
que
se
desenvolveram
em
salas
especiais, paralelamente à
apresentação
dos
temas
doutrinários apresentados nos
FIGURA 23 – ABERTURA DO I CONBRADE E X CONBRAJE NO CENTRO DE CONVENÇÕES
auditórios e teatros do Centro DE PERNAMBUCO, 1997.
de
Convenções
de
Pernambuco. Destas salas especiais que receberam 18 (dezoito)
diferentes temas para debate, como por exemplo Internet,
Universidades, Mecanismos Administrativos da ABRADE, Jornal, Rádio,
Televisão, TV a cabo, etc., foram colhidas inúmeras propostas e
selecionadas num total de 75 que por sua vez serão debatidas e
analisadas por ocasião da elaboração do 1º Planejamento Estratégico da
ABRADE, com previsão para o período de carnaval de 1998, em Cuiabá Mato Grosso. Este planejamento terá um horizonte de cinco anos, no
qual ficará claro para todo o Brasil quais as realizações, metas que a
ABRADE pretende atingir, com indicação do como fazer, quem irá fazer,
etc., obedecendo à metodologia do planejamento estratégico, que é um
instrumento da administração moderna para ser utilizado também no
meio espírita, como já vem ocorrendo, diga-se de passagem, com
algumas das instituições do Movimento Espírita Pernambucano.
Disto tudo, podemos concluir dos grandes benefícios que
este evento já está trazendo e ainda trará, primeiro por ter movimentado
as engrenagens em termos de ABRADE e de comunicação de massa no
Brasil, depois, pela riqueza do conteúdo, pleno de ideias e sugestões
vindas de pessoas que conhecem a temática, e finalmente por ter gerado
tantas propostas que serão certamente encampadas pela ABRADE em
seu planejamento.
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Perfeitamente justificável, portanto, o clima de otimismo
em relação às perspectivas futuras da divulgação do Espiritismo no
Brasil, e ao futuro da própria ABRADE, que saiu revitalizada das terras
pernambucanas. Já para o nosso querido Movimento Espírita
Pernambucano, não poderia ter havido forma mais bela e significativa de
coroar estes 10 anos tão brilhantes de realizações e aprendizado.

Associação Médico Espírita de Pernambuco (AME-PE)
MISSÃO:
“Agregar profissionais espíritas da área médica e promover
através do estudo contínuo e das pesquisas científicas nessa
área, a interligação da Doutrina Espírita com a Medicina. ”
Fundada em 1995 a AME-PE tem também uma conotação
nacional, já que há pouco, foi fundada a Associação Médico Espírita do
Brasil, em São Paulo, que soma-se às AME’s estaduais, no cumprimento
dos objetivos específicos a que está destinada.
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Não obstante o pouco tempo de fundação, já encontra-se
interpenetrando-se com outras áreas médicas, trocando ideias em
congressos de parapsicologia, nos quais tem a oportunidade de colocar
a visão espírita dos fatos. No ano de 1997 realizou a sua Jornada Espírita,
com grande perspectiva de crescimento não só em termos de
Pernambuco, mas em todo Brasil.
A importância da existência da AME nos parece por si
mesmo tão evidente, que dispensaria maiores comentários, afinal, tratase de uma área, literalmente, vital, para o homem, e, como sabemos o
conhecimento propiciado pelo Espiritismo na área das chamadas “curas
alternativas”, é vastíssimo.
Pensamos em colocar algumas citações para ilustrar, para
não sobrecarregar o texto, lembremos apenas superficialmente
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princípios do conhecimento espírita como os fluidos e o perispírito, a
terapia do passe, a importância e eficácia da prece (já existem estudos
científicos sobre a importância da prece para ajudar na cura e
recuperação de doentes), o valor da auto-educação, do cultivo dos bons
pensamentos e sentimentos, etc. na conquista da saúde integral. Além
disso, que de contribuições não traz o Espiritismo no campo da saúde
mental, através do estudo das parasitoses espirituais ou obsessão, das
vivências do ontem que dormitam no inconsciente, mas que interferem
no equilíbrio ou desequilíbrio do hoje, e da própria evangelhoterapia (se
nos permitem o termo) como roteiro de prevenção e cura das
enfermidades, que carregam em sua raiz, matrizes de desequilíbrios
morais?
É um campo tão vasto a ser explorado, quão grande é a
necessidade de divulgação destes princípios, como contribuição para a
paz do homem terreno. Apoiemos a AME-PE em seus esforços e
iniciativas, para que a sua contribuição à sociedade seja cada vez mais
significativa.
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Em 1997 a AME-PE participou da realização de quatro
eventos em parceria com mais seis instituições de Pernambuco, para
1998, prevê a realização de quatro eventos mais 03 em parceria.

Núcleo de Arte e Cultura Espírita de Pernambuco
(NACE)
MISSÃO:
“Congregar grupos e trabalhadores da arte espírita do Estado
de Pernambuco com a finalidade de facilitar e ampliar as
produções artístico-culturais, fundamentadas no estudo e na
pesquisa, contribuindo para a formação de novos padrões
sociais, sob a ótica espírita. ” (Planejamento Estratégico do
NACE - 1996 a 2000)

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Fundado em 1996, o NACE-PE também já com seu
Planejamento Estratégico elaborado, vem crescendo a cada dia. Após o
seu surgimento já podemos perceber um maior incremento da arte
espírita, a maior facilidade de inseri-la nos eventos do Movimento
Espírita Pernambucano, já que há algum tempo haviam algumas
barreiras de interpretação, algumas dificuldades para esta penetração,
principalmente pela existência de alguns tipos de preconceitos e
movidos também por algum desconhecimento doutrinário.
Vale a pena, portanto, relembrarmos Allan Kardec com sua
maestria no escrever, falando-nos sobre a influência perniciosa das ideias
materialistas sobre as artes em geral e a regeneração delas por meio do
Espiritismo, texto escrito há mais de cem anos e publicado no livro
“Obras Póstumas”.
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Kardec inicia seu
estudo reproduzindo um texto
do “Mundo Ilustrado” de 19 de
dezembro de 1868, na seção
“Correio de Paris” no qual é
feita já àquela época, uma
análise crítica sobre o quanto as
preocupações
de
ordem
material cada vez mais se
sobrepõem aos anseios e
cuidados
artísticos, FIGURA 24 – I ENCONTRO – A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO. RECIFE, 1996
lamentando o quanto a
sociedade tem mergulhado no pragmatismo e na dureza da luta para
“ter”, em detrimento do “ser”, da sensibilidade, do sentimento
adormecendo em si mesma a percepção da harmonia e do belo das
expressões da arte. O texto finaliza com uma tirada de muito bom humor
do autor francês Carmouche, onde desabafa: “Outrora, quando me surgia
um rapaz de 18 anos, nove vezes em dez, era à procura de um dicionário de
rimas; hoje, é para me pedir um manual das operações da bolsa. ”
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A partir daí Allan Kardec inicia a sua análise, demonstrandonos como Espiritismo e Arte estão relacionados. Primeiro demonstra-nos
que o sentimento de imortalidade é o único capaz de reverter o quadro
descrito acima, originando um novo renascimento, quando a arte voltará
a ter lugar de destaque na construção do caminhar humano, e por outro
lado como o artista que percebeu a transcendentalidade da vida tem o
poder de fazer com que os outros enxerguem a vida com os seus olhos.
Em síntese, dimensiona e revela para nós o valor da Arte Espírita.
Deixemos, no entanto, que fale o próprio codificador:
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“As preocupações de ordem material se sobrepõem aos
cuidados artístico; mas, como não ser assim, quando os maiores
esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do
homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda
aspiração que ultrapasse essa existência? É lógica, inevitável
semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo
estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe
atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, em que pode ela
concentrar seus pensamentos senão no ponto onde se encontra? O
que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta
para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas, o ideal
paira exatamente nessa região extramaterial onde só se penetra
pelo pensamento; que a vista corporal não pode varar, mas que a
imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o Espírito haurir da
ideia do nada?
(...) como querereis que os vossos artistas e os vossos poetas
vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma,
que não compreendem e nas quais nem mesmo creem?
O Espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crê
ser a verdade e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna
uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto melhor a
sente. Se, à inteligência da coisa junta a flexibilidade do talento, faz
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que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros.
Mas, que impressões pode provocar nos outros aquele que não as
tem?
Para o materialista, a realidade é a Terra; (...)não pode,
portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente.
Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é
possível exprimir. (...)mau grado aos esforços que empregue para
elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra-a-terra, como um
pássaro sem asas.
A decadência das artes, neste século, resultou inevitavelmente
da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais, (...) O
século apenas colhe o que semeou. (...) as artes não sairão do torpor
em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias
espiritualistas.
(...)é matematicamente certo dizer-se que, sem crença, as artes
carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta
necessariamente uma transformação artística paralela.
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(...)assim como a arte cristã sucedeu a arte pagã,
transformando-a, a arte espírita será o complemento e a
transformação da arte cristã.
Allan
Kardec
Acreditamos, a partir das argumentações do codificador,
ficam dirimidas as dúvidas quanto à importância da arte para este
momento moral da humanidade, e principalmente da arte espírita, que é
a arte ética por natureza, a arte que faz brotar as aspirações nobres que
dormem no interior dos filhos de Deus, e que a Ele nos remete.
E eis que Pernambuco tem o NACE, com esta missão
especialíssima, por ter no sentimento humano a sua vinha. O trabalho a
realizar é amplo, mas guardemos plena certeza de que as possibilidades
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de consolidação e crescimento são vastas, dado que estão inscritas nas
próprias leis de Deus, Supremo Inspirador do bem e do belo. Resta-nos o
trabalho perseverante.
O NACE-PE, em 1997 realizou dois eventos mais quatro em
parceria; já para 1998, prevê realizar sozinho 12 eventos, além de mais 03
em parceria.

Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de
Pernambuco (IPEPE)13
MISSÃO:
“Interligar o Pensamento Espírita às diversas áreas do
conhecimento humano, colaborando para a cidadania e a
paz”. (Planejamento Estratégico do IPEPE - 1997 a 2001)
O Espiritismo penetra em todas as áreas da atividade
humana, como podemos deduzir destas passagens de Allan Kardec:
“(...)o Espiritismo, que entende com as mais graves
questões de filosofia, com todos os ramos da ordem
social, que abrange tanto o homem físico quanto o
homem moral, é, em si mesmo, uma ciência, uma
filosofia, que já não pode ser aprendida em algumas
horas, como nenhuma outra ciência” (O Livro dos
Médiuns, Cap. II, item 13)
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“O Espiritismo tendo por objeto o estudo de um dos
elementos constitutivos do Universo, toca forçosamente

13

http://www.ipepe.com.br/

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

na maior parte das ciências” (Caráter da Revelação
Espírita. In A Gênese - Cap. I, item 18)
Com base nisto, a
intenção do IPEPE é agregar pessoas
espíritas que queiram debater
propostas, trocar ideias, sobre o
pensamento espírita e sua interligação
com áreas de atividades no seu campo
de atuação profissional.
FIGURA 25 – JOSÉ LUIZ, MÁRCIA ÁUREA E FERNANDO ANTÔNIO LINS NA

Atualmente, o instituto APRESENTAÇÃO OFICIAL DO IPEPE À SOCIEDADE.
atua em três destas áreas do
conhecimento humano, já muito bem definidas dentro de sua estrutura
organizacional. São elas a Área de Saúde, a Área Jurídica e a Área de
Educação, que já veem realizando alguns seminários onde se cria o foro
para debater as ideias.
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Naturalmente, novas áreas irão surgir para contemplar
outros aspectos, como o político-social, economia, administração,
ecologia, etc. de forma que os espíritas atuantes das diversas áreas
possam também contribuir.
Vejamos
um
exemplo:
Imaginemos que profissionais espíritas da
área de educação, como pedagogos,
professores, coordenadores e diretores
de escolas, possam se reunir para debater
e fazer uma crítica à luz da Doutrina
Espírita dos modelos educacionais,
FIGURA 26 - DIRETORIA DO IPEPE. ITAMAR NORONHA, IVANE
currículos, concepções filosóficas do PEDROSA, MÁRCIA ÁUREA, JOSÉ LUIZ, GEZSLER WEST, MARTHA
educando e do educador, etc., LÚCIA E FERNANDO LINS
elaborando visões e propostas para
serem oportunamente intercambiadas com outros profissionais e
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instituições de educação, nos seminários e congressos sobre educação,
nas capacitações, nas próprias escolas, etc., não com o objetivo de
converter os outros ao Espiritismo, mas
visando colaborar,
efetivamente, com o processo educacional de Pernambuco, do Brasil, do
mundo.
Será a proposta espírita, através do IPEPE, ou do educador
espírita que compartilha aquela visão construída nos debates do
Instituto, presente nas áreas de educação pelo mundo a fora, sugerindo,
somando, com o intuito de fazer o Espiritismo penetrar profundamente
na prática da educação humana, tornando-a cada vez mais holística em
seus princípios e ética em sua ação.
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Ora, este mesmo raciocínio é perfeitamente válido para as
demais áreas de atuação do IPEPE- PE, que deve ser visto, enquanto
iniciativa, como modelo para outros estados, e consequentemente para
uma organização em nível nacional, para que esta proposta possa trazer
os frutos que já podemos entrever, isto é, influenciar decisivamente a
sociedade, num processo de parceria com todo Movimento Espírita, para
que se consolide a fase de transformação social que virá pelo progresso
moral da humanidade.
O IPEPE, já no ano de sua fundação, em 1997, realizou
quatro eventos importantes, sendo um deles a sua apresentação oficial
para a Sociedade, além de participar dos quatro eventos que foram
levados a efeito em parceria.
“Quando o Instituto de Intercâmbio do Pensamento
Espírita com a sociedade de Pernambuco, nasce com
esse fim, para nós, inicia-se uma nova era, a era da
vulgarização do Espiritismo nos meios acadêmicos, nas
Universidades, nos congressos, encontros e seminários
das diversas áreas do conhecimento que absorverá o
ensinamento espírita como uma nova forma de
pensar, de pesquisar, de estudar, de fazer, não mais
considerando o homem sob o aspecto apenas material,
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mas o homem integral. O homem que tem por futuro
a eternidade, por meta a felicidade, por destino a
perfeição”.
(“O Acontecimento do Século”, artigo de Yolanda
Polimeni ; Mensário Espírita - Jan/97)

Feitas as devidas apresentações, já podemos prosseguir em
nossa análise sobre quem compõe o Movimento Espírita Pernambucano,
só que agora muito mais felizes, por constatar que estamos perante um
movimento que realmente movimenta-se; e o surgimento destas
instituições é, desta realidade, um dos mais eloquentes testemunhos.
Trata-se da constatação de o quanto está rico, em termos de ideias, de
conteúdo e de dinâmica o Movimento Espírita.
Estamos vendo as novas instituições de abrangência
estadual, com suas missões muito bem caracterizadas, suas ramificações
muito claras e sem espírito de concorrência, somando, num processo de
parceria com as entidades federativas e centros espíritas, visando os
nobres objetivos apontados pelo Espiritismo.
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Entidades Federativas Estaduais
Federação Espírita Pernambucana (FEP)14
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Fundada em 8 de
dezembro de 1904, na Rua da
Concórdia em Recife com a
denominação inicial de Centro
Espírita Regeneração. Foi a
primeira
sociedade
espírita
fundada em Pernambuco, pelos
pioneiros Clodoaldo Fernandes
Viana, Benjamim Pereira Guerra,
Antônio C. da Costa Alecrim,
Amaro Dornelas, Jorge Sarmento
Arantes, José Joaquim da Cunha FIGURA 27 – SEDE DA FEP EM RECIFE.
Maia, Luiz Rizzo, entre outros. Em
07 de março de 1915 passou a denominar-se Federação Espírita
Pernambucana. Agrega, atualmente cerca de 150 Centros Espíritas
adesos, distribuídos em 15 Áreas Federativas desde 1993. Em seu
Estatuto Social define como objetivo, entre outros: “A união das
sociedades espíritas de Pernambuco” (Art.1º, item IV).
A FEP é uma instituição que além de agregar Centros
adesos, funcionando como federativa, tendo, atualmente assento no
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, atua
também, paralelamente, como um Centro Espírita, realizando todas as
atividades peculiares ao funcionamento destes, como reuniões públicas

14

Site: http://federacaoespiritape.org/; Twitter: https://twitter.com/FEPernambucana;
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Federa%C3%A7%C3%A3o-Esp%C3%ADritaPernambucana/446195455436801?fref=ts

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

doutrinárias, reuniões mediúnicas, Estudo Sistematizado, fluido terapia,
etc.
Administrativamente falando, é uma instituição
organizada em um sistema presidencialista, tendo na Assembleia Geral
dos sócios (sendo todos estes sócios pessoas físicas) o poder máximo da
entidade. A Assembleia elege um Conselho Deliberativo com 15 membros
titulares, que por sua vez elege o Presidente e vice-presidente da
Instituição entre seus pares.
As sociedades adesas, formam o Conselho de Adesos,
também denominado Conselho Federativo Estadual, que reúne-se de
dois em dois meses, é regido por seu regimento interno, presidido pelo
próprio Presidente da FEP, e tem por finalidade, segundo Art. 37 dos
Estatutos da FEP, “(...)executar, em Pernambuco, os planos do Conselho
Federativo Nacional. ” Não tem, portanto, nenhum poder de deliberação,
que é exclusivo do Conselho Deliberativo da Federação Espírita
Pernambucana.
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Consta no Calendário Geral de 1997 um total de 55 eventos
a realizar pela Federação Espírita Pernambucana, sendo 43 deles através
das Áreas Federativas. Em 1998 o número de eventos é de 54, sendo 28
pelas Áreas Federativas. A porcentagem de eventos realizados através
das Áreas Federativas em relação ao total de eventos, caiu de 78% para
51%.
Este decréscimo, embora 51% seja ainda um bom índice por
representar mais da metade dos eventos, pode ser indício (tomara que
não) de um movimento interno centralizador das ações e inibidor da
autonomia das Áreas, reduzindo-lhes a atuação. Apesar do avanço na
criação das Áreas, parece que a estrutura administrativa fechada e
centralizada da instituição, de certa forma estaria sobrepondo-se ao
movimento de descentralização das AF’s. É como se duas forças agissem

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

no mesmo ponto em sentido contrário, gerando efeitos antagônicos, e
ameaçando romper a corda...
Esperamos que os companheiros daquela Casa possam
perceber a importância do trabalho descentralizado, e valorizem mais as
realizações das Áreas, fazendo com que elas cresçam e desenvolvam-se.
A FEP tem um papel importantíssimo no nosso Movimento, e precisa
estar atenta para fazer o melhor.
Sem temer a mudança, deveria paulatinamente rever sua
própria estrutura administrativa, talvez a tornando mais leve e
democrática, pelo aumento da participação das próprias adesas nos
processos decisórios, administrando, realmente, num processo de
parceria.

Comissão Estadual de Espiritismo (CEE)15
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No dia 23 de outubro
de 1947, sob a Presidência do
Professor Djalma Montenegro de
Farias, reuniram-se os Presidentes
da Casa dos Espíritas de
Pernambuco, Cruzada Espírita
Pernambucana, Federação Espírita
Pernambucana, Instituto Espírita
João Evangelista, Liga Espírita de
Pernambuco e União Espírita de
Pernambuco para oficializar a

15

FIGURA 28 – REUNIÃO DE DIRETORIA DA CEE EM 2014

Site: www.ceepe.com.br/; Facebook:
https://www.facebook.com/ceepernambuco?fref=ts
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fundação de um órgão de unidade do Movimento Espírita
Pernambucano.
A CEE reúne mais de cem Sociedades Espíritas adesas,
distribuídas em Áreas Geográficas. O seu Planejamento Estratégico
define sua missão e visão de futuro:
MISSÃO:
“Atuar
como
uma
entidade
facilitadora no Movimento Espírita do Estado de
Pernambuco, unindo as instituições em um clima de
respeito mútuo, através de uma ação participativa
visando a transformação da sociedade pela ética
cristã”
VISÃO DE FUTURO:
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"Na chegada do terceiro milênio,
idealizamos
o
movimento
espírita
pernambucano reconhecido, cada vez mais, por
FIGURA 29 – PLACA - MISSÃO E VISÃO DA CEE
sua postura ética, seus esforços em promover a
união e somar nas iniciativas das instituições
espíritas, com uma atuação ágil, livre e democrática. inspiradora da
cidadania espírita”.
A CEE é uma instituição diferente em relação a outras
federativas, por não manter atividades de um Centro Espírita. Está,
portanto, completamente voltada para a tarefa junto às adesas, através
das quais concretiza suas ações.
É também uma instituição presidencialista, no entanto,
tem importantes diferenças na sua organização administrativa, a
começar pelo papel das instituições adesas, que compõem a sua
Assembleia Geral. A CEE não tem sócios pessoa-física, a não ser os
classificados como contribuintes. Os sócios efetivos são os próprios
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Centros Espíritas. A Assembleia elege um Conselho Deliberativo,
formado por 30% das instituições adesas, que elege toda a Diretoria
organizada na forma de chapas por ocasião das eleições. Votam os
representantes das instituições.
Esta participação dos Centros na escolha da diretoria, é
muito importante para o Movimento, e deveria fazer parte da
organização administrativa de todas as federativas do Brasil. Através
dela, temos quem realmente faz o Movimento Espírita, isto é, os Centros
Espíritas, participando do processo de escolha de seus representantes.
Afinal, a federativa existe em função dos Centros Espíritas, e estes
deveriam ser a sua própria razão de ser. Quando uma federativa não
contempla os Centros nos processos decisórios, está deixando nas mãos
de outras pessoas que, por mais boa vontade e boas intenções que
tenham, não conhecem a realidade do movimento fora da federativa que
frequenta. As federações estão cheias de programas e cursos,
seminários e treinamentos, mas muito deles elaborados a distância da
realidade do que ocorre, de fato, no Centro Espírita.
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Só com uma dinâmica de parceria, em que Centros e
federativas trabalhem juntas, lado a lado, de igual para igual, é que o
trabalho pode desenvolver-se eficiente e eficaz. Enquanto a federativa
continuar assumindo o papel da entidade que presta assistência, e o
Centro Espírita da que recebe as orientações, as normas e as instruções,
não conseguiremos crescer tudo que podemos crescer. O nosso
potencial está subutilizado, porque não sabemos aproveitar todas as
forças que o movimento possui.
A CEE, neste sentido, está um passo à frente, pois tem
procurado trabalhar em um regime de verdadeira parceria, e
estimulando cada vez mais a descentralização. Assim, é que dos 78
eventos que constaram no Calendário Geral de 1997, 60% eram através
das Áreas Geográficas, e em 1998 esta proporção subiu para quase 73%.
São 98 eventos previstos para o ano, dos quais 71 são através das AG’s.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Além disso, estão surgindo dentro das Áreas Geográficas os chamados
Núcleos de Atividades Específicas, que agregam trabalhadores de
setores comuns nos Centros Espíritas, e concretizam as atividades
voltadas para aqueles setores, dentro das Áreas. É uma descentralização
já dentro da própria Área Geográfica, numa organização federativa
muito interessante da qual voltaremos a conversar ainda neste capítulo.

União Espírita de Pernambuco (UEP)
Fundada em 10 de março de 1946, surgiu com o objetivo de
ser mais uma instituição federativa estadual. Seus principais fundadores
são João Bezerra Vasconcelos e Thomaz Ribeiro.
A UEP também tem um sistema presidencialista, e o poder
máximo da entidade é seu Conselho Deliberativo, que é formado pelos
presidentes das Sociedades Espíritas filiadas. Este conselho, quando
reunido em maioria, forma as assembleias gerais ordinárias e
extraordinárias, e é ele que elege a diretoria da instituição.
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É uma instituição que vinha com uma atuação um tanto
tímida, e que, aos poucos, tem ressurgido para o Movimento Espírita.
Ultimamente tem participado ativamente das iniciativas do trabalho em
conjunto no qual tem sido co-partícipe, como por exemplo o IV
ENCONTRÃO e o Calendário Geral.
Esperamos vê-la fortalecida, contribuindo de maneira cada
vez mais significativa para o crescimento do Movimento Espírita
Pernambucano.
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Os Centros Espíritas
São, hoje, cerca de trezentos no Movimento Espírita
Pernambucano. Estão presentes de um extremo a outro do Estado,
desde o Lar Espírita Chico Xavier, quase tocado pelas águas do atlântico
em Jaboatão dos Guararapes, e o Centro Espírita Peregrino de Ismael na
ilha de Fernando de Noronha, até a Associação Espírita A Caminho da Luz
na cidade de Araripina, fronteira com o Piauí e o Centro Espírita Deus
Cristo e Caridade em Petrolina no limite com a Bahia; ambos no mais alto
sertão pernambucano.
Vamos encontrá-los com apenas alguns meses de
fundação, como é o caso da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes,
em Recife, ou com quase um século de serviços, como o Centro Espírita
Amor ao Progresso na cidade de Vitória de Sto Antão, fundado em 1909;
o grupo mais antigo em atuação no Estado16, e o primeiro fundado no
interior.
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Com denominações mais poéticas, como ‘Mensageiros da
Boa Nova’; evocando lembranças do Evangelho como ‘O Bom
Samaritano’, ou ainda homenageando nomes do Espiritismo como
Instituto Espírita Gabriel Delanne, Núcleo Espírita Auta de Souza e Grupo
Espírita Djalma Farias, prosseguem todos contribuindo com a divulgação
do Espiritismo. Alguns com mais dificuldades, outros possuindo
melhores recursos e possibilidades, mas o fato é que estamos presentes
nas principais cidades do Estado de Pernambuco.
Desejamos, no entanto, muito mais, até porque,
Pernambuco tem mais de 180 municípios, e apenas 30% deles já tem um
16

Antes da fundação do ‘Amor ao Progresso’, ocorreu apenas a do Centro Espírita
Regeneração que passou a denominar-se Federação Espírita Pernambucana, dez anos
após a sua fundação
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Centro Espírita. Há muito a ser feito, precisamos dobrar este número e
podemos fazê-lo, através de um trabalho sério, bem coordenado e
cooperativo.
Além disso, precisamos nos aperfeiçoar, isto é, dar cada
vez mais qualidade ao trabalho dos Centros que existem. Modernizá-los,
dotando-os de recursos; contextualizá-los, conhecendo a linguagem e a
realidade da comunidade na qual estão inseridos; transformá-los em
escolas de Espiritismo, onde se vai para estudar, para aprender e não
como se estivéssemos frequentando uma igreja, e para isso é
fundamental que adaptemos nossas casas aos objetivos do Espiritismo,
e não o inverso.
Avante! Somos um grande exército de instituições, com
uma tarefa de extrema importância e precisamos bem percebê-la. Somos
valiosos quando estamos, realmente, a serviço da terceira revelação, e,
por isso, este item é dedicado aos Centros Espíritas de Pernambuco; os
nomes citados, longe de representarem algum tipo de preferência
pessoal, são uma maneira de homenagear a todos, já que a todos não
poderíamos citar.
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A Estrutura
Enfim, assim vemos o quadro de composição do
Movimento Espírita Pernambucano: (Em ordem alfabética)
INSTITUIÇÕES DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL
ENTIDADES FEDERATIVAS
 Comissão Estadual de Espiritismo (CEE)
 Federação Espírita Pernambucana (FEP)
 União Espírita de Pernambuco (UEP)
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INSTITUIÇÕES DE MISSÕES ESPECÍFICAS
 Associação de Divulgadores do Espiritismo em
Pernambuco (ADE-PE)
 Associação Médico-Espírita de Pernambuco (AME-PE)
 Cruzada dos Militares Espíritas de Pernambuco (CMEPE)
 Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de
Pernambuco (IPEPE-PE)
 Núcleo de Arte e Cultura Espírita de Pernambuco
(NACE-PE)
CENTROS ESPÍRITAS
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Algo em torno de 150 Sociedades Espíritas adesas à
Federação Espírita Pernambucana, distribuídas em quinze
Áreas Federativas.



105 Sociedades Espíritas adesas à Comissão Estadual de
Espiritismo, distribuídas em dez Áreas Geográficas.



Algo em torno de 10 Sociedades Espíritas adesas à União
Espírita de Pernambuco



Cerca de 40 Sociedades Espíritas não adesas a entidades
federativas

Importante acrescentar, que, particularmente, enxergamos
todas estas instituições com o mesmo respeito, pois, cada uma delas tem
sua importância própria, tem sua necessidade, e não cabe qualquer
raciocínio em bases de supremacia para um movimento cristão. Se o
próprio Jesus Cristo, que personificou a própria superioridade espiritual

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

na Terra, jamais se posicionou em termos de supremacia, porque nós
outros iremos fazê-lo?
Devemos, sim, enxergarmo-nos uns aos outros, e isto
também institucionalmente falando, como “companheiros”, lado a lado,
sem nos permitir contaminar pelo autoritarismo. A Doutrina Espírita é
Doutrina de Liberdade, de Igualdade e de Progresso, e, por isso mesmo,
o movimento que a representa no mundo não pode coadunar-se com os
erros já demonstrados pela história das civilizações e particularmente
das religiões.
Se não conseguimos conviver fraternalmente, a
problemática está em nós Homens porque as instituições não amam nem
odeiam, e nesse caso é fácil diagnosticar em o nosso pauperismo de
vivência cristã, e em nosso opulento egoísmo a causa dos males que nos
atingem.
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O Movimento Espírita Pernambucano precisa estar
integrado através de uma vivência plena de parceria, e de cooperação, e
mesmo com uma estrutura multi-institucional poderá estar “UNO”.
Vivemos numa sociedade cada vez mais plural, onde as funções são cada
vez mais pulverizadas, onde as organizações tomam missões cada vez
mais específicas, e o Movimento Espírita não deixa de sofrer-lhe estas
influências, portanto, temos plena convicção de que esta multiplicidade
de instituições tem sido salutar para o crescimento do nosso movimento,
pois, através dela, a divulgação tem também se multiplicado; temos
penetrado áreas da sociedade até então inexploradas e os ensejos ao
trabalho para os “de boa-vontade” tem sido visivelmente estimulados.
Seria, ilógico desejar transformá-las em uma única, ou
tolher-lhes a independência sob qualquer forma ou pretexto. Ao
contrário, devemos apoiar suas ações, seu crescimento, suas iniciativas
que venham a colaborar com a divulgação do Espiritismo, que em última
análise é o objetivo maior do nosso movimento.
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Aperfeiçoamento Administrativo
O Movimento Espírita Pernambucano tem oferecido
importantes referenciais para o aperfeiçoamento administrativo de
nossas atividades espíritas. Sempre buscando o melhor, algumas
iniciativas importantes têm dado um tom diferente ao nosso caminhar
espírita no Estado.
Já comentamos que o DDD-C constituiu-se, a partir do
surgimento da distribuição dos Centros Espíritas em Áreas, numa
metodologia instigadora e estimuladora das mudanças, e este foi, sem
dúvida o grande avanço, no entanto outras ideias têm se somado,
contribuindo para o crescimento do nosso movimento e lhe conferindo
condições cada vez mais plenas para atingir os seus objetivos.

Valorização dos Talentos
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É crescente a consciência dos espíritas pernambucanos
quanto à necessidade de valorização, identificação e capacitação das
pessoas para a tarefa no campo espírita. Para isto tem surgido nas
diversas instituições e áreas federativas e geográficas do Estado os
cursos, treinamentos e encontros com este objetivo.
Além do crescimento quantitativo, estes encontros estão
cada vez mais abrangentes, indo além dos treinamentos específicos para
as atividades mais comuns do Centro Espírita e englobando as conquistas
do conhecimento humano que venham a colaborar com a modernização
do movimento. Exemplo disto é o surgimento nos treinamentos para a
administração da Casa Espírita, dos conceitos de gestão, gerenciamento
de processos e resultados, planejamento e avaliação contínua, etc., que
são conquistas da ciência administrativa e estão sendo utilizados para a
formação dos líderes, coordenadores e dirigentes.
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O processo, apenas se inicia, e cada vez mais deveremos
investir neste esforço, para que possamos ter lideranças progressiva e
crescentemente preparadas para lidar com a dinâmica do movimento de
maneira atualizada e lastreada por princípios científicos.

Incremento Tecnológico
É de conhecimento geral a verdadeira revolução
tecnológica da qual somos contemporâneos, e que ocorre em todo
planeta. Surgem recursos a cada dia para servir ao homem na era da
informação. O movimento espírita não pode ficar alheio a este processo,
pois corre o risco de ficar à margem, descontextualizado.
Integra, então, o esforço para modernizar e aperfeiçoar o
movimento, investimentos para dotar as instituições espíritas de
recursos tecnológicos que venham a facilitar a sua missão perante a
sociedade. Há toda uma nova linguagem a ser descoberta ainda pelos
espíritas, e que vem para somar nas nossas iniciativas de divulgação
doutrinária, de cursos de Espiritismo, de intercâmbio com a sociedade.
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Hoje já podemos encontrar, por exemplo, na internet, as
páginas espíritas, iniciativa de alguns grupos e ou pessoas espíritas, mas
é preciso ir além, pois a grande maioria das instituições permanece
distante desta nova realidade. Precisamos ter em nossos centros
espíritas os microcomputadores, recursos modernos de audiovisual para
as exposições, como Vídeo e TV, telões, retroprojetores, assim como
organizar as videotecas com material em vídeo para estudo e pesquisa,
infotecas, com CD-ROMS para o mesmo fim, e breve deveremos estar
com todo movimento espírita ligado à rede mundial de computadores,
com condições de um intercâmbio rápido entre as diversas instituições.
Há pouco tivemos notícia de uma reunião envolvendo a ABRADE e as
ADE’s estaduais realizada via internet, com os representantes de cada
ADE, no seu respectivo estado, realizando uma reunião virtual. É o
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progresso. Imagine o que não poderemos fazer em termos de
conhecimento humano com a excelência da mensagem espírita aliada à
capacidade de troca de informações da atualidade através da tecnologia.
Deu para imaginar?

O Planejamento Estratégico
A partir de 1995, o Movimento Espírita Pernambucano deu
mais um passo importantíssimo na busca da qualidade. Refiro-me à
adoção de um poderoso instrumento de apoio administrativo pelas
instituições do Estado: O Planejamento Estratégico.
Em moderna administração existem três conceitos básicos
fundamentais:
 Objetividade: É saber para onde vai. Ter objetivos claros
em relação aonde se quer chegar;
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 Eficiência: Executar bem todos os passos da caminhada,
ou, em outras palavras, fazer com que a caminhada seja
bem realizada;
 Eficácia: É conseguir interligar os dois conceitos,
chegando com eficiência nos objetivos traçados;
Conclui-se daí que a interligação entre objetividade,
eficiência e eficácia é fundamental para o sucesso administrativo de
qualquer organização. Uma instituição poderá sobreviver muito tempo,
entretanto sem integrar estes conceitos à sua prática, poderá perder o
sentido do seu próprio existir, senão vejamos:
 O que representa uma instituição sem objetivos claros,
isto é, que não sabe para onde caminha, para onde vai? Qual o sentido de
sua existência? A que ela se destina? Caso estas questões fiquem sem
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resposta, estará claro que é uma instituição sem rumo. Digamos, no
entanto, que ela tenha objetivos bem definidos; caso careça de eficiência
e eficácia jamais os atingirá e, portanto, é como se não os tivesse.
Permanece também sem rumo.

138

O Planejamento Estratégico pode ser classificado como
uma ferramenta extremamente eficaz para se alcançar esta interligação.
Com ele define-se claramente a missão ou a razão de existir da
instituição, a sua visão de futuro ou o sonho da instituição, que
representa aonde ela quer chegar; nele também ficam muito bem
definidos os macro objetivos permanentes da entidade, bem como os
seus valores éticos e o público alvo. Depois detalha os objetivos
desdobrando-os em metas e ações, dispostas em um cronograma, com
indicação de quem é o responsável pelas ações e quantas vezes será
realizada. O documento final, portanto, é um guia para a administração
com objetividade, eficiência e eficácia, porque se as ações ali definidas
com seus respectivos prazos e responsáveis forem levadas a efeito,
consequentemente as metas serão atingidas, levando ao cumprimento
dos objetivos maiores da entidade. Ora, quando os objetivos são
atingidos, a missão da entidade está sendo cumprida, e se o
planejamento tiver uma visão realista, paulatinamente estará
construindo o seu sonho ou visão de futuro.
Assim, o Planejamento Estratégico traz três importantes
efeitos para o Movimento Espírita:
 Otimização administrativa e objetividade da instituição:
Este é um efeito direto e de grande importância para a instituição, que
passa a atuar de forma mais racional, administrativamente falando,
ganhando em objetividade, diminuindo o desperdício de tempo e
esforço, definindo prioridades, e dando aos seus dirigentes condições de
avaliar com segurança o caminhar da instituição, controlando
estatisticamente o que foi realizado, as pendências e ações não
concretizadas. Com esse controle poderá com mais precisão rever
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rumos quando necessário, fazer ajustes, etc. para que a instituição
alcance seus objetivos dentro do prazo estabelecido e cumpra sua
missão. Em Pernambuco, o horizonte dos Planejamentos Estratégicos já
concluídos tem sido de cinco anos.

Visão

Missão

Objetivos

Metas
Ações
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 Participação Democrática e Cidadania: A realização
do Planejamento Estratégico precisa envolver toda comunidade,
todos os trabalhadores ligados a instituição. Todos, sem exceção,
deverão participar contribuindo com suas opiniões e visões. Não é
um trabalho afeito apenas à diretoria ou aos conselhos, mas a toda
coletividade, por isso mesmo, graças a própria metodologia
adotada para sua elaboração, o Planejamento Estratégico, é,
naturalmente um instrumento também de estímulo à participação
democrática e à cidadania, já que no momento das discussões, a
opinião do presidente da entidade terá o mesmo peso do seu mais
simples servidor.
 Despersonalização da instituição: A concretização
do Planejamento Estratégico também contribui para modificar

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

uma situação bastante comum no nosso Movimento Espírita
Nacional, que é o modelo de instituição cuja administração, planos
e decisões estão na cabeça de uma ou de poucas pessoas, que
definem sempre a direção a ser tomada. Sendo o Planejamento
Estratégico resultado de um trabalho coletivo, no qual devem estar
envolvidos o maior número de pessoas possível, os seus objetivos,
metas e ações terão sido, naturalmente, a decisão da coletividade
que compõem aquela instituição.
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Quebra-se, o modelo do líder heroico, que decide,
administra e executa sozinho, que não cabe mais hoje no
Movimento Espírita Pernambucano. Este tipo de líder, quando, por
alguma razão deixa a instituição, esta fica sem saber para onde vai,
porque ficou tudo guardado em sua cabeça. Neste sentido,
concordo com o companheiro Gezsler Carlos West, ex-presidente
da Comissão Estadual de Espiritismo quando afirma que “o bom
dirigente espírita caracteriza-se não apenas pelo que realizou ou,
porventura, deixou de realizar, mas fundamentalmente por ser
aquele dirigente que quando vai embora, a obra continua
caminhando firme, porque fez uma administração despersonalizada,
fez uma administração com a equipe, pela causa e pelas pessoas que
integram aquela comunidade e a sociedade; não centralizou em si a
administração daquela instituição, e quando sai deixa saudades pelos
vínculos de amizade, de fraternidade e do carinho entre as pessoas,
mas a obra continua e ainda melhor do que antes”.
A evolução do nosso movimento demonstra-nos, hoje,
claramente, que o tipo de liderança que se coaduna com a nova
realidade é o estilo participativo-democrático, onde as pessoas são
corresponsáveis; é o crescimento da cidadania, é o ser humano
sendo valorizado; é cada um sendo importante naquele
crescimento.
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O Planejamento Estratégico enseja a aplicação prática
da frase “todos somos importantes, mas ninguém é insubstituível”,
porque coloca no papel o que fazer, para onde ir, como fazer,
quando fazer e quantas vezes fazer daquela instituição. Se, por
acaso ocorre o afastamento de algum líder, a casa não perderá a
direção, porque ela não está na cabeça da pessoa, e sim no
documento que norteará a continuação das atividades.
Em Pernambuco, as primeiras instituições espíritas a realizar
seus Planejamentos Estratégicos foram a Associação de Divulgadores do
Espiritismo em Pernambuco (ADE-PE) e a Comissão Estadual de
Espiritismo (CEE) no ano de 1995, tendo sido a ADE-PE a primeira
instituição espírita pernambucana a iniciar a elaboração de um
Planejamento Estratégico no Estado, já no primeiro semestre do ano. Por
algumas dificuldades de cronograma, houve um atraso em sua conclusão
e a CEE no mês de agosto de 1995, como estava previsto desde 1994 em
seu calendário, elaborou e fez vir a público o seu Planejamento
Estratégico / 1996 a 2000, tendo a ADE-PE concluído o seu logo em
seguida.
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Em 1996, elaboraram também seus Planejamentos
Estratégicos a AJA - Associação Jamais Abortar, “Somos Vida”; o NACE Núcleo Artístico Cultural Espírita de Pernambuco; o IPEPE - Instituto de
Intercâmbio do Pensamento Espírita com a Sociedade e o Grupo Espírita
Djalma Farias. Já em 1997, a CEE elaborou o Planejamento Operacional
das Áreas Geográficas, que é um desdobramento do seu Planejamento
Estratégico, elaborado nos mesmos moldes, no entanto para a
abrangência das áreas geográficas, e já foram elaborados na Área
Geográfica - 04 planejamentos operacionais para dois Núcleos de
Atividades Específicas.
Vários outros Centros e instituições do Estado têm
demonstrado interesse em adotar a metodologia do planejamento
estratégico para suas atividades, e mesmo fora de Pernambuco, há
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instituições também bastante interessadas. O maior exemplo deste
interesse foi a ABRADE - Associação Brasileira de Divulgadores do
Espiritismo, que elaborou seu planejamento para os próximos cinco anos
no início de 1998 e noticiou amplamente em todo país.
Vale ressaltar que a decisão para a elaboração deste
Planejamento da ABRADE foi tomada em terras pernambucanas no
Centro de Convenções de Pernambuco, por ocasião do 1º CONBRADE (
(Congresso Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo), motivados pelas
bem-sucedidas experiências vivenciadas no Estado com este
instrumento administrativo.

Núcleos de Atividades Específicas
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Desejo relatar aqui uma outra experiência extremamente
interessante que está sendo vivenciada no Movimento Espírita
Pernambucano, embora, ainda nos seus primeiros passos. Trata-se da
ampliação do processo de descentralização ao qual já nos referimos
iniciado pela Comissão Estadual de Espiritismo, com a criação dos
Núcleos de Atividades Específicas.
Em 1996, o grupo de coordenadores das AG’s daquela
instituição, realizou uma série de reuniões de avaliação sobre o trabalho
realizado junto aos Centros Espíritas. Como resultado destas reuniões foi
elaborado um documento intitulado “Lições de Nossa Prática”, cujo
objetivo era sugerir mudanças e caminhos para o aperfeiçoamento das
próprias Áreas, e nele já se encontra a sugestão para que se descentralize
o trabalho, criando setores, com coordenadores específicos, dividindo
esforços e somando valores. Quando da elaboração do Planejamento
Operacional das Áreas Geográficas, citado no item anterior, aquela
sugestão passou a fazer parte do documento, sendo aperfeiçoada a ideia
e passando a ser vista não mais como sugestão pura e simplesmente,

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

mas como uma meta para todas as Áreas Geográficas da Comissão
Estadual de Espiritismo.
Para melhor entendimento do que representam estes
Núcleos, transcrevo aqui, parte do texto publicado pelo Mensário
espírita / agosto-setembro de 1997, escrito a quatro mãos, por mim e
pelo companheiro Moacir Soares, coordenador da Área Geográfica 04:
“Núcleos de Atividades Específicas: Um salto de qualidade
na descentralização do PROJETO ÁREA GEOGRÁFICA”
“Com a visão no terceiro milênio e idealizando o Movimento
Espírita pernambucano cada vez mais ágil, livre e democrático, inspirador
da cidadania espírita (2), a Comissão Estadual de Espiritismo,
desdobrando o seu planejamento estratégico, elaborou o planejamento
operacional - 1997/2000 do Projeto AG's - verdadeiro manual de metas e
ações - com o qual dá mais um salto de qualidade, antecipando um futuro
desejado para o nosso movimento, com a criação dos NÚCLEOS DE
ATIVIDADES ESPECÍFICAS.
Em que consistem, no entanto, tais núcleos e a que se
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propõem?
São a resultante do processo de descentralização atuando
na intimidade da própria área geográfica, desdobrando-a, para que cada
núcleo executando ações específicas, garanta que os objetivos
estratégicos globais das AG's sejam alcançados, o que seria impossível se
a execução das mesmas estivesse centralizada no coordenador da área.
Os núcleos surgem espontaneamente num cenário de
crescimento das sociedades espíritas e do próprio movimento, no
momento em que as várias expressões de divulgação do Espiritismo
assumem dimensões tais que ultrapassam as fronteiras das Instituições
em direção à sociedade. Alicerçados nesta expansão natural, os núcleos
reunirão as forças já existentes em cada área, nos vários setores de
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divulgação doutrinária, ação social, infância e juventude arte,
administração e relações interpessoais.
Cada núcleo, com coordenação própria e atividades
específicas, dispõe de um potencial duplamente direcionado para o
crescimento tanto dos centros espíritas como do movimento global.
Enquanto por um lado influi como agente motivador dos grupos de
trabalho nos centros, fomentando, de modo organizado, a livre
expressão das atividades para as quais estão vocacionadas, por outro,
contribui para dar maior dinâmica, democratização e cidadania ao
movimento espírita.
(...)o conhecimento, a informação e a aprendizagem fluem
nos dois sentidos, gerando a troca de experiências, o aprendizado
mútuo, a valorização de todos e o crescimento comum. ”
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Acreditamos muito nesta experiência, pois se com a criação
das áreas cresceu o dinamismo e a participação, multiplicando os
eventos, os cursos e treinamentos, os momentos de estudo da Doutrina
e principalmente surgiram novos talentos humanos, o que não devemos
esperar com a multiplicação das iniciativas a partir dos núcleos? O que
antes estava sendo realizado apenas pelo coordenador de área para os
diversos setores de atuação, quais sejam o de divulgação doutrinária,
ação social, infância e juventude, etc., passa a ser realização dos
responsáveis por cada setor, que terá autonomia para dirigir o núcleo,
naturalmente, que num processo de parceria e confiança mútua com o
Coordenador da Área.
Além disso, trará um outro ganho, que é o de envolver mais
pessoas dos Centros Espíritas nas realizações do Movimento, à medida
que os companheiros ligados a cada setor de atividade do Centro Espírita
correspondente a um núcleo, estará automaticamente convidado a
participar de suas atividades. Assim espera-se, por exemplo, que os
responsáveis pelo setor de ação social dos Centros Espíritas de uma
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determinada área, formem o Núcleo de Ação Social daquela área, e
tenham nele um ponto de encontro, de troca de experiências e de
realizações, o mesmo ocorrendo com os demais setores.
Concretamente, já há excelentes resultados em algumas
áreas, com a formação dos núcleos, e o “salto de qualidade” esperado já
começa a se fazer sentir claramente. Vale o esforço dos Coordenadores
de Área mobilizando os Centros para a criação dos núcleos, já que o
ganho vai ser geral para o movimento, e consequentemente para a
sociedade, que poderá ter o Espiritismo chegando até ela de forma cada
vez mais eficiente.
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Capítulo 05 - “ENCONTRÃO” –
Encontro de Dirigentes e
Trabalhadores Espíritas de PE
“Depois
de
vencermos
as
iniquidades(...)subiremos a montanha, donde veremos o sol.
(...)Olhemos o céu e pensemos no Criador.
Porém não nos detenhamos na contemplação,
pois somos chamados a descer até a planície risonha do
trabalho e da renúncia.
Concluímos apenas a primeira etapa da longa
jornada.
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Esperam-nos os caminhos da regeneração que nos
conduzirá ao bosque florido da fraternidade como expressão
da caridade mais pura.
(...)Somos nós, que já aprendemos que é preciso
descer para subir, nós que hasteamos a bandeira da paz, na qual
escrevemos o lema TRABALHO, SOLIDARIEDADE, TOLERÂNCIA,
que praticamos nesta hora, darmo-nos as mãos, porque unidos
no mesmo ideal de amor, sairemos a semear as sementes
divinas do Evangelho de Jesus à luz da consoladora Doutrina
Espírita.
E como servos do Senhor, seremos então
reconhecidos pelo muito amor que tivermos uns para com os
outros.
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Assim concluía o texto “A Viagem do Espírito”, apresentado
num belíssimo vídeo na abertura do I Encontro de Dirigentes de Centros
Espíritas de Pernambuco, nome oficial do primeiro ENCONTRÃO, como
ficaria conhecido pelos espíritas pernambucanos.
O vídeo “A Viagem do Espírito” abriu caminho para toda
uma série de reflexões e emoções, que a partir daquele momento iriam
multiplicar-se na intimidade da família espírita pernambucana.
Com um fundo musical muito bem selecionado, o conjunto
imagem, texto e melodia, promoveu, de fato um “embarque” para
dentro de nós mesmos, “mexendo” com todos os presentes, que desde
o princípio estariam convidados para o amor, para a união.
Sim, e não poderia ser diferente, já que estes constituem-se
nos grandes objetivos buscados pelo encontro, que, finalmente, após
décadas reunia todos os espíritas de Pernambuco.

O primeiro “Encontrão”
147

O primeiro "Encontrão" foi promovido em conjunto pela
Federação Espírita Pernambucana e Comissão Estadual de Espiritismo,
após uma série de reuniões preparatórias realizadas alternadamente na
sede destas duas casas, além de uma na sede da União Espírita de
Pernambuco, que seria a terceira entidade promotora do evento. Nesta
reunião na sede da UEP, presentes os presidentes das três instituições, o
seu presidente queria alguns posicionamentos mais formais quanto à
união, inclusive sugeria a assinatura de alguns documentos, no entanto,
não foi possível conciliar todos estes pensamentos para o primeiro
"Encontrão". Dessa forma, por posicionamento de seu presidente, a
União Espírita de Pernambuco preferiu não participar como promotora
do primeiro encontrão.
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O ruidoso silêncio de décadas finalmente seria quebrado.
Todos os Centros Espíritas de Pernambuco foram convidados para uma
programação que discutiria os
objetivos e finalidades do
Centro
Espírita,
sua
organização administrativa e
doutrinária, e seu papel como
elemento da união e da
unidade doutrinária. Além dos
respectivos presidentes da
FEP e da CEE, Júlio Alves da
Silva e Gezsler Carlos West,
que fizeram a abertura na FIGURA 30 – ABERTURA DO I ENCONTRÃO – DE PÉ: ACÁCIO CARVALHO, XERXES LUNA,
tarde de sábado, participaram HELENO VIDAL, FREDERICO MENEZES, GLAUCE PEDROSA E LUCÍOLA FILIZOLA. SENTADOS:
LUÍS HONORATO, JÚLIO ALVES, ROSA DE LIMA, GEZSLER WEST, TRAVASSOS JÚNIOR E
como expositores Yolanda WALDECK ATADEMO.
Polimeni do Centro Espírita
Gabriel Delanne, Edson Caldeira da FEP, Acácio Carvalho da CEE, Moacir
Soares do Centro Espírita Vicente de Paulo, Frederico Menezes do Grupo
Espírita da Paz e Xerxes Luna da FEP e ainda como debatedores ou
coordenadores de mesa participaram Humberto Vasconcelos da
Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, Mário Lacerda da
Associação Municipal Espírita de Caruaru, Heleno Vidal do Instituto
Espírita Allan Kardec - Lar Ceci Costa, Waldeck Atademo da FEP e a
professora Rosa de Lima da CEE.
Em momento bastante feliz, o então presidente da CEE
Gezsler Carlos West classificou o I ENCONTRÃO como “um verdadeiro
reencontro de almas”, em seu artigo “Conhecereis os meus discípulos por
muito se amarem” (Mensário - Janeiro/1994), aonde comentou:
“Quem neste mundo de Deus, tem o direito
de dividir a família espírita? Felizes estamos pelo
desabrochar de uma nova “cidadania”, onde todas as
pessoas são respeitadas, mas as atitudes “pacíficas” e
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“perseverantes” não confundem “humildade” com
“omissão”. Nosso Mestre é ‘Jesus’ que nos convida ao
‘AMOR’.
(...) Por que não somar esforços? As visões
pessoais não podem ficar acima do coletivo. ”
Já o Mensário Espírita (Órgão Informativo da Comissão
Estadual de Espiritismo) assim noticiou a realização do I
"Encontrão"(Edição Junho/julho - 1994)
“Momento histórico e inesquecível!
Estamos vivenciando uma década de grandes
mudanças e desafios. A Humanidade cansada de
sofrer, inicia uma busca interior para se descobrir
Espírito.
O Espiritismo, convidando-nos a uma fé racional, tem
todas as condições de esclarecer as dúvidas do homem
tecnológico do século XX, orientando-o, com
segurança e lucidez, nessa viagem existencial.
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O Movimento Espírita pernambucano demonstra
através de nobres iniciativas no campo da união, que
está amadurecido para os novos horizontes que se
aproximam. Sigamos em frente, com humildade,
discernimento e perseverança! ”

Foi, de fato um momento de grande importância, e ninguém
duvidava da “bênção” dos benfeitores espirituais, que se fizeram sentir
em todos os instantes, em especial o espírito Djalma Montenegro de
Farias, colaborando para o desabrochar definitivo da união entre os
espíritas de Pernambuco. A realidade, é que esta esperança e este IDEAL,
ali brotara no peito dos que participaram com o sincero objetivo de se
abraçar e de confraternizar, enfim, de amar sem reservas ou
preconceitos.
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E nada mais poderoso que o ideal, que dá direção e sentido
aos nossos passos, às nossas decisões. O ideal fortalece o homem,
reveste-o de coragem e disposição. O homem com um ideal transforma
o mundo, altera a história, constrói o futuro.
A emoção que tomou a todos no encerramento do encontro
falava-nos de amor e união, mas falava-nos também de luta, de trabalho,
de conquista, já que não faz sentido um idealista passivo, apático. O
momento era de reflexão, mas era também de “arregaçar mangas” para
a construção que estava à frente. Muitos de nós naquele momento
tivemos renovados nossos convites para colaborar com a obra, e
resgatados em nossos corações e mentes o sentido de ser espíritas, a
alegria de ser cristãos.

Desafios
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A semente era boa, e a frutificação certa, embora não tenha
encontrado em todos, o solo fértil para a boa germinação, já que desde
o início houve os que se posicionaram frontalmente contrários à
realização do encontro, justificando com interpretações equivocadas a
respeito dos seus objetivos. Perguntas como “aonde se quer chegar com
esta união? ”, fazia parte do repertório de questionamentos sobre o
porquê do encontro, como se por trás de tudo houvesse sempre
segundas intenções capazes de comprometer a “paz” do movimento.
De que “paz”, no entanto estamos falando? Referimo-nos
ao estado de silêncio e omissão, que imperou no relacionamento entre
instituições, vendo passar meio século sem conseguir dialogar? Ou será
que estamos unicamente preocupados em manter a supremacia de uma
ou de outra instituição, sem perceber que juntos somos mais fortes?
O fato, é que este tipo de visão de alguns, que embora
poucos, exercem grande influência no movimento pelos cargos que,
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normalmente, estão ocupando, em muito dificultou a realização do I
"Encontrão".
Se, na oportunidade, muitos colaboradores da FEP, inclusive
seu presidente e principal assessor estavam favoráveis ao evento e
contribuíram efetivamente para sua realização, outros diretores e
conselheiros não viam da mesma forma, e, procuraram evitar que o
encontro não ocorresse. Na verdade, cremos que não perceberam o
alcance e os objetivos do evento para uma atuação espírita mais eficaz
no mundo que clama por luz. Ficamos surpresos, como companheiros
espíritas puderam ser contrários ao diálogo, ao entendimento, à
fraternidade, ao abraço, e principalmente, ficamos nos indagando como
ser espírita imaginando, ao mesmo tempo, que podemos estar sempre
certos e que, por isso mesmo não precisamos conversar com outros, já
que ninguém nada terá a acrescentar. É, no mínimo, incoerente. É
desconsiderar as armadilhas do orgulho e da vaidade, e fechar os nossos
ouvidos à voz da razão.
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Esperamos, sinceramente, que ninguém se sinta agredido
com estas colocações, no entanto, pois, não obstante pensar diferente
deles, e expor estes pensamentos para esclarecimento e reflexão geral,
não alimento nenhum sentimento de animosidade ou desrespeito por
suas pessoas, já que não é a elas que combato, mas às suas ideias.
Também é óbvio, que a diferença de ideias (muitas vezes profunda),
dificulta a convivência, e seria pura hipocrisia afirmar que não se prefira
o diálogo com os que comungam conosco dos mesmos pensamentos;
isso, no entanto, não dá a ninguém o direito de agir de forma incoerente
com a ética do Evangelho, isto é, com o respeito e a tolerância que
devem caracterizar o cristão, desejando o bem sempre e fazendo-lhes
aquilo que desejamos para nós mesmos. Nosso objetivo é gerar reflexão,
questionamentos, e não atacar pessoas. Para estas, só desejamos o
melhor e que sejam felizes.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Após estas explicações, concluo dizendo que as dificuldades
foram numerosas, mas que graças ao esforço e à perseverança daqueles
que colocaram o AMOR à frente e acima dos raciocínios menores, o
evento foi pleno de êxito. Ainda não conseguíramos entrar no tema
UNIÃO propriamente, mas era um passo muito importante para um
movimento que estava sem dialogar, sem se encontrar. A união fez-se
presente muito mais pelas atitudes, embora o futuro nos indicasse que
ela precisaria ser discutida e pensada.
Recordo-me dos abraços finais, das lágrimas e dos afagos.
Lembro das palavras de união proferidas aqui e ali, e os pequenos gestos
de fraternidade que pontuaram todo o encontro... parece, ainda possível
sentir as vibrações daquele momento memorável. As mãos dadas, a
troca de olhares..., e não obstante a natural tensão inicial presente em
todo reencontro, os espíritas pernambucanos conseguiram escrever
uma bela página, cheia de poesia e esperança, e que em todos os seus
versos nos fala de Deus.

O Segundo Encontrão - Preparativos
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O Movimento Espírita iniciou o ano de 1994 com grandes
esperanças para as suas realizações, especialmente no campo da união.
As Áreas Federativas e as Áreas Geográficas em plena atividade haviam
ganhado em estímulo após o primeiro "Encontrão", e era notório o
desejo de todos em dar prosseguimento àquele novo processo.
É dentro deste contexto que começam a surgir as ideias
para a campanha “Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito se
Amarem”, que seria implantada a partir daquele ano, e que se converteu
em tema do segundo "Encontrão". Era um tema, até certo ponto, muito
mais ousado, e era fruto do amadurecimento das discussões e do clima
de fraternidade. Já iríamos no segundo "Encontrão" focar a união de
forma mais direta, e isto era extremamente significativo.
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É interessante observarmos que o processo obedecia a uma
sequência lógica, e que nada surgiu desatrelado de um encadeamento
lógico que refletia o paulatino despertar dos espíritas pernambucanos.
Note, por exemplo, que já em 1993, no primeiro "Encontrão", o texto “A
Viagem do Espírito” conclui com a expressão:
“E como servos do Senhor, seremos então
reconhecidos pelo muito amor que tivermos uns para
com os outros. ”

Além disto, o texto que comenta a realização do primeiro
"Encontrão" escrito pelo então presidente da CEE, Gezsler Carlos West,
inicia com a frase: “Conhecereis os meus discípulos por muito se
amarem”.
De certa forma a expressão do Cristo, e principalmente o
seu significado, fazia-se sentir cada vez mais forte. Havia uma sintonia
com a lição de Jesus, afinal, os objetivos eram superiores, e os que
conseguiram permanecer de mentes abertas e coração sensível
perceberam-lhe o chamamento.
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A campanha estava planejada, definida em seus objetivos e
estratégias, e nenhuma ocasião seria mais propícia para o seu
lançamento para o movimento espírita que o segundo "Encontrão",
quando esperava-se resultados ainda maiores e mais profundos que o
primeiro.
No Mensário Espírita de novembro de 1994 líamos com
muita alegria o seguinte texto da Comissão Organizadora do segundo
"Encontrão"

“O Movimento Espírita Rumo ao Terceiro Milênio”
Já se encontram em andamento os preparativos
para o II Encontro de Dirigentes Espíritas de Pernambuco,
promoção da CEE e FEP nos dias 25, 26 e 27 de novembro na
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sede da Federação Espírita Pernambucana. Este encontro é
uma evidência que o movimento espírita de Pernambuco está
paulatinamente amadurecendo e se fortalecendo, de forma a
colaborar com mais segurança nos grandes desafios que a
Humanidade enfrenta nos seus aspectos social, moral e
espiritual.
É com imenso júbilo que observamos o quanto
esta união do movimento espírita em Pernambuco tem
atendido aos anseios da grande maioria e porque não dizer
da totalidade dos Centros Espíritas do nosso Estado, haja
vista a reciprocidade cada vez maior que têm demonstrado
as instituições integrantes das Áreas Geográficas (CEE) e
Áreas Federativas (FEP), frente às propostas do trabalho em
conjunto.
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É notório a todos aqueles que têm “olhos de
ver”, que os tempos são chegados e que ninguém tem o
direito de sacrificar ou retardar o trabalho grandioso que a
espiritualidade nos conclama a realizar e que para tal é
necessário e indispensável que estejamos unidos como no
“feixe de varas” a que se referiu Jesus.
Amemo-nos, o trabalho é de todos e Jesus
espera por nós. Avante! O momento é de transição e requer
paciência e abnegação. (Grifo nosso)
Vale a pena destacar, que foi exatamente neste mês que
estiveram juntos na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em
Brasília, os presidentes da Federação Espírita Pernambucana e da
Comissão Estadual de Espiritismo, demonstrando o clima de
entendimento e fraternidade que predominava naquele momento, e que
tudo “conspirava” para que tivéssemos um grande encontro.
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Um Encontro Muito Especial!
“O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu”
Michelangelo
(Pintor Italiano / 1475 - 1564)

Quando comecei a escrever este capítulo imaginei que iria
ser fácil escrever sobre o II "Encontrão", afinal, as lembranças são muitas
e marcantes, e muitos companheiros escreveram sobre ele, o que
facilitaria a tarefa. Grande engano! Não que falte material, ou que seja
uma dificuldade de memória... O problema é que quando comecei, passei
a perceber que a grande dificuldade seria colocar em um texto toda
abrangência, alcance, significação e emoção daquele momento.
Lembrei que um dia
escrevi: “a palavra aprisiona o
sentimento, a emoção...”, e que,
talvez, por esta razão, Deus tenha
criado os poetas...
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Certamente
o
II
"Encontrão" teria inspirado uma bela
ária à alma sensível de um Mozart, ou
uma bela peça de arte nas mãos
divinas de Michelangelo ou Da Vinci,
e creio que mesmo assim não seria
capaz de substituir a emoção para
quem esteve lá. A nossa gratidão ao
Senhor da Vida pela oportunidade de
ter sido um deles.

FIGURA 31 – GEZSLER WEST (PRESIDENTE DA CEE), EDSON CALDEIRA (VICEPRESIDENTE DA FEP), JÚLIO ALVES (PRESIDENTE DA FEP) E LUIZ HONORATO

(VICE-PRESIDENTE

DA CEE) (DIR.), EXPÕEM O CARTAZ DA CAMPANHA

DURANTE O II ENCONTRÃO – RECIFE, NOVEMBRO DE 1994)

Quando entrei na sede da Federação Espírita Pernambucana
naquela sexta-feira, 25 de novembro de 1994, não obstante, feliz, estava
apreensivo, afinal a responsabilidade era grande. Havia recebido o
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convite da FEP e da CEE para, em nome das duas instituições, fazer o
lançamento da campanha "Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito
se Amarem", como porta-voz das aspirações de união e fraternidade do
povo espírita de nosso Estado.
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Concentrado no texto,
reuni-me ao grupo que deveria
compor a mesa da abertura do II
"Encontrão”
e
esperei
ansiosamente o momento. Antes,
porém, tivemos a participação do
companheiro Paulo Coimbra do
Centro Espírita Gabriel Delanne, que
do alto da tribuna da Federação
Espírita Pernambucana proferiu uma FIGURA 32 – LANÇAMENTO DA CAMPANHA “MEUS DISCÍPULOS
CONHECIDOS POR MUITO SE AMAREM
das mais belas palestras que já ouvi
sobre o “AMOR”, quando com voz
suave, tranquila e muito bem fundamentada rememorava-nos a
universalidade do sentimento divino, trazendo-nos a figura de Jesus
como referência maior.
O auditório estava totalmente tomado, e a emoção já era
visível quando me ergui para falar (foto). Recordo que busquei os olhos
dos companheiros que contavam com minhas palavras para refletir
fielmente o espírito da Campanha, e pelo pensamento busquei o Senhor
Jesus. As palavras fluíram fácil graças ao amparo incontinente dos
benfeitores espirituais, e senti-me naquele instante falando por muitos,
ou melhor, muitos falando através de mim, porque tinha certeza que os
objetivos da Campanha haviam encontrado nos trabalhadores da lide
espírita a tão necessária ressonância, constatável pelos olhares
emocionados, pelos sorrisos e pelas vibrações que faziam tanger as
fibras mais íntimas de minha alma, e ao final pelos abraços trocados;
abraços emocionados, sinceros, desprovidos de qualquer prevenção. Foi
uma noite muito especial, mas o encontro estava só começando...

SERÃO
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No dia seguinte, na ETEPAM (Escola Técnica Professor
Agamenon Magalhães), mais de 500 pessoas participaram da reflexão
sobre o texto "Os Meus Discípulos Serão Reconhecidos por Muito se
Amarem" do qual reproduzo os trechos abaixo:
“A lei de sociedade é Lei Divina e ninguém pode
viver sem estar na troca permanente que a sociedade
propicia, porquanto a autossuficiência é ilusão do
orgulho.
(...)a incompreensão é grande e a tola vaidade
quer impor suas crenças e seus sonhos como verdade
absoluta(...)
Assim os homens se separam em clãs, partidos,
castas e religiões(..)
Saduceus, samaritanos, fariseus, nazarenos,
materialistas e espiritualistas anatematizavam-se
quando uma estrela brilhou no céu e nasceu o Divino
Semeador.
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Jogou sementes em solos áridos e pedregosos,
entre espinheiros e em terra fértil, convidou-nos a
segui-lo como jardineiros do bem, acrescentando que
seus discípulos seriam reconhecidos por muito se
amarem.
Os séculos se passaram e os discípulos(...)
esqueceram a semente divina(...)
Cumprindo-se a promessa, veio o Consolador
para ensinar todas as coisas e relembrar tudo o que
havia sido dito(...) Cento e trinta e sete anos se
passaram (1) e ainda encontramos (...)Irmãos a
levantarem muros que separam irmãos.
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Soada, porém, a hora. Chegado o terceiro
milênio é necessário que os homens se dispam dos
rótulos, rasguem seus títulos de samaritanos, de
saduceus, de fariseus, de poderosos, de sábios e tantos
outros, abracem-se com fraternidade, amem-se para
serem reconhecidos como discípulos de Jesus,
derrubem o muro da separação e em seu lugar ponham
o canteiro onde germinará a preciosa semente do amor.
Florescendo, distribuamos uns aos outros as
flores da solidariedade, num gesto de verdadeira
UNIÃO. (Grifo nosso)
(1) Texto publicado em 1994
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O texto era forte, era desafiador e trazia uma proposta
clara: “derrubem o muro da separação e em seu lugar ponham o canteiro
onde germinará a preciosa semente do amor. ” Sem meias palavras, estava
posto o desafio. O texto foi discutido em subgrupos estrategicamente
divididos para, realmente, integrar os participantes, de maneira que em
cada equipe houvesse representantes de Centros adesos à FEP e à CEE,
para em seguida realizar uma grande plenária para as conclusões. O
momento final foi de belíssima integração, no qual os corações puderam
falar; as emoções foram vividas sem barreiras e muito bem
caracterizadas pela arte, na apresentação da expressão corporal “OS
SENTIMENTOS”, através do grupo coordenado pelo companheiro João
Evangelista. Logo após, todos os presentes receberam rosas para serem
trocadas entre si simbolizando os verdadeiros laços de fraternidade, que
cada vez mais estreitavam-se. Entre abraços e lágrimas todos
ofereceram e receberam flores.
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O Primeiro Encontro das AFAG’s
Na noite do segundo
dia do "Encontrão", foram
convidados
todos
os
coordenadores
de
Áreas
Federativas ( (FEP) e Áreas
Geográficas (CEE) para uma
reunião comum. Pela primeira vez,
os coordenadores de área que
FIGURA 33 – PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE REPRESENTANTES DE ÁREAS
realizam a mesma tarefa através
GEOGRÁFICAS (CEE) E ÁREAS FEDERATIVAS (FEP) DURANTE O II ENCONTRÃO
de “facilitadoras” diferentes
– 26 DE NOVEMBRO DE 1994.
estariam reunidos dialogando
juntamente com o Coordenador de Apoio às Adesas da CEE e o
Coordenador Geral das AF’s da FEP, além dos presidentes das respectivas
federativas e mais alguns de seus diretores.
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Foi, sem dúvida, um momento muito importante, pois ali
não se tratava apenas de um encontro para integração e
confraternização, mas sim de um primeiro passo fundamental para a
aproximação entre AG’s e AF’s e, consequentemente, para o surgimento
das AFAG’s.
As AG’s já funcionando desde 1992 e as AF’s desde 1993, ali,
no segundo "Encontrão” em fins de 1994, finalmente reuniam-se através
de seus coordenadores. Era já uma prévia para a reunião que aconteceria
no início de 1995 para definir os rumos da campanha "Meus Discípulos
Serão Conhecidos por Muito se Amarem", quando seriam, de fato
definidas as AF’s e AG’s correspondentes, formando as AFAG’s.
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Nesta reunião pudemos ouvir as palavras dos
representantes de ambas as federativas, defendendo a união e a
fraternidade. Todos nos sentíamos fazendo a
história, transformando a realidade, e, não
obstante sabermos que haveriam esforços
para impedir aquelas mudanças que se
anunciavam, sabíamos também que nada ou
ninguém
conseguiria
apagar
aquele
momento de nossas memórias e da história
FIGURA 34 –SALA DE ESTUDOS NO SEGUNDO ENCONTRÃO
do Movimento Espírita Pernambucano.
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Todas os grandes movimentos de reforma ocorridos na
história da humanidade, principalmente aquelas que visavam a
liberdade, a igualdade e a justiça, foram combatidos e não poucas vezes
abafados em suas expressões, no entanto, mesmo quando o sangue dos
heróis tingia a terra e suas vozes eram emudecidas pela violência, jamais
a intolerância humana logrou fazer silenciar o IDEAL, e este sobrevive
sempre, pois, permanece no coração dos que acreditam. E como a
semente que tem que descer ao seio da terra, morrendo para germinar,
o ideal renasce e se firma, mesmo que com outros nomes ou através de
diferentes personagens.
Por isso, a semente de união e fraternidade lançada no solo
do Movimento Espírita Pernambucano, e que se refletiu de forma tão
exuberante no segundo "Encontrão”, jamais morrerá. Não importa que
os atores de então sejam tirados de cena, ou que se multipliquem os
esforços para abafar a ideia, porque a cada dia ela amadurece, saindo do
estado de latência para germinar com toda a sua força.
Quando o homem queima uma floresta, ele destrói de
forma muito grave a vida naquele ecossistema. Plantas, insetos,
mamíferos, répteis, aves que não são destruídos pelo fogo, fogem para
outras regiões para sobreviver. Passado o incêndio, fica a desolação;
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cinzas e restos de árvores enegrecidos, mortos de pé, fumaça e fuligem
asfixiando a respiração onde antes havia oxigênio puro.
O homem olha para a floresta e diz: está destruída, está
morta. No entanto, vêm as primeiras chuvas ajudando o solo a resfriar e
recompondo lentamente a fauna microscópica que o habita. A fumaça e
a fuligem se dissipam, e algum tempo depois já será possível ver
pequenos ramos verdes brotando do chão é a floresta que já iniciou seu
renascimento. Um ano depois, o quadro já será bem diferente, com
plantas por toda parte e alguns pequenos animais que começam a
aparecer timidamente. O tempo passa e através do processo conhecido
pelos ecologistas como sucessão vegetal”, a floresta se reconstitui. É
verdade que demanda tempo, cerca de 100 anos para recompor toda a
flora e mais 100 para a fauna, mas a floresta ressurge, e o homem que
olhar para ela 200 anos depois, saberá apenas pelo registro da história,
que um dia alguém tentou matá-la, destruí-la, queimando-a. Debalde, no
entanto, pois a natureza toda conspirava pela sua manutenção e
crescimento, porque sempre conspira para a vida.
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Assim também com as ideias. O homem pode investir contra
ela destruindo-lhe os autores, queimando os atores e apagando-lhe os
vestígios. Olhará para a ideia em seguida e dirá: está destruída, está
morta. No entanto, se a ideia tem o “aval” da vida e do progresso jamais
poderá ser morta, pouco importando o esforço dos seus temporários
opositores para acender as chamas. As sementes estão no solo, as raízes
não foram atingidas pelas chamas e tornam a brotar.
Ninguém extinguirá o ideal das AFAG’s, porque a natureza
conspira para a vida e a vida conspira para o amor!
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Ao Vivo
POR Jacob Melo

“Tive oportunidade de presenciar e viver um
momento histórico, “ao vivo”, o qual acredito deve ser do
conhecimento dos espíritas, mormente daqueles que se
esforçam pelos ideais da união dos espíritas e da unificação
do Movimento.
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Atendendo a convite de duas casas federativas:
Federação Espírita Pernambucana e Comissão Estadual de
Espiritismo,, fui participar do chamado II "Encontrão",
oportunidade em que se reuniam aquelas duas entidades
daquele Estado com os representantes das adesas de ambas.
Foi um momento de elevada significação, pois se via ali, na
prática, a tão decantada unificação. Duas entidades, que por
um longo período permaneceram afastadas e operando
como concorrentes, agora sentando-se numa mesma
assembleia para tratarem de metas e objetivos comuns, num
resgate do puro sentimento de fraternidade que deve estar
sempre presente em nossos atos.
Ali não houve elogios gratuitos, como não se
ouviu qualquer acusação, agressão ou desfeita, ninguém
pôde perceber ninguém “com um pé na frente e outro atrás,
como não prevalecia qualquer entusiasmo exagerado e fora
dos limites do bom senso. Numa assembleia grande como
aquela (mais de 300 dirigentes reunidos) onde há pouco
tempo não se poderia imaginar a possibilidade de tal
realização por força da incompatibilidade dos interesses, era
nítido o uso dos assentos de forma aleatória, sem a
existência de grupinhos ou grupões. Tudo era
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confraternização, sobrando no ar um nostálgico tom de
“por que não fizemos isso há mais tempo!?”.
Embora para alguns pudesse parecer patético,
era comovedor ver homens, muitos já contando com a quase
totalidade de seus cabelos brancos, a princípio querendo
disfarçar a teimosia das lágrimas por escorrerem, mas que,
no final, sentiam-se aliviados por poderem abraçarem-se
com amplexos de grandes trocas de vibrações harmônicas e
os olhos já indisfarçadamente úmidos e rubros de emoção.
Pudesse eu desfrutar de uma vidência psíquica
e, com certeza, teria observado algo ainda mais comovedor
e feliz a se desdobrar nos planos espirituais.
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Fico imaginando, agora, quanto de esforço o
mundo espiritual não terá desdobrado para vencer tantas
barreiras e obstáculos; quanto de felicidade, por outro lado,
haveria agora por já ter sido alcançado o ponto a que se
chegou! Não foi por menos que os organizadores desse
"Encontrão” lhe deram, por tema central, a lúcida assertiva
do Mestre: "Os Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito
se Amarem”.
Traduzir tudo o que ocorreu em simples
palavras me é impossível, mas uma coisa precisa ser dita e
registrada e por isso repito: foi um grande exemplo de
unificação, “ao vivo”, no qual quase todo o Movimento
Espírita do país deveria se espelhar.
Com toda humildade e sinceridade:
““Comissão” e “Federação”, aceitem meus parabéns!
Guardem meu reconhecimento! Sei que isso é pouco, mas é
de coração! ”
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Este artigo do querido amigo Jacob Melo traduz de maneira
precisa tudo que vivenciamos também na manhã do dia final do segundo
"Encontrão". Na sede da FEP, o próprio Jacob Melo proferiu palestra
cheia de sentimento e, porque não dizer, de “pernambucanidade” além
de seríssimas reflexões para todos os espíritas. Era a apoteose do
encontro; dali partiríamos para o dia-a-dia, para 1995, fortalecidos e
motivados, e aquela manhã desenrolou-se dentro do mesmo clima de
fraternidade e união.
Um outro companheiro e amigo que de forma muito
inspirada escreveu sobre o II "Encontrão" foi Acácio Carvalho, na época,
Coordenador de Apoio às Adesas da Comissão Estadual de Espiritismo.
Seu artigo ENCONTRÃO, DE NOVO?!, publicado já em março de 1995 pelo
Mensário Espírita, relembrava-nos cada etapa do encontro, e os trechos
que reproduzo complementarão, de forma muito precisa, o que aqui já
foi recordado:
“Muito tem sido dito e escrito sobre o evento,
mas, particularmente dois fatos despertaram-me a atenção:
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1. Na semana posterior ao encontro um
colaborador do movimento espírita declarou que, se
dependesse dele, nada daquilo teria sido realizado;
2. Há alguns dias, um ex-presidente de centro
retirou o cartaz da campanha "Meus Discípulos Serão
Conhecidos por Muito se Amarem", do quadro de avisos da
instituição, por não concordar com a aproximação entre a
FEP e a CEE.
Minha mente vagueia e ponho-me a refletir,
relembrando aqueles momentos...
...Paulo Coimbra, do alto da tribuna da FEP,
falando-nos de amor, rememorando a doce energia de Jesus;
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...Fernando Clímaco, lançando a campanha,
dizendo que antes de encará-la como sendo da CEE ou FEP,
deveria ser vivida por todos nós, no âmago de nosso ser;
...as rosas trocadas no final da tarde de sábado,
e aquele abraço sincero que permutamos com nosso amigo
Xerxes Luna (1), em um sinal claro da amizade pessoal e da
aproximação das AG’s e AF’s;
...As palavras emocionadas do Sr. Júlio Alves (2)
na primeira reunião das AFAG’s, sigla docemente sugestiva,
mostrando que o movimento espírita, através da união
entre as AF’s e AG’s, é convidado a uma cidadania jamais
vista, de forma participativa e democrática;
...A “pizza” (3) entre os coordenadores das
AG’s e AF’s, em clima de alegria e fraternidade;
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...A palestra sincera e inspirada do amigo Jacob
Melo na manhã do domingo, convidando-nos a refletir, o
qual após o encontro escreveu um artigo belíssimo: “Ao
Vivo”;
...Nosso amigo “Geo” (4), falando numa
unificação onde não há vencidos nem vencedores,
decorrente de um processo magnânimo de união sincera,
fraterna, fruto do verdadeiro amor entre os discípulos. As
palmas ecoaram por todo auditório, não à sua pessoa(...),
mas, principalmente, palmas para a ideia, uma nova ideia de
unificação;
...as lágrimas quentes teimavam em escoar de
nossas faces, e de tantos outros. Naquele instante, pensava
em Júnior, Lucíola, Xerxes, Glauce e Yolanda (5),
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companheiros de primeira hora desse ideal maior e
organizadores do evento;
...os acordes celestiais de Silvério Pessoa (6),
que semi-mediunizado, cantava:  ““Agradecemos a
Senhor, Senhor, estes momentos de paz...”;
...A emoção incontida de Glauce em sua prece
final, demonstrada através de sua mão que insistia em
tremer enquanto balbuciava:
“Jesus,
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Aqui estamos ao término deste
programa cantando a felicidade deste momento,
ao tempo em que te agradecemos as bênçãos
destes instantes benditos, onde nossas almas
conseguem vislumbrar horizontes sublimes.
Horizontes de luta, de muita luta! Porque a luz é a
nossa grande conquista, a nossa grande vitória.
Para que se instale definitivamente em nossos
corações, carece de transformar alguns equívocos
que nós alimentamos ao longo do tempo, quais
sejam: o personalismo vazio, o frívolo orgulho, o
mesquinho egoísmo, a tola vaidade.
Num momento como este, nós só
temos a te dizer: obrigada Senhor porque já
conseguimos nos alimentar na esperança, como
também na certeza de dias melhores e no desejo
de servir-te mais e mais.
Abençoa a nossa amada Comissão
Estadual de Espiritismo, abençoa a nossa amada
Federação Espírita Pernambucana, órgãos
facilitadores e propulsores da tua mensagem no
coração das criaturas. Que ambas, fortalecidas
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pela energia de sinceros propósitos, possam já
oferecer-te os frutos desta união. Os frutos serão
sazonados, Senhor. E porque não haveriam de
ser? Se a árvore é o teu Evangelho, o solo são os
corações de boa vontade, o adubo é o trabalho,
profícuo trabalho, e a rega é a alegria da perfeita
amizade.
A ti, sublime jardineiro, oferecemos
desde já os frutos e as flores do bem. Do bem que
tu nos ensinaste. Louvado sejas, Jesus!

_____________________________________________________
(1) Coordenador Geral das Áreas Federativas na época do II "Encontrão", e, atualmente,
Diretor de Infância e Juventude da FEP;
(2) Presidente da FEP na época do II "Encontrão";
(3) Na noite do dia 26 de novembro (segundo dia do "Encontrão"), os coordenadores de
AG’s e AF’s e mais alguns colaboradores da CEE e FEP saíram juntos para uma “pizza”. Dali
surgiram amizades.
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(4) Apelido carinhoso do então presidente da CEE, Gezsler Carlos West, atualmente
integrando o quadro de colaboradores do IPEPE;
(5)Os nomes citados referem-se respectivamente a José Travassos de Queirós Júnior, na
época conselheiro da FEP, ex-coordenador da Área Federativa 02, e atualmente
Coordenador de Apoio às Adesas da CEE; Xerxes Pessoa de Luna; Lucíola Filizola, na época
colaboradora do DIJ da Federação Espírita Pernambucana e Coordenadora de Ação Social
da CEE, a qual preside atualmente; Glauce Pedrosa, na época conselheira da FEP, na qual
ocupou vários cargos, e atualmente Coordenadora de Rádio da ADE-PE; Yolanda Polimeni,
ex-coordenadora da Área Geográfica 02 e ex-coordenadora do CEM da CEE, é colaboradora
do Instituto Espírita Gabriel Delanne.
(6) Silvério Pessoa, músico espírita, colaborador da área de Evangelização Infanto-Juvenil
em Pernambuco e também do Núcleo de Arte e Cultura Espírita de Pernambuco.
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Algumas Reflexões Sobre o II “Encontrão”
Em janeiro de 1995, o Mensário Espírita publicou um texto
do companheiro Francisco de Assis S. Rodrigues, na época coordenador
da AF-05 e Vice-Presidente do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes em
Recife-PE, no qual o autor faz algumas importantes reflexões sobre
Movimento Espírita após o II "Encontrão" e encontramos uma assertiva
importantíssima logo no primeiro parágrafo quando afirma:
“(...)evidenciou-se o quanto poderemos receber
de benesses quando nos desapegamos da CASA em
benefício da CAUSA; vez que a primeira é passageira,
efêmera, como todos os elementos transitórios do
mundo; enquanto que a segunda é imperecível, por
fundamentar-se no Amor proposto por JESUS, que tem
sede e templo no coração. ”
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O autor prossegue em suas colocações, e cita-nos de
maneira bastante oportuna o que ele chamou de “advertências” feitas
pelo Dr. Jorge Andréa dos Santos, em seu livro “Enfoques Científicos na
Doutrina Espírita”, no capítulo “Autenticidade de Ideias”, pág. 146, onde
afirma:
(...)A grande ideia kardequiana, o Espiritismo,
viajará pelos séculos em fora, na estrutura psicológica dos
homens, se mergulharmos, com autenticidade, na Essência
desse processo de Universalidade e não ficarmos boiando na
superficialidade de suas equações, onde mais falam as
paixões, personalismos e os interesses imediatistas da
Humanidade(...). ” (Grifo do original)
São, de fato, reflexões muito bem focadas para o contexto
do II "Encontrão", que conseguiu demonstrar o quanto multiplicaremos
nossa capacidade de atuação, quando todas as instituições espíritas de
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Pernambuco estiverem trabalhando unidas, e isto significa dizer,
somando forças, potencialidades, recursos, pessoas. Podemos realizar
muito mais do que até hoje imaginamos.
Entretanto, se permanecermos separados, dentro de uma
visão de superioridade das casas sobre a Causa ou mesmo de uma casa
em relação às demais, criamos obstáculos à união, e, pretensamente
justificados em estatutos e raciocínios falsos sobre a “condução” do
Movimento Espírita, continuaremos na superfície, sem conseguir
aprofundar para atingir os objetivos a que se propõe o Espiritismo. No
artigo já citado de Acácio Carvalho sobre o II "Encontrão" ele questiona:
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“(...)é aceitável dar as costas a todo esse
movimento maravilhoso de união e fraternidade sincera,
apenas porque uma minoria não compreendeu ainda a
grandeza dos novos tempos? Não, absolutamente, não! Seria
trair Jesus, sujeitar o Movimento Espírita, movimento
caracterizado pela liberdade, ao capricho de poucos. (...)oro
ao Pai convicto de que o trabalho é urgente, mas não
apressado, porém concordando com o pensamento do
Espírito Victor Hugo:
“Quando uma ideia está suficientemente
amadurecida no seio de uma comunidade, não existem
exércitos capazes de contê-la”.
É o próprio futuro do Movimento Espírita que está em
questão. Como movimento humano, ele não sobreviverá ao tempo se
permanecermos, os espíritas, com a estreita visão de que somos
privilegiados por Deus ou que temos uma proteção especial. Jesus
continuará “investindo” no AMOR, e aonde estiver presente o amor, não
importando a apresentação exterior.
Estou, portanto, convicto, de que não há como evitar este
“brotar” de amor, e a frutificação é consequência natural. Se alguns
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companheiros pensam de forma diferente, respeitemos, mas jamais
calemos os nossos propósitos de verdadeira união. Temos que continuar
caminhando na construção deste novo tempo.

Sonhando com o Terceiro
Em agosto de 1995, o Mensário Espírita publicou o artigo
com o título acima, escrito pela companheira Yolanda Polimeni, que,
nove meses depois do Segundo "Encontrão", refrescava nossa memória
sobre aquela passagem especial. A meio de suas lembranças nos diz:
“o SEGUNDO ENCONTRÃO(...) continuou todos os dias:
nas Casas Espíritas, nas Áreas Geográficas e Federativas, nas
AFAG’s, na Campanha "Meus Discípulos Serão Conhecidos por
Muito se Amarem" , nos trabalhos do dia-a-dia que são feitos
em conjunto, num clima de união e solidariedade, marcando
indelevelmente nossas almas sedentas de vivência cristã.(...)
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Embalada pelas doces recordações daqueles
momentos de alegria e felicidade me permito imaginar o
TERCEIRO ENCONTRÃO.
Com certeza a Família Espírita mais amiga e madura,
estará reunida em maior número. Os que não tiveram a
oportunidade de viver os momentos de extraordinário
encantamento dos encontros anteriores farão questão de
estar presentes no próximo. Sem dúvida os patrocinadores e
organizadores do evento escolherão um tema importante
para a sociedade espírita e farão das horas do encontro um
banquete celestial na Terra, a fim de que possamos brindar o
amor. Aguardamos com ansiedade esses dias e sonhamos com
uma festa linda, convicta de que o nosso sonho já é uma
REALIDADE. ”
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Esta expectativa não era de uma só pessoa, certamente.
Todos que participaram dos encontros anteriores, e em
especial do segundo, alimentavam grandes esperanças, e era geral a
expectativa quanto a um grande encontro em 1995. Até porque, este ano
ficou marcado como o ano da fraternidade, graças a campanha "Meus
Discípulos Serão Conhecidos por Muito se Amarem", que se alastrou por
todo o Estado de Pernambuco, a partir do segundo encontrão.
O texto acima não era o sonho de um, mas o sonho de
muitos, no entanto, por ainda não ser o de todos, infelizmente, muita
energia foi despendida para que o terceiro encontrão não acontecesse
por alguns companheiros que não concordavam com a maneira como o
processo estava ocorrendo. Dessa forma, a direção da Federação Espírita
Pernambucana, sob esta influência, já não se posicionou como nos anos
anteriores, para uma nova parceria com a Comissão Estadual de
Espiritismo na realização do encontro.
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Depois de muitas reuniões e discussões, conversas “olhos
nos olhos”, e tentativas de demonstrar a importância da continuidade do
processo, foi colocada como condição para a participação da FEP, a
escolha de um tema que não tocasse as questões cruciais do Movimento
Espírita naquele momento, que eram a União e a Unificação. A condição
foi aceita para que o evento não sofresse solução de continuidade, e o
tema escolhido foi a Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. O mais
importante, no entanto, é que o evento iria acontecer, e isto já era
suficiente motivo de alegria. Afinal, era preciso prosseguir na luta...
“Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e
não houve uma única que se implantasse sem lutas. A
resistência nestes casos está sempre na razão da
importância dos resultados previstos, pois quanto
maior ela for, maior será o número de interesses
ameaçados. ”
Allan Kardec
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(In “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XXIII Moral Estranha - Não vim trazer a paz, mas a espada
- Ed. LAKE, tradução de J. Herculano Pires.)
"Mais que as ideias, são os interesses que separam os
homens. ”
Charles Alexis de Tocoueville (1805-1859)
Historiador e filósofo francês

Terceiro Encontrão
Com grande alegria, estávamos todos juntos novamente. O
terceiro encontrão fecharia um ano muito especial para o Movimento
Espírita Pernambucano.
Na sede da Federação Espírita Pernambucana, seu
presidente abria o encontro lendo a saudação a todos os espíritas de
Pernambuco, assinada por Juvanir Borges de Souza, presidente da
Federação Espírita Brasileira.
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No evento foram discutidos temas como: “O papel da
evangelização espírita diante da criança e do jovem socialmente carentes”,
“A Evangelização e seus desafios”, “Experiências sobre a evangelização
Infanto-Juvenil”, procurando refletir sobre o papel do Centro Espírita no
processo educativo, bem como sobre a atuação da própria
evangelização frente às complexas questões da prostituição, das drogas
e da violência na infância e na adolescência.
Complementando a temática tivemos um painel discutindo
“Ser criança e jovem espírita hoje”, e uma mesa-redonda debatendo “A
participação do jovem no futuro do Espiritismo”.
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Vários companheiros de Pernambuco colaboraram na
exposição dos temas como: Karla Marcelino e Gustavo Filizola, então
diretor do Departamento de
Infância e Juventude da FEP,
Acácio Carvalho e Zélia
Mendonça, Rosa de Lima e
Pedro
Andrade,
Ronaldo
Menezes e Iracema Lins, além
da participação de Jaqueline
FIGURA 35 - ABERTURA DO II ENCONTRÃO
Rocha, declamando o poema
“BIDUIM”, sobre a adoção de crianças abandonadas e que foi
responsável por um dos momentos de emoção do encontro.
O melhor, no entanto, estava por vir, não querendo com isto
diminuir a importância das exposições e dos debates sobre a educação
das novas gerações, que devem ser sempre estimulados e apoiados, mas
é que havia “no ar” o desejo de algo mais... O público presente queria
explicitar que estavam ali para se unir e trabalhar juntos, e não apenas
para discutir o tema, por mais importante que fosse ele.
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O povo espírita queria falar sobre união e desejava discutir
os resultados da campanha "Meus Discípulos Serão Conhecidos por
Muito se Amarem" desenvolvida durante o ano. Seria o momento ideal
para uma avaliação geral e para definir os novos passos para concretizar
a união.
A voz estava abafada no peito, e por mais envolvidos nos
debates sobre a evangelização, sentíamos nosso desejo represado.
Dessa forma, no encerramento do encontro, embora ninguém tenha
planejado antecipadamente, todos, ou quase todos, sabiam que alguma
coisa precisava ser feita, ser dita, ser sentida...
Após as palavras do Senhor Júlio Alves, então presidente da
FEP sobre a importância da evangelização Infanto-Juvenil no Brasil,
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lembrando a afirmativa do espírito Humberto de Campos sobre a missão
do nosso país como “Coração do Mundo e Pátria do Evangelho”, o
presidente da Comissão Estadual de Espiritismo Gezsler Carlos West
ergueu-se na tribuna da FEP para deixar também suas últimas palavras
para o encontro. Como se fora “médium” ou “porta-voz” daquele grito
abafado, não se atém ao tema, e inicia uma reflexão sobre o III
Encontrão, muito bem sintetizada pelo companheiro espírita Carlos
Pereira, integrante da ADE-PE, em seu artigo “III Encontrão: Foram muitas
as emoções”, publicado pelo Mensário Espírita de NovembroDezembro/1995:
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“Geo fez uma reflexão sobre o III Encontrão,
destacando os exemplos da vida do Mahatma Gandhi e de
Francisco de Assis, além de enaltecer a história de lutas de
homens como Joaquim Nabuco e Frei Caneca como
demonstração do espírito de pernambucanidade.
Oportunamente, citou a figura de Zumbi como referência
ao sentimento de fraternidade, de democracia e de
cidadania vivenciados em Palmares, numa analogia àquilo
que acontece atualmente com o Movimento Espírita
Pernambucano, haja vista a descentralização das ações, a
multiplicação do número de eventos produzidos no Estado
nos últimos cinco anos, e principalmente a integração das
Áreas Federativas - AF’s e das Áreas Geográficas - AG’s,
formando as AFAG’s. Emocionado, Geo enfatizava que esse
movimento de união era irreversível e não dependia dele,
nem do Sr. Júlio Alves, nem daqueles que os sucederiam,
porque compreendia o Espiritismo como algo indivisível,
sendo muito aplaudido pelos presentes.”
Os aplausos foram bem a expressão do que sentíamos, e era
a confirmação de que realmente o desejo de dar continuidade ao
processo de união era coletivo. Por isso que, nitidamente, muito mais
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que seu interlocutor, eram aplaudidas, com grande fervor, as ideias ali
colocadas.
Finalmente nosso grito fora contemplado por uma voz que
alta e clara, aliviava nosso anseio de falar de amor, de liberdade e de
integração.

De Mãos Dadas
Quando o Coral Espírita Unificação começou a entrar no
auditório da Federação Espírita Pernambucana, com seus quase 100
integrantes, todos vestindo a camisa da campanha "Meus Discípulos
Serão Conhecidos por Muito se Amarem", fez-se um silêncio, como se
agora fosse o momento da voz sublime da arte embalar a todos em
novas emoções.
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A troca de olhares entre o público presente e os integrantes
do coral, falavam mais que qualquer pedido direto. Parecia que todos
pedíamos aos companheiros cantores: Sejam também vocês nossas
vozes...  Falem também vocês de amor e de união...  Ergam
destemidos suas vozes, e deixem que elas se elevem ao criador
mostrando os nossos sentimentos...
Sintonizados, parecia que cantavam como nunca. Harmonia
e sentimento elevavam-se com as vozes entrosadas, e havia “vida” em
cada acorde, em cada sonoridade, cantando a unificação do amor, a
unificação cristã.
Quando, finalmente, começaram a entoar as primeiras
notas da canção “Amigos para Sempre”, todos já estávamos
sensibilizados. De forma tímida no início, duas pessoas deram-se as
mãos, e mais uma também juntou suas mãos a deles, e outra se uniu
àquelas três, e mais outra... até que todo o auditório, como se não mais
pudesse calar o que sentia, estava todo de mãos unidas e erguidas para
o alto, enquanto que vigorosamente cantava junto com o coral,

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

formando um coro único. Música e gesto converteram-se em
instrumento das aspirações daquele instante, formando um quadro
belíssimo e simbólico de mãos que se apertavam e de vozes que
repetiam em uníssono: “Amigos para sempre é o que nós iremos ser.”
Houve quem evocasse Allan Kardec pouco tempo depois,
para questionar “as mãos dadas”, citando as referências do codificador
sobre a inutilidade das mãos unidas para aumentar a sintonia em
reuniões mediúnicas. Era um preciosismo sem sentido, até porque a
situação era completamente diversa. As mãos dadas eram um símbolo
da união, do estar juntos, e ninguém seria ingênuo ao ponto de imaginar
que o simples ato de unir as mãos significasse a plena vivência do amor,
no entanto, para aquele momento, o gesto foi altamente significativo,
como foi a troca de rosas no segundo encontrão. O que ocorre, na nossa
interpretação pessoal, é que para compreendermos determinados
momentos, gestos e atitudes, precisamos ter o mínimo de poesia na
alma, sem o que somos incapazes de entender as metáforas mais sutis.
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Ao final, estávamos mais felizes e pudemos trocar
emocionados abraços com os companheiros que estavam ao nosso lado,
logo após a prece inspirada feita por Lucíola Filizola, que, perfeitamente
sintonizada com o espírito de união, fechava o terceiro encontrão, sob a

FIGURA 36 - APRESENTAÇÃO DO CORAL ESPÍRITA UNIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO DO III ENCONTRÃO
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bênção amiga dos benfeitores
confraternizavam conosco.

espirituais

que,

certamente,

1996 e o Quarto “Encontrão”
Em seu número de março/abril de 1996, o Mensário espírita
publicou um artigo de José Travassos Júnior com o título: “Você tem
medo de 1996? ”. Curioso título. Afinal, que receios poderia gerar a
chegada de um novo ano?
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Na verdade, o artigo é otimista, e “prevê” mais um ano de
“grandes conquistas e realizações” para o Movimento Espírita
Pernambucano, na continuação do processo iniciado pela
descentralização. No entanto, ao mesmo tempo, anota, quase em tom
de advertência: “Que de nossa parte acompanhemos atentamente o
progresso, sem receios e com coragem, pois, nestas horas é comum nos
depararmos com o tradicionalismo”. Pessimismo? Não interpreto desta
forma. Na verdade, entendo que esta observação, bem como o próprio
surgimento do artigo como um todo, refletia uma preocupação mais
geral, no sentido de que não atingia apenas o seu autor, mas o próprio
Movimento Espírita, que ao final de 1995 se perguntava:  O que irá
acontecer a partir de 1996 com todo este processo de mudanças que
estamos vivenciando em Pernambuco?  Que tipos de obstáculos
poderão surgir?  Serão capazes de deter a marcha do progresso que
já se verifica?
Por quê, no entanto, tantas dúvidas, tantos “medos”? O que
estava por trás destas preocupações? Fácil explicar.
Mais uma vez, o tipo de organização na qual se estruturou o
movimento espírita brasileiro, hierarquizado e centralizador, tornava-se
uma ameaça ao ritmo dos acontecimentos e das mudanças, e dizemos
ao ritmo, e não aos acontecimentos ou mudanças em si, já que não há
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como deter o progresso, e isto porque, o pensamento que impera neste
tipo de sistema não é o da maioria, que nem é ouvida, por falta de uma
estrutura que lhe dê vez e voz. A última palavra, portanto, é sempre dos
que estão no poder. E, como, é comum se imaginar que quando
chegamos a um cargo de direção, passamos a representar a própria
espiritualidade, pois que, numa análise distorcida da atuação dos
espíritos nos acontecimentos da vida, imaginamos que só fomos eleitos
porque os espíritos superiores assim o designaram. A partir deste
raciocínio, achamos que nossa palavra é lei.
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Eis o ponto. 1996 era ano de mudança de diretoria nas
instituições federativas do Estado, e os presidentes da Federação
Espírita Pernambucana e da Comissão Estadual de Espiritismo, que
estiveram à frente daquelas casas nos anos dos primeiros três
“Encontros de Dirigentes Espíritas de Pernambuco”, seriam substituídos
em seus cargos, e, pela infeliz estrutura organizacional do movimento, a
opinião ou visão de um pequeno grupo ou mesmo de um único homem,
poderia coibir as realizações sonhadas por milhares de trabalhadores
espíritas do Estado. É o absurdo da visão autocrática, base de todas as
tiranias impostas do homem para o homem.
É fato que houve um grande esforço para manter o ânimo
firme e a confiança, por todos os trabalhadores que creem na liberdade
e na democracia, para que não se vissem vítimas do medo a que o artigo
se referia, mantendo a fé no futuro. No entanto, muito do que se previa
aconteceu com a mudança de nomes no poder. Acontecimentos tristes
envolvendo colaboradores do Espiritismo em Pernambuco e retrocesso
nas “negociações de paz”, não tardaram a se concretizar, e como
consequência, o “Quarto Encontrão” não aconteceu naquele ano. Em
vão, muitos esforços foram empreendidos, muitos diálogos foram
tentados, pois a opinião de poucos foi que prevaleceu.
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CEE versus FEP, uma Dicotomia que
Caducou
Ainda no artigo “Você tem medo de 1996”, encontramos
alguns dados interessantes sobre importantes mudanças que estavam
ocorrendo no Movimento Espírita Pernambucano. Estes dados nos dão
condições de compreender a evolução do processo e o amadurecimento
das ideias, por isso, transcrevo alguns destes trechos para o leitor:
“Os fatos comprovam. De cinco anos para cá o
Movimento
Espírita
Pernambucano
mudou
estruturalmente. A popularização do seu dinamismo gerou
tantos filhos que hoje fica até difícil enumerar a todos(...)
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(...) quantos resultados já não nos tem dado a AJA Associação Jamais Abortar, que representa um trabalho
pioneiro no Brasil! Quanta alegria nos tem dado a ADE-PE Associação dos Divulgadores do Espiritismo de
Pernambuco, com apenas um ano de funcionamento!
Quanta satisfação ao ver o surgimento, agora há pouco, do
NACE - Núcleo Artístico-Cultural Espírita de Pernambuco! E
quanta alegria pelo acontecimento em 23 de março
próximo passado da primeira reunião para a implantação
de um instituto de intercâmbio do pensamento espírita nas
atividades humanas! (...)
É que o mundo está mudando, diz o Ph.D. em
consultoria empresarial Luiz Almeida Marins Filho:
“Sempre digo que a única certeza estável é a certeza de
que tudo vai continuar mudando numa velocidade
incrível. (...) não haverá mais espaço para os arrogantes,
para os cheios-de-si, para os que pensam ser mais do que
os outros. Não haverá mais espaço para os que não
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desejam aprender achando-se sabe-tudo, num mundo em
que o novo nos obriga a aprender a cada dia(...)”
Esta mudança estrutural foi se tornando cada vez mais
palpável no nosso movimento. A descentralização e o surgimento das
instituições de abrangência estadual e missão específica (veja capítulo
04) ampliaram nossa visão a respeito da união e unificação do
movimento, que antes estava resumida a aproximação entre a
Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo.
Só que não fazia mais sentido falar na união de dois, quando tantas
outras instituições surgiam no movimento, ao mesmo tempo em que
buscava-se resgatar o valor de outras já mais antigas, mas que pouco
eram lembradas, como foi o caso da União Espírita de Pernambuco.
Estas instituições, começaram a ocupar um espaço no
movimento, que não havia como passarem desapercebidas. Várias delas
estavam trabalhando na elaboração de seus “Planejamentos
Estratégicos”, com abrangência de cinco anos, demonstrando que
vieram para ficar.
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Assim, foi ficando claro que a dicotomia FEP x CEE havia
realmente “caducado”, isto é, era uma ideia superada, já que o
Movimento Espírita Pernambucano não se resume a estas duas casas.
Dentro desta visão foi que a Comissão Estadual de Espiritismo através da
Coordenadoria de Apoio as Adesas, mobilizou todo o Movimento Espírita
Pernambucano para o seminário “O ESPIRITISMO EM PERNAMBUCO”,
com o objetivo de fazer uma análise crítica de todas estas mudanças e
das perspectivas para o futuro.
No dia 07 de julho de 1996, na sede do Núcleo Espírita
Investigadores da Luz, compuseram a mesa do seminário: Lília Matos
representando a Associação Jamais Abortar, Gustavo Filizola,
representando o Núcleo Artístico-Cultural Espírita de Pernambuco, José
Luiz de Oliveira Júnior representando o IPEPE - Instituto de Intercâmbio
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do Pensamento Espírita com a Sociedade, Marcus Vinícius Ferraz Pacheco
pela Associação de Divulgadores do Espiritismo em Pernambuco, Acácio
Carvalho representando a Comissão Estadual de Espiritismo, além da
companheira Cleidilene Santos, representando o CEU - Coral Espírita
Unificação. Todos tiveram oportunidade de expor suas ideias e de falar
sobre as organizações que representavam. Ali, todos estavam nas
mesmas condições. Não havia melhores nem piores, apenas
companheiros, buscando o diálogo, o entendimento, a união.
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Este processo de aproximação entre as instituições que
compõem o Movimento Espírita Pernambucano crescia a cada dia, e
anunciava para o futuro construções ainda mais concretas no campo da
fraternidade e do trabalho em parceria. O exemplo mais eloquente desta
parceria seria o surgimento, no ano seguinte, do Calendário geral do
Movimento Espírita Pernambucano, organizado em conjunto por
07(sete) instituições de abrangência estadual do nosso movimento.
Neste documento, mais exatamente na folha 3 encontramos
“agendado” o IV Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas de
Pernambuco(IV ENCONTRÃO), para os dias 28, 29 e 30 de novembro de
1997, com promoção conjunta da ADE-PE (Associação de Divulgadores do
Espiritismo em Pernambuco), AME-PE (Associação Médico Espírita de
Pernambuco), CEE (Comissão Estadual de Espiritismo) , CME-PE (Cruzada
dos Militares Espíritas de Pernambuco), IPEPE (Instituto de Intercâmbio do
Pensamento Espírita com a Sociedade), NACE (Núcleo Artístico-Cultural
Espírita de Pernambuco) e UEP (União Espírita de Pernambuco).
Finalmente, o ENCONTRÃO voltaria a acontecer. (Para saber mais sobre
o processo de elaboração do Calendário Geral, veja capítulo 08)
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Movimento Espírita: Novas Fronteiras
Este foi o tema central
escolhido para o IV ENCONTRÃO que,
como planejado, foi realizado com
grande êxito em finais de 1997. Foi
um dos grandes momentos de
culminância deste período de 10 anos
riquíssimos em aprendizado. Mais
uma vez o Movimento Espírita
Pernambucano tinha a oportunidade
de reunir-se para discutir a sua
atuação perante a sociedade e os FIGURA 37 - CARTAZ DO IV ENCONTRÃO
rumos a ser seguidos no momento em
que nos avizinhamos do terceiro milênio.
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Desta vez, no entanto, fomos muito além nestas discussões.
O momento era propício, e foram abordadas questões essenciais para o
movimento, encarando-os de frente, maduramente. Se o II ENCONTRÃO
foi o encontro da emoção, o IV ENCONTRÃO foi o encontro da reflexão,
do ‘REPENSAR’, expressão destacada pelo prezado companheiro
Fernando Antônio Lins, atual presidente da AME-PE, durante a mesa
redonda na tarde do dia 30 de novembro.
E este repensar, iniciou na exposição “Atualidade do
Movimento Espírita”, feita pelo companheiro Carlos Pereira, integrante
da ADE-PE e um dos coordenadores do programa Nova Era, quando,
literalmente, provocou os presentes, após uma contextualização
histórica do nosso Movimento Espírita perante os acontecimentos do
mundo e do Brasil, com questionamentos como:


Na Casa Espírita comunicamo-nos adequadamente com
nosso público?
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Temos consciência da ação social que praticamos?



Conduzimos adequadamente
espiritual das pessoas?



Estimulamos o estudo doutrinário?



Estamos suficientemente organizados para administrar
nossas instituições com a qualidade possível?

o

desenvolvimento

o Há democracia interna?
o Há preparo de novos dirigentes e talentos
humanos?
o Há descentralização das responsabilidades e
flexibilidade para mudanças?
o Planeja-se o futuro?


Procuramos tirar as atividades doutrinárias da Casa
Espírita? E o que fazemos para integrar com a
comunidade?



Utilizamos os meios de comunicação de massa
disponíveis?



Estamos sintonizados com as demandas sociais e
individuais?



Preocupamo-nos mais com a Casa Espírita ou com a
Causa Espírita?



Estamos preparados para a NOVA ERA?
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Deixando-nos a pensar concluiu:
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“O processo de busca da espiritualização humana neste fim de
milênio se intensifica, e na Nova Era, é a essência do conhecimento espírita
que prevalecerá, e não o rótulo(...) O Movimento Espírita está preparando
para breve um Encontro Ecumênico(...), no entanto ainda não conseguimos
fazer um encontro ecumênico entre nós mesmos, os espíritas... É
inconcebível que não estejamos unidos”. ”
E após a leitura da mensagem NOVA CLARINADA de Djalma
Montenegro de Farias, psicografada por José Raul Teixeira em 07 de
novembro, portanto, pouco mais de 20 dias antes do IV ENCONTRÃO, na
reunião do Conselho Federativo Nacional
em Brasília, arremata:
“Este processo é de um
amadurecimento natural e, portanto,
irreversível(...)
estamos
plantando
diariamente o PLANETA DE NOSSOS
SONHOS; nós estamos fazendo este
planeta aqui e agora! ”
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FIGURA 38 - HUMBERTO VASCONCELOS, GLAUCE PEDROSA E
YOLANDA POLIMENI (COMISSÃO ORGANIZADORA DO IV ENCONTRÃO)

Eis questões que não
podem esperar. Precisam de respostas rápidas de um movimento que
nem sempre tem conseguido concentrar toda sua potencialidade para
atender estes pontos essenciais. Certamente, unindo forças, distribuindo
responsabilidades, e principalmente tendo objetivos comuns, a nossa
capacidade de realização e mudança será gigantesca. Por isso, no IV
ENCONTRÃO, a família espírita pernambucana propôs-se a uma reflexão
séria, objetiva, sobre os pontos que têm sido óbices à potencialização
máxima de nosso movimento, bem como dos que podem somar para
este aperfeiçoamento. Como muito bem colocado no título escolhido
para o editorial do Mensário Espírita de Agosto/setembro de 1997: IV
ENCONTRÃO - MAIS QUE EMOÇÃO: REFLEXÃO, DEBATE E
COMPROMISSO.
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O
homem,
mergulhado
em
profundas contradições e conflitos entre a
superficialidade de sua vivência no mundo e a
profundidade de sua essência espiritual, sofre e se
confunde. Esta confusão e esta dor, leva-o muitas
vezes ao abandono de si mesmo e conceitos como
dignidade e autoestima muitas vezes têm soado FIGURA 39 - SALA DE ESTUDO NO IV ENCONTRÃO
como palavras vazias e sem significação real,
abrindo espaço para o egoísmo e a indiferença. Daí os dramas da
prostituição e dos vícios, do abandono das crianças e idosos, do aborto
e do suicídio, da fome, do preconceito e da descrença. E neste contexto
insere-se o Centro Espírita e o Movimento Espírita como um todo,
levantando um sério questionamento: Temos feito o suficiente? Em que
precisamos crescer, nos aperfeiçoar, para atender a demanda por
esclarecimento e consolação que já se verifica no mundo?

Participe Dessa Travessia
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Este era o chamamento presente em todas as etapas do
encontro, e começou a concretizar-se de forma prática nas oficinas de
trabalho. Os participantes do encontro foram divididos em cinco salas,
para trabalhar temas específicos em grupos menores. Foram
trabalhados os temas:
Qual o papel da arte na formação do homem?
Como divulgar o Espiritismo pelo Centro Espírita?
Evangelização: Catequizar ou Educar?
Prostituição, Miséria, Violência: O que o Centro Espírita pode fazer?
A integração do Centro Espírita com as Federativas e as Instituições
Específicas.
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As oficinas trabalharam por horas
seguidas durante parte da manhã e toda a tarde
do dia 29, para, na grande plenária e debate da
manhã do dia seguinte, apresentarem o
resultado
dos
trabalhos.
Teria
sido
surpreendente este resultado, dado à sua
riqueza e profundidade, se não tivéssemos
plena convicção da potencialidade do nosso
Movimento. Foi extremamente compensador
ouvir a nossa própria produção de FIGURA 40 - CARLOS PEREIRA. PALESTRA DE ABERTURA
conhecimento, sobre temas tão importantes. DO IV ENCONTRÃO
Sentimos não poder falar mais detalhadamente
sobre cada uma delas pelo limite de espaço desta obra, no entanto
ofereço a todos as palavras finais do companheiro Alexandre Simão,
pedagogo e ‘pensador’ da Educação Espírita Infanto-Juvenil do nosso
Estado, nas conclusões da oficina ‘Catequizar ou Educar? ’. É a nossa
homenagem a todos os que participaram das oficinas do IV ENCONTRÃO:
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“(...)acho que está chegando a hora em que o
Movimento Espírita rompe fronteiras, rompe muros, para que
as palavras possam voar, para que as palavras possam cantar, o
sentido do Espiritismo no mundo”
O momento culminante do encontro, porém, foi a Mesa
Redonda: Reflexões sobre União e Unificação na tarde do dia 30, quando
foram ouvidas reflexões de 20 minutos de cada integrante da mesa,
todos convidados pela organização do evento. Sob a direção serena de
Francisco de Assis (o velho e bom ‘Chico’), Humberto Vasconcelos,
presidente da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins e integrante
da comissão organizadora do IV ENCONTRÃO, iniciou as reflexões,
fazendo pontuações sobre o significado e papel das instituições na
sociedade; seguiram-se as colocações de Marcus Vinícius Pacheco,
presidente da ADE-PE e do Grupo Espírita Djalma Farias, destacando o
processo de adesão dupla, do qual o Centro Espírita que dirige foi um dos
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pioneiros como instrumento de união e fraternidade; logo a seguir,
ouvimos as ponderações de Acácio Carvalho, ex-presidente da Comissão
Estadual de Espiritismo, que fez uma reflexão global sobre o momento
histórico do Espiritismo em Pernambuco, e (lá estávamos nós de novo),
tivemos a oportunidade de fechar as exposições geradoras do debate,
com reflexões sobre nossa responsabilidade individual quanto a
participar ou nos omitir.

187

Antes do debate com todos os participantes, que ocorreu
através de perguntas dirigidas à mesa, tivemos ainda a participação
importantíssima no enriquecimento daquele momento, dos
debatedores Fernando Antônio Lins, que, abordou o aspecto sócio
antropológico e cultural da unificação em Pernambuco, e Gezsler West
que parabenizando os organizadores, destacou a importância do
encontro, ressaltando a maturidade com que se estava discutindo ideias
que até bem pouco tempo eram consideradas ‘tabu’ no meio espírita, e
pelo que isto representava em termos de vivência democrática, onde
todas as visões são respeitadas, embora não sejam necessariamente
convergentes. Em seguida fez colocações bem oportunas sobre o novo
prisma pelo qual se deve considerar as ideias de união e unificação em
Pernambuco.
O Encontro foi encerrado com excelentes perspectivas; os
debates tinham sido profícuos, e todos concordávamos que a discussão
das ideias precisa continuar. O momento era de culminância, como
dissemos, mas, deixava-nos o sentimento claro da necessidade de
recomeçar, de prosseguir. Todos somos responsáveis por isto.
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Capítulo 06 - Mensário Espírita, o
Novo “Typhis Pernambucano”
Em todos os movimentos que precedem as mudanças
sociais, principalmente nos que visam modificações estruturais de base,
vive-se um período de grande efervescência das ideias. Debates, teses,
indagações, surgem de todas as partes, questionando os paradigmas
estabelecidos.
Esta fase é fundamental para que os novos pensamentos
sejam melhor discutidos e amadurecidos, saindo do círculo das ideias de
um ou de poucos homens para passar pelo crivo da discussão e análise
coletiva. Assim, surgem novos parâmetros, novos referenciais para o
raciocínio e nascem novos paradigmas.
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Para que, no entanto, estas ideias possam tornar-se
públicas, há o papel fundamental dos meios de comunicação, e em
especial, da imprensa escrita que, historicamente tem estado presente
nestes momentos, convertendo-se em verdadeiras tribunas de debate.

Força da Ideia Escrita
Pernambuco tem vários exemplos, como o “Typhis
Pernambucano”, jornal fundado por Frei Caneca, que circulou de 25 de
dezembro de 1823 até 12 de agosto de 1824, até cinco meses antes da
morte do mártir pernambucano. Foram 29 números, contendo o
pensamento de Caneca sobre república, democracia, e abolição dos
escravos, baseados nos ideais da revolução francesa: “Liberdade,
Igualdade, Fraternidade”, numa época de escravidão e absolutismo do
poder monárquico. Todo seu patriotismo e coragem transpiram das
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páginas deste jornal, onde chegou a publicar um projeto de constituição
para a “Confederação do Equador”.
Caneca teve sua voz silenciada pelos fuzis da intolerância e
do autoritarismo, no entanto Pernambuco não silenciou. Outros jornais
pernambucanos, ainda no século XIX, em plena monarquia, tornaram-se
propagandistas e, por isso mesmo, precursores da república e da
democracia. Em 1870, José Baltazar Ferreira Facó dirigia o periódico
republicano “Outeiro Pernambucano”, editado por uma sociedade com
a mesma denominação.
Em 1871 surgem os jornais “A República”, que circulou de
janeiro a julho, e “República Federativa” que editou apenas três
números. O periódico “Seis de Março”, cujo título aludia à revolução de
1817, surgiu em 1872 e teve vida bem mais longa. Era dirigido por José
Maria de Albuquerque.
A ideia crescia e se alastrava, fazendo surgir novas
iniciativas, e outros jornais são fundados até 1889.
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Grandes propagandistas da ideia republicana como Martins
Júnior e Maciel Pinheiro, colaboravam com a “Folha do Norte” (1883-84)
e com “O Norte” (1889) criticando a monarquia e enaltecendo a
república federativa e a democracia. Além desses, citamos ainda “O
Pernambuco” (1872), “A Luz” (1873-75), “O Peregrino” (1875), “O
Nacional” (1879), “A Tribuna do Povo” (1879) e o órgão acadêmico “A
República” (1881-83).
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Mensário Espírita
O Mensário Espírita, órgão da
Comissão Estadual de Espiritismo fundado
em 1974, vem se convertendo na tão
necessária (e necessidade histórica)
tribuna de debates, propaganda e
amadurecimento das ideias novas que
surgem para o Movimento Espírita.
Pernambuco tem falado por sua voz, ou
melhor colocado, por suas páginas.
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Comprometido
com
o
“pensar”, abriu espaço para ricas
discussões, e vem acompanhando o
processo de mudança que se opera no
Movimento Espírita do Estado. Desde
FIGURA 41 - EXEMPLAR DO MENSÁRIO ESPÍRITA
meados de 1992, com a notícia da criação
das Áreas Geográficas, até os dias atuais, tanto através de seus editoriais,
noticiários e entrevistas, quanto pela publicação de artigos dos espíritas
de diversas instituições de Pernambuco e até mesmo de outros estados,
tem de forma decisiva ajudado o espírita pernambucano e brasileiro a
pensar sua própria prática.
Indo além da difusão doutrinária, embora sem dela
descuidar-se, discute a estrutura e a organização do movimento, o papel
do espírita na sociedade, a cidadania espírita, a união e a unificação.
Discussões cujo objetivo era o aperfeiçoamento de nossa ação espírita
no mundo, e consequentemente, geradoras de um melhor trabalho de
difusão doutrinária e de uma vivência cristã/espírita mais verdadeira,
expressões que compõem a educação do homem através do
esclarecimento e da exemplificação.
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Transcendeu os limites da própria Comissão Estadual de
Espiritismo, embora continue sendo editado por ela, e é hoje um
instrumento do Movimento Espírita Pernambucano. Todas as
instituições espíritas do Estado têm nele seu espaço, e é um divulgador
não apenas dos eventos realizados por estas instituições, mas também
de suas missões, e de sua atuação no estado.
Analisando estes últimos anos, de publicação, muitos
escritos tiveram peso histórico para a consolidação de certas concepções
e mesmo para dar lugar a importantes reflexões no Movimento Espírita.
Foi necessária coragem para abordar certos assuntos e questionamentos
perante os espíritas, como alguns que foram feitos em suas páginas. E
isto, porque foi além dos tabus, porque permitiu-se discutir temas
considerados “proibidos”, como, por exemplo as questões da união e da
unificação do movimento espírita de Pernambuco.
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Sabemos que muitos entendem que o papel de um jornal
espírita é o de divulgar a Doutrina Espírita, reproduzindo textos
doutrinários, ou no máximo divulgando escritos que tratem de temas
estritamente de ensinamentos doutrinários, e que não concordam
quando um periódico acolhe em suas páginas discussões sobre outros
temas considerados polêmicos. Precisamos, no entanto, ter bom senso
neste tipo de análise, para não cairmos no extremismo.
Ninguém discute a importância da divulgação doutrinária,
no entanto, isto não impede que outros temas sejam abordados,
principalmente porque os jornais têm seu público alvo específico. O
Mensário Espírita é um jornal feito para o público espírita e se em suas
seções abre espaço para discutir o próprio movimento espírita está
prestando um serviço importantíssimo a este mesmo movimento. Se
contribui para o aperfeiçoamento de nosso trabalho espírita, estará,
consequentemente, por via indireta, colaborando para uma divulgação
doutrinária de melhor qualidade feita pelas instituições espíritas.
Portanto, o erro estaria em cair nos extremos. Nem apenas textos
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doutrinários, tampouco apenas discussões sobre movimento espírita.
Equilibrando estes dois aspectos temos uma boa fórmula.

Alguns Textos Publicados Pelo Mensário
“Qual a razão de existir das
instituições espíritas? ”
Por Acácio Carvalho/1994
A dúvida sobre a razão da existência tem
fustigado o homem de todas as eras, desde os
tempos primevos até os dias atuais. Felizmente,
em meados do século XIX, a Doutrina Espírita
veio trazer luz à questão. Entretanto, paralelo
às indagações existenciais do homem, é
necessário realizar o mesmo questionamento
às nossas instituições: Qual o papel atual do
Centro Espírita? Qual a razão de existir das
instituições federativas? Quais os desafios do
movimento espírita, ao longo do terceiro
milênio?
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Uma
das
propriedades
básicas
da
personalidade humana é a disposição para
mudanças; sem ela, os homens com o
pensamento adiante do seu tempo não
quebrariam os paradigmas que atrelam a
sociedade ao passado. Os dirigentes espíritas
precisam estar de olhos e ouvidos abertos ao
clamor da Nova Era. Refletir sobre o Movimento
Espírita é uma atitude salutar e inteligente.
Senão vejamos:
Dados estatísticos apontam o Brasil como um
país de 160 milhões de habitantes, onde 20
milhões simpatizam com o Espiritismo e 8
milhões são espíritas, que frequentam
instituições. A população do Estado de
Pernambuco é de cerca de 7,5 milhões de

pessoas. Existem 209 (dados da época) Centros
adesos a alguma das federativas, distribuídos
em apenas 40 dos 180 municípios do Estado.
Guardadas as mesmas proporções das
pesquisas nacionais e aplicadas a Pernambuco,
deveria haver cerca de 375.000 espíritas no
Estado, e os Centros Espíritas teriam uma
frequência média de 1.800 pessoas. Perguntase: será que todas as instituições espíritas de
Pernambuco têm 1.800 frequentadores, em
média? Em caso negativo, restam duas
alternativas: ou as pesquisas estão incorretas,
ou Pernambuco está com um número de
espíritas abaixo da média nacional.
Será que a tarefa de disseminação da Doutrina
é meramente responsabilidade do plano
espiritual, ou compete ao movimento espírita
organizado ser co-responsável no processo? A
conclusão é de que há muito a ser feito...
Um amigo nos alertava: devemos estar de
ouvidos atentos aos clamores silenciosos das
turbas que não conseguimos ouvir! O jovem
toxicômano ou a adolescente prostituída, o
homem cansado e desiludido, a mulher
permeada de problemas e o idoso
desamparado estão aguardando a mensagem
de esperança em um novo amanhã!
Espíritas, a eternidade é agora; demo-nos as
mãos e juntos, sob a bandeira da fraternidade e
do respeito mútuo, idealizemos o novo amanhã.
Não percamos a oportunidade que o Alto nos
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outorga. A razão de existir das Instituições
Espíritas é levar aos homens a iluminação de
suas consciências, baseada na reforma íntima e
princípios cristãos muito tem sido feito,

“União do movimento espírita
pernambucano”
Por Gezsler Carlos West/1994
“Podem me chamar de sonhador, mas
não sou só eu”.
John Lennon
Eu tive um sonho!
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Encontrava-me dialogando com um ser, que
me transmitia brandura e carinho. Fui
convidado para acompanhá-lo em uma
peregrinação, que passaria por locais de
profundas dores humanas. Transitamos por
algumas áreas do nosso Estado, observando
famílias inteiras ao desalento, jovens
mergulhando na lama da prostituição,
crianças penetrando no mundo das drogas, o
aborto delituoso dizimando vítimas indefesas,
homens de fé vacilante... impressionava-me a
abrangência e profundidade dos quadros
observados,
quando
relembrei
da
maravilhosa Doutrina Espírita atuando como
um facho de luz na noite da humanidade.
Iniciei um diálogo com o ser que me orientava:

 Estou impressionado! Temos que vivenciar
e divulgar o Espiritismo colaborando, de nossa
parte, no esclarecimento do homem.

 Sem dúvida, respondeu-me ele. Mas urge
que os espíritas dialoguem ostensivamente,
sob o manto da humildade, visando a união

entretanto,
unidas,
essas
instituições
executarão bem melhor o seu papel
* * *

dos seus propósitos. Caso contrário, serão
responsabilizados por dificultarem à milhares
de pessoas, a luminosidade que deve clarear
a negritude das consciências.
Acordei com uma sensação estranha, mas ao
mesmo tempo de muito otimismo, chegando
às seguintes conclusões:
Todas as opiniões merecem o nosso respeito,
mas temos que trabalhar incansavelmente
pela união do movimento espírita
pernambucano.
Não podemos nos omitir! As pessoas que
concordam que a união é um passo de
coerência com os ensinamentos de Jesus,
devem
de
maneira
equilibrada
e
perseverante, posicionarem-se claramente.
Caso contrário, seremos coniventes.
As lideranças espíritas devem refletir, através
das atitudes concretas, os anseios de união da
grande maioria dos componentes da família
espírita pernambucana. Se um dia disse
Emmanuel para Chico Xavier, “se eu orientar
algo contrário a Jesus e Kardec, esqueça-me e
siga-os.
Estou presidente da CEE - Comissão Estadual
de Espiritismo, mas cabe à família espírita
observar a mim e a todos que estão
transitoriamente com responsabilidades
diretivas no movimento espírita, para analisar
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atentamente as nossas decisões e iniciativas.
Se agirmos contrariamente a Jesus e Kardec...
Se alguém for contrário ã união do
movimento espírita, escute e analise
criteriosamente os seus argumentos e depois
compare-os com os princípios cristãos tirando
suas conclusões.
Estamos vivenciando uma bela transição. As
vozes do bem têm que ser escutadas em todos
os recantos da existência humana.
Queremos externar o nosso apreço e
admiração pelo atual presidente da FEP Federação Espírita Pernambucana que, junto
com os colaboradores que somam no ideal da
união, vem demonstrando, através de
atitudes concretas, a honestidade dos seus
propósitos. Que Deus nos inspire!
* * *
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Movimento Espírita de
Pernambuco - União
Por Vera Silveira/1995
Adolfo Bezerra de Menezes, em Reformador
de
fevereiro/75,
numa
mensagem
psicografada por Divaldo Pereira Franco,
sobre a união e a unificação do movimento
espírita disse: “...união imediata, unificação
paulatina, trabalho incessante”. Carecemos
de envergadura moral para sequer discutir a
recomendação de nosso amoroso amigo e,
por isto mesmo, cabe-nos refletir sobre a
profundidade de sua comunicação que
expressa, acreditamos o pensamento da
espiritualidade superior.

É convicção de muitos espíritas que os
mentores espirituais do Espiritismo no Brasil,
em Pernambuco, bem como o próprio
Bezerra, estiveram presentes no II
ENCONTRÃO.
Com toda certeza, ali
exteriorizavam a alegria que sentiam por
estarmos cada vez mais unidos, embora
atrasados VINTE ANOS para entender o que
significava a palavra IMEDIATA na
supracitada psicografia, ou seja, que àquela
época já era tempo de vivenciarmos a união
participativa através da compreensão,
tolerância, cooperação, perdão das ofensas,
do entendimento com solidariedade, na
prática da igualdade, com liberdade de
sentimento e fraternidade plena. Cada um de
nós é célula ativa nesse processo de
integração na máxima do Cristo: “AMAI-VOS
UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI”.
Esqueçamos as dificuldades pretéritas,
desrotulemos os irmãos, usemos de
verdadeira caridade para acreditar no
amadurecimento das consciências...
FAÇAMOS A NOSSA PARTE! Não nos
acomodemos esperando que os outros
assumam a responsabilidade que também é
nossa!
É pensamento da Fraternidade Espírita
Morada do Sol - FEMS (01), que precisamos
participar do esforço coletivo pela UNIÃO no
MOVIMENTO ESPÍRITA DE PERNAMBUCO. Na
era do espírito, é tempo de paz! A harmonia
que desfrutamos no convívio dos centros
espíritas, quer sejam adesos à FEP ou à CEE, é
fruto da vontade dos espíritas que mais que
nunca SE AMAM E SE INSTRUEM. Todos
somos os instrumentos da paz que ELE nos

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

revelou e da qual FRANCISCO DE ASSIS fez-se
agente.

Pequena História de Uma Grande
Família

Com certeza estamos despertos de longo
sono, quando os anseios de FRATERNIDADE
estiveram limitados por preconceitos que não
condizem com o sentimento espírita-cristão.

Por Fernando Clímaco/1995

AMAR é AGIR NO BEM! Neste sentido a FEMS,
adesa à FEP desde 1989, fazendo-se também
ativa na vivência de desejada UNIÃO,
requereu em 25/03/95 à CEE, que admitisse
para integrar o quadro de suas adesas. O
pleito foi aprovado em 08/04/95.
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Sem dúvida nenhuma, estamos honrados e
felizes por merecer a confiança de duas das
três facilitadoras do movimento espírita em
PE e aguardamos convictos a ocasião em que
breve, também a UNIÃO ESPÍRITA DE
PERNAMBUCO estará fortalecendo os laços
que irmanam os espíritas do Estado.
Empenharemos nossos esforços para
corresponder ao carinho e aceitação das duas
instituições e não temos dúvida de que nos
será fácil a convivência fraterna, pois o
Espiritismo é único, Todos seguimos Jesus,
com a orientação do Espírito de Verdade
através de Kardec; nosso intuito é a
transformação moral, vitória sobre nós
mesmos, a prática da caridade e a divulgação
do Espiritismo. Não temos receios de qualquer
espécie, muito ao contrário, estamos certos
de que só ganharemos todos nós: FEMS, FEP,
CEE, nesse passo onde a tônica é amar muito
e bem servir.
* * *

Numa época distante
Bela nau forte e ligeira
Sobe o mar, leve e fagueira
À terra virgem buscar
De proa à popa se via
A feliz tripulação
Todos da mesma família
Eram os Mendes Frazão.
A família grande e unida
Após a longa viagem
Vai começar sua vida
Em uma nova paisagem.
Instalam a moradia
E iniciam o trabalho
Dia e noite, noite e dia
Sem sono, sem atrapalho
Surgiam os habitantes
Do continente, criança
E os Mendes Frazão à frente
Exercendo a liderança.
Trabalho era o seu lema
Unir era obrigação
Erguer templos e escolas
Promover a educação.
Mas o tempo foi passando
E o continente crescendo
O trabalho aumentando
Problemas aparecendo.
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Surgiu, pois, em pouco tempo
A primeira divergência...
Nosso líder deve ser
Majestade ou excelência?

Mas muitos anos passaram
E um dia alguém lembrou
Da nau leve e fagueira
Que o mar atravessou.

Assembleias, votações
De tudo se experimentou
Mas o clima de disputa
A tudo só agravou.

De novo vivenciou
O mais puro sentimento
Sentimento inspirador
De tão belo investimento.

Tornou-se a tal questão
De fato insustentável
Veio a fatal divisão
Consequência
inevitável

Dialogando aqui e ali
Contagiou companheiros
De todos os lados vinham
Corajosos marinheiros.

A grande
propriedade
Foi no meio
dividida
A Mendes Frazão
estava
Desgastada e
desunida.

Um único objetivo
E uma mesma emoção
Resgatar a alegria
Reviver a união.
A população local
Foi de pronto convidada
Pra grande reunião
Sobre uma ação planejada

Um grande muro se ergueu
Aprofundou-se a cisão
De um lado ficaram os Mendes
No outro lado os Frazão.

Contrários ao movimento
Ou a favor da união
Muitas vozes se erguiam
Trazendo uma opinião.

Procuraram organizar
Cada qual seu movimento
Questões de ponto de vista
Retardavam o crescimento

O entusiasmo falava:
Vamos logo nos juntar
A intolerância arrematava:
Eles que venham pra cá.

Esta dupla liderança
Problema sérios causou
Dividiu a comunidade
Uns dos outros afastou.

Poremos abaixo o muro,
Gritavam os mais ardentes.
Isto não vai dar certo...
Disseram os descontentes.
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Precisamos ter renúncia,
Falou-se sensatamente
Responde o personalismo:
Renuncie o dissidente.
Pra se expressar pede licença
No meio da discussão
Com voz firme e serena
Venerável ancião.
Barba branca, testa larga
E um olhar que reluzia
Todos puderam ouvi-lo
Falar com sabedoria:
“União imediata
Conquistemos neste instante
Seremos um novamente
Com trabalho incessante
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De trabalhar pela unidade
Não podemos esquecer
Mas o momento nos pede
Aprendamos a conviver.
Respeitemos as diferenças
Apoiemo-nos mutuamente
Dediquemo-nos à causa
Amemos urgentemente.
É preciso compreensão
Para o tempo que virá
Que muito mais vale um homem
Que o rótulo que se lhe dá”.
Calou-se o ancião.
Sublime luz lhe envolvia
A assembleia em silêncio
Profundamente refletia.

De passar não cessa o tempo
No tão longínquo rincão
E o esforço continua
Pra unir os Mendes Frazão.
* * *

O Movimento Espírita e Eu
Por Yolanda Polimeni /1996
Cheguei ao Centro Espírita através da mão
amiga da amiga dor.
Conheci, estudei, cri. O Espiritismo é tudo o
que buscar em toda minha existência, para
explicar a própria existência. Doutrina de
amor e razão: Espíritas amai-vos, este o
primeiro ensinamento; instruí-vos, este o
segundo.
O tempo passa, os trabalhos vão surgindo e
vou tomando conhecimento do Movimento
Espírita, trabalhando na Comissão Estadual
de Espiritismo - CEE, porquanto o Centro ao
qual me filiei é a ela adeso. Apesar do
profundo amor que sinto, desde àquela
época, por esta casa, sempre senti
constrangimento quando me perguntam:
qual a diferença entre CEE e FEP? Existe
divisão? Têm finalidades diferentes? O nó
sempre sobe à garganta e eu tento dar uma
explicação racional, que não convence a
mim mesma. Afinal, dividem-se instituições
e pessoas que adotam uma Doutrina de
união? Ouvi, certa feita de um confrade a
dura realidade: a divisão existe porque nós
somos espíritos inferiores, por causa de
nossa imaturidade espiritual.
Concordei em parte com o companheiro,
mas não aceito. A inquietação ainda reside
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em meu espírito neste particular. Como
aceitar pacífica e comodamente a minha
imaturidade, eu que estudo a Doutrina e
faço uso da tribuna, quando o Espiritismo
me diz que devo amadurecer e progredir, o
que depende de meu esforço pessoal? Como
aceitar a divisão quando o Espírito de
Verdade diz: Espíritas! Amai-vos, este o
primeiro ensinamento? Se eu não aprendi
sequer o primeiro ensinamento, não estou
fazendo nada.
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Hoje vejo o Movimento Espírita tomando
novos rumos, em curso a campanha "MEUS
DISCÍPULOS SERÃO CONHECIDOS POR
MUITO SE AMAREM", as pessoas unindo-se
em trabalhos de divulgação doutrinária...
Surgem perspectivas de uma vivência
verdadeiramente cristã. Anseio por esta
realização, anseio por dar as mãos a
companheiros de outras casas, desejo ver
tremular desfraldada a brilhante bandeira
da fraternidade, e não ter que explicar o que
é inexplicável, pelo menos para mim e à luz
da Doutrina dos Espíritos. Eu anseio por um
MOVIMENTO ESPÍRITA unido e unificado, no
qual o profundo amor que tenhamos por
nossas casas não seja maior do que o amor
que devemos ter pela causa, pois a causa é
JESUS. ”
* * *
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Entrevistas Históricas
Além da publicação dos artigos, selecionamos entrevistas publicadas pelo
Mensário, que tiveram grande importância pelos seus conteúdos geradores de
reflexões oportunas e fundamentais para o Movimento Espírita Pernambucano.
Vieram a público entre janeiro de 1995 e fevereiro de 1996, período de bastante
efervescência no campo das ideias, e de muitos acontecimentos envolvendo as
questões da união e unificação, e certamente, foram motivo para muitas
reflexões de todos os espíritas pernambucanos. Três delas foram realizadas pela
própria equipe do Mensário com o presidente da CEE na época, Gezsler Carlos
West, e a quarta, realizada pela ADE-PE com Divaldo Pereira Franco, em julho de
1995.
Eis alguns trechos das entrevistas concedidas pelo então presidente da CEE:
1. ME - O que é ser cidadão espírita?
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É estar plenamente esclarecido dos seus deveres e direitos, sendo um agente
transformador da nossa sociedade. O cidadão espírita compreende o Cristo
como nosso verdadeiro libertador, que nos convida à humildade e não à
omissão, ao pacifismo e não à covardia, ao discernimento e não aos dogmas,
à coragem e não ao medo, vivenciando o amor e construindo uma nova
humanidade!
Na época em que a Índia era uma colônia inglesa, o grande missionário da
paz e libertador do povo indiano - Mahatma Gandhi - teve o seguinte diálogo
FIGURA 42 - GEZSLER
com um soldado inglês:
CARLOS WEST

Ghandi: Soldado, és cristão?
Soldado: Sim, sou cristão.
Ghandi: Já leste o sermão da montanha? As Bem-Aventuranças?
Soldado: Sim, já as li.
Ghandi: Soldado, se és cristão, por que vens de tão longe, além-mar, para oprimir o povo indiano?
Soldado: Cumpro ordens.
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Ghandi: Se a ordem fosse matar teu filho, matarias?
Soldado: ... (silêncio)
Ghandi: Se és cristão, a quem deves obedecer? Ao Mestre Jesus ou aos tiranos que governam o teu
País? (ME/Jan-Fev-96)
2. ME - Dessa forma podemos considerar que cada trabalhador, cada participante de qualquer
Centro Espírita é um elemento ativo e, portanto, responsável pelos avanços do movimento
espírita?
Sem a menor sombra de dúvidas. Como falamos anteriormente, o espírita tem que ser um cidadão
no dia a dia do Movimento, caso contrário, estaremos nos comprometendo seriamente, devido à
nossa injustificável ausência. Todos nós somos responsáveis pelos destinos do Movimento Espírita
e não temos o direito de transferir nossas responsabilidades. Não podemos confundir, em hipótese
alguma, humildade com omissão. (ME/junho-julho/95)
3. ME - Em que bases você acredita que deve ser a relação centro espírita e federativas?
De parceria. As federativas devem realizar um trabalho de facilitadoras do movimento, através de
um clima fraterno e democrático com os centros espíritas, sem nenhum sentido de superioridade.
Os centros espíritas devem participar intensamente das decisões das federativas dentro de um
processo de cidadania para não se tornarem corresponsáveis em eventuais equívocos, devido a uma
injustificável omissão. (ME/Janeiro-95)
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4. ME - Como deve ser o processo eletivo das entidades federativas?
Defendemos a ideia de que os dirigentes das entidades federativas sejam eleitos pelos centros
espíritas a ela adesos, de maneira direta e sem intermediários. É a família Espírita elegendo os seus
representantes, não delegando este direito a uma minoria. Por que esse privilégio? Se é uma
entidade federativa e quer falar em nome do Movimento Espírita, tem que representar o
Movimento e não alguns. (ME/Jan-Fev/96)
5. ME - Algumas pessoas acreditam que a existência de mais de uma entidade federativa em
nosso Estado enfraquece o Movimento Espírita. Qual a sua opinião?
Não é imoral, nem ilegal a existência de mais de uma federativa em um Estado, caso seja essa a
vontade dos espíritas. O que enfraquece de fato o Movimento é a vaidade e o orgulho, que se
refletem através de personalismos injustificáveis.
Somos de opinião que no nosso querido movimento espírita estadual, durante muito tempo, falouse bastante em unificação, mas não deram a devida importância à união entre as pessoas e entre
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as federativas. Por exemplo, durante muito tempo não havia eventos espíritas promovidos
conjuntamente pela CEE e FEP. Como justificar esta atitude diante dos princípios cristãos? A
unificação, dentro dos princípios fraternais e democráticos, é uma proposta belíssima. No entanto,
sem a união, as propostas de unificação ficam vazias e incoerentes, gerando intermináveis disputas
por poder e espaços, trazendo lamentáveis consequências para o movimento. (ME/Janeiro/95)
6. ME - Qual o seu recado para as pessoas que compõem o Movimento Espírita Pernambucano?
De muito otimismo. Estamos vivendo um momento histórico e inesquecível no nosso movimento.
Estamos nos conhecendo melhor, dialogando mais, exercendo nosso direito de sermos irmãos. As
pessoas estão sendo convidadas para um processo de participação cada vez maior, sem serem
rotuladas ou discriminadas por qualquer motivo. O movimento está passando por uma profunda
reformulação vivencial, preparando-se para o III milênio. O fogo da renovação já foi aceso e este
ninguém apaga, pois encontra-se na consciência das pessoas, que não mais se permitirão ser
divididas por ideias preconceituosas e personalísticas. As pessoas querem se amar, abraçarem-se,
crescerem lado a lado construindo um movimento mais fraterno. Amemo-nos! Que Jesus inspire o
nosso amado Movimento Espírita Pernambucano
A entrevista com Divaldo Pereira Franco, é de grande significação para todos os espíritas
pernambucanos e foi concedida no dia 01 de julho de 1995 em Recife-PE. Eis um de seus trechos:
ADE-PE - Divaldo, como você vê a campanha "Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito se
Amarem", lançada conjuntamente pela Comissão Estadual de Espiritismo e Federação Espírita
Pernambucana, junto às instituições espíritas do Estado?
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 Vejo como um passo avançado e nobre na direção da Unificação. Essas duas entidades
veneráveis do Estado de Pernambuco celebrizaram-se pelos serviços realizados em favor da
divulgação da Doutrina Espírita; cada uma delas tem oferecido um contributo muito relevante à
construção da Era Nova do espírito imortal.
Neste momento quando pessoas vinculadas a ambas instituições se distendem as mãos para
contribuir homogeneamente em favor da era melhor, o que aliás, durante muitos anos vem
ocorrendo, toca-nos profundamente o coração. Na bela parábola do feixe de varas, Jesus acentuou
que: uma vara só, rompe-se com facilidade; duas varas já têm mais resistência; um feixe de varas é
muito mais difícil de ser arrebentado. Desta forma, todo empenho para que as entidades e os
espíritas estejam unidas em torno do ideal da divulgação da Doutrina Espírita em harmonia, merece
os maiores encômios, o melhor apoio, e este esforço procede do mundo espiritual superior.
(ME/agosto/95)

Parabéns, portanto, ao MENSÁRIO ESPÍRITA, pela marcante
atuação, e que possa estar cada vez mais forte, para dar continuidade a este
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processo de reflexão e redefinição de conceitos para o qual tem contribuído de
maneira decisiva.
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Capítulo 07 - União e Unificação
Aonde Queremos Chegar com Esta União!
Se o leitor acompanhou com atenção o que já vimos de narrar nos capítulos
anteriores sobre os esforços de união do Movimento Espírita Pernambucano,
percebeu que sempre houveram resistências a estas iniciativas.
Não é simples discutir UNIÃO E UNIFICAÇÃO do Movimento Espírita, porque
defrontamo-nos com uma gama de ideias distintas, nascidas das convicções,
interesses e amadurecimento dos envolvidos, e daí surgirem as resistências, os
debates, as dificuldades. Requer de nós serenidade e racionalidade, sem o que
ficamos andando em círculos.
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Entendemos, sinceramente, que os companheiros espíritas que
personificaram estas resistências têm uma maneira própria de enxergar o
movimento e, naturalmente, têm conceitos próprios sobre união e unificação, que
são termos distintos, embora estejam intimamente relacionados.
Deste emaranhado de ideias, surgiu um questionamento, no mínimo curioso,
com relação às iniciativas de união dos espíritas pernambucanos, como por
exemplo, o lançamento da campanha “Meus Discípulo Serão Conhecidos por Muito
se Amarem”, “Encontrão”, AFAG’S, etc. Perguntava-se:  Aonde se pretende
chegar com esta união?
A indagação representa o receio de que a união seja o meio, ou o caminho
para se chegar a um modelo de unificação, na qual as federativas, que agregam
centros adesos, pudessem vir a tornar-se uma única instituição, e que por trás das
tentativas de união esteja o desejo e o esforço deliberado de juntar as instituições.
O que ocorre então? Por não se concordar com este ou aquele modelo de unificação,
dificulta-se ou até mesmo impede-se a construção da união. Dizemo-nos favoráveis
à união, mas tememos as ações concretas que as edifique. Sem querer, caímos em
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profunda contradição entre discurso e prática. Com medo de uma unificação
diferente da que desejamos, agimos contra a união.
Devemos, no entanto, tentar desfazer um erro de apreciação quanto à união,
que nesta concepção pessimista e temerosa é vista como um meio, uma ponte para
alguma coisa, e não como um fim em si mesma, e que, por esta razão, seria menos
importante que a unificação, esta sim, vista como o fim, a finalidade última.
Ora, o que vem a ser a união senão a vivência efetiva da mais legítima
fraternidade e do “amai-vos uns aos outros” ensinado pela Boa Nova cristã? A união
é dever do homem, não importa em que clima respire, ou que rótulos ostente. É a
concretização dos ideais de paz, de respeito, de vivência cristã. É o ‘clima’ dos
mundos superiores, e o estado vivido pelos espíritos conscientes e livres, uns em
relação aos outros. União, portanto, é ideal de vida, e, como tal, não está
subordinada a nenhuma condição, nem é meio para chegar a lugar algum. É o estado
ideal de convivência a que todas as organizações devem visar, desde o lar até às
nações, porque é vivência de amor ao próximo. Assim, está completamente livre de
‘senões’ que se lhe queira impor, através dos raciocínios egoístas que ainda nos são
próprios. Basta-se a si mesma.
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Já a unificação, no sentido de juntar duas instituições que tenham a mesma
missão, tem caráter diferente. É decisão administrativa, e, por isso mesmo,
caracteriza uma opção, não obstante seja uma busca importante pelas vantagens
em termos de otimização administrativa, não é um dever de consciência como se dá
com a união. É conquista paulatina, gradativa, decorrente da conscientização de
todos. A união tem que existir sempre, porque ela representa Jesus nos corações, já
a unificação, faz-se quando possível, porque não diz respeito apenas à fraternidade,
mas também a pensamentos, concepções e modelos administrativos, doutrinários,
etc.
Se duas ou mais instituições realizam a mesma tarefa, têm a mesma missão,
podem decidir, visando agilidade e excelência administrativa, juntar forças e formar
uma única, como podem também decidir permanecer caminhando lado a lado, sem
fundirem-se, caso haja diferenças de ordem administrativa, de estilo, ou outras, que
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inviabilizem a fusão. No segundo caso não significa, necessariamente falta de união,
pois as instituições, através das pessoas que as constituem podem (e devem)
prosseguir numa vivência de respeito, colaboração e legítima fraternidade.
A união, portanto, é a grande meta, o alvo principal, estabelecido pela
própria vida. Devemos buscá-lo sem receios, por ações concretas. O que,
absolutamente, não podemos é inviabilizar a união e continuar falando de
unificação como temos feito há décadas. Se o clima de união e fraternidade nos levar
a uma fusão terá sido de forma natural, porque acontecerá dentro de um processo
de vivência legitimamente fraterna e de amadurecimento das ideias, e com certeza
o tipo de fusão, a maneira de realizá-la terá sido também inspirada no ideal cristão.

Unificação Cristã
Falamos da união como ideal cristão, como ideal humano,
portanto. E o que seria uma unificação cristã? É o que tentaremos responder.
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O termo unificar pode e já foi aplicado às mais diferentes situações.
A Roma dos césares, com seus propósitos de conquista e ambição falava em
unificar o mundo através da força de seus exércitos. O mundo ficou manchado
pelo sangue dos muitos que sucumbiram sob o poder da ‘águia’. Bem mais tarde,
Napoleão Bonaparte e Adolph Hitler também pregariam a unificação. Há,
portanto que se distinguir sobre o que se fala, e por isso acrescentarmos uma
adjetivação à palavra unificação.
Qualquer tentativa de unificação onde haja vencidos e vencedores,
onde os interesses hegemônicos e a ambição de domínio surjam em detrimento
do homem, da liberdade, da cidadania e dos princípios mais nobres da vida, não
é uma unificação cristã, mesmo que assim esteja rotulado por seus defensores.
Em nome da unificação das crenças, a intolerância humana criou um tribunal que
em nome de Deus e do Cristo, julgou e condenou à fogueira muitos justos;
vilipendiou lares e patrimônios, semeou injustiça e ódio, deixando uma triste
marca na história da humanidade.
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A unificação cristã que precisa ser a do movimento espírita, tem
que, necessariamente, atender à regra de ouro: “Fazer aos outros o que queremos
para nós mesmos”, e não pode deixar derrotados. Não pode estar baseada em um
pensamento hegemônico, por mais sutil que ele pareça, e muito menos pode ferir
a liberdade e a cidadania, sob o preço de comprometer a caminhada do próprio
movimento.
Há de ser consequência natural da fraternidade, embora isto não
signifique que devamos deixar de investir em ações concretas para que ela se
concretize, esperando uma ‘graça’ divina. Deverá deixar a feliz certeza de que
todos saímos ganhando, e em especial, no caso particular do movimento espírita,
que saíram vencedores a ideia espírita, os ideais cristãos.

A Visão Convencional de Unificação no Brasil
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Em nosso país existe um movimento espírita que é considerado por
muitos como o movimento espírita organizado oficial. Este está em torno da
Federação Espírita Brasileira e das Federativas Estaduais a esta filiadas e que
participam do Conselho Federativo Nacional. No caso de Pernambuco ele está
atualmente representado pela Federação Espírita Pernambucana.
Para muitos espíritas do país, tudo o que está fora deste esquema
é movimento paralelo. Unificar, seria, pois, ter todos os Centros Espíritas e outras
quaisquer instituições espíritas do Brasil, adesos às federativas estaduais e sob
sua orientação e que, por sua vez, estariam filiadas à “Casa Máter” representada
pela FEB. Enquanto este ideal não se concretiza, na visão dos seus defensores,
todas as instituições que não estão no modelo, são vistas como estando fora do
chamado movimento espírita organizado, e, não obstante, o respeito que deveria
haver pelo simples fato de existirem, são muitas vezes olhadas de maneira um
tanto quanto discriminatória.
É o modelo orbital, no qual as instituições menores (em termos
estaduais seriam os Centros Espíritas, e nacionalmente seriam as próprias

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

federativas) se organizam como se fossem satélites de uma instituição maior (as
federativas, quando no âmbito dos estados, e a Federação Espírita Brasileira,
quando no contexto de nação). Naturalmente que este modelo tende a
considerar a instituição central superior, mais importante, pois seria o astro
principal, como ocorre com os planetas em relação a seus satélites, ou mesmo
como o sol em relação aos planetas.
Esta maneira de pensar, traz alguns prejuízos para o Movimento.
Primeiro, limita a troca de experiências e informações. É como se o aprendizado
se desse num único sentido, isto é, da federativa para o Centro Espírita, ou da
Federação Espírita Brasileira para as federativas estaduais, exatamente porque o
modelo sugere que a instituição central emane sua luz e seu conhecimento para
seus satélites, que limitados ao movimento de sua órbita, são os favorecidos, os
assistidos.
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Além disso, há, também uma tendência, e dissemos tendência
porque sabemos que nem todos pensam assim, a se considerar os colaboradores
ou trabalhadores espíritas das instituições centrais, como sendo detentores de
algum tipo de superioridade, ou privilégio (e muitas vezes eles sentem-se assim).
Basta ver um dos argumentos que se usa para justificar a não participação dos
Centros Espíritas no processo eletivo das diretorias das federativas, que se baseia
na suposição de que os presidentes de Centros não teriam condições de fazê-lo,
por não terem a preparação para isto. Estão preparados para dirigir um Centro
Espírita, mas não para eleger a diretoria de uma federação. Ora, que tipo de
raciocínio é este? Que sentimentos estamos inspirando nos companheiros que
chegam à presidência destas casas? E como o modelo é o mesmo, infelizmente
isto também ocorre em termos de Brasil. Estes mesmos presidentes, que,
pretensamente já seriam superiores aos dirigentes de centros, ainda assim não
teriam condições suficientes para escolher a diretoria da Federação Espírita
Brasileira. Vejam o que o ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, Luciano dos
Anjos, em seu estudo “O Atalho”, já citado neste trabalho, diz a respeito:
“Tal esquema, em termos de Espiritismo, não funciona.
Imaginemos os presidentes das federadas sujeitos aos oscilantes
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pontos de vista dos presidentes de Centros Espíritas. Sabemos que os
centros são muito independentes e que nascem e desaparecem da
noite para o dia. Qualquer criatura, a qualquer momento, pode fundar
um Centro Espírita. E fechá-lo no dia seguinte. Ora, como transferirlhes a delicadíssima tarefa de eleger os presidentes das Federadas
nessas circunstâncias tão instáveis?
A mesma situação diz respeito com a Federação Espírita
Brasileira. A FEB é reconhecidamente uma instituição extraterrena,
não sendo mais do que uma projeção da sua verdadeira sede, que está
no Alto. Seu programa, portanto, é imutável nas linhas que lhe são
básicas. Ora, se a sua Diretoria dependesse do voto de instituições
externas, sejam quais forem, ela estaria ‘ipso facto’ sujeita a confrades
que, por sua vez, já haviam sido escolhidos equivocamente. Teríamos,
então, uma inversão muito estranha: a FEB, em vez de orientar o
movimento espírita, estaria sendo orientada por ele...”
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Lamentamos a maneira de encarar os dirigentes espíritas do
Brasil, e constatamos muito pouco conhecimento sobre o nosso
Movimento Espírita, que tem atualmente cerca de 7.000 centros no país. Se
fossem tão instáveis as condições de abrir e fechar centros logo em seguida,
considerando que temos apenas um século de Espiritismo no Brasil, será
que teríamos chegado a este contingente? E por outro lado, será que
existiriam as federativas estaduais e a própria FEB se não existissem os
Centros Espíritas? Não é verdade também que aquelas é que surgiram em
função da existência destes últimos? Se alguém poderia desaparecer do
movimento espírita sem que ele deixasse de existir, certamente não seriam
os Centros Espíritas.
E, confirmando as nossas colocações sobre o modelo orbital
afirma:
“A FEB(...) No máximo se coloca no centro, onde ela, se
sente muito bem, porque lhe cabe, segundo a história e os vaticínios
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celestes, o papel de fulcro de irradiação da Doutrina. (...) seu humilde
lugar é no centro, no núcleo da grande molécula. À volta,
emprestando-lhe colaboração e prestígio, estarão as Federadas
Estaduais, gravitando na primeira e mais próxima órbita. Noutras,
mais distantes, estarão as entidades internacionais que também
queiram integrar essa transcendental molécula. ”
Como podemos constatar, não exageramos ao afirmar que este
modelo tende a criar a ideia da superioridade. Note, que são citadas até as
instituições internacionais como orbitando em torno da FEB, e que a ideia de
receber as contribuições do Movimento em termos de pensar, é visto como ‘uma
estranha inversão’. Apesar desta posição, de ‘sol’ do movimento espírita, onde o
autor afirma que a FEB se sente muito bem, a localização é classificada como um
‘humilde lugar’. É mesmo difícil de conceber.
Imaginamos, pois, que em termos estaduais, o mesmo raciocínio é
aplicado pelas federadas aos Centros Espíritas e a qualquer outra instituição
espírita que exista.
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Fácil entender também, por dedução, que todas as entidades que
não estão gravitando dentro do que o dirigente ‘febeano’ chamou de molécula
transcendental devem ser encaradas como satélites perdidos, fora de órbita e,
portanto, sem rumo e sem utilidade. Como se diz popular e burlescamente estão
‘sem pai e sem mãe’. Bom, pelo menos sem mãe, tendo em vista que estas
instituições que se põem no Centro, normalmente se intitulam de Casa-Máter,
mas felizmente com PAI, já que Deus, certamente, não vê aquelas outras como
excluídas.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

Parceria - Uma Nova Perspectiva
“As massas humanas mais perigosas
são aquelas em cujas veias foi injetado o
veneno do medo. Do medo da mudança. ”
Octavio Paz (1914 -) Escritor Mexicano

É preciso mudar esta realidade, e para isto é necessário antes
mudar a maneira de pensar. A unificação centralizada é um modelo que precisa
ser revisto. Será que não conseguimos pensar numa outra forma de organizar o
movimento? Será que somos incapazes de nos libertar do paradigma da
unificação ‘ORBITAL’, para um outro tipo de modelo? Não, absolutamente não
somos incapazes, o que nos faltava era viver as experiências.
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Quando estamos vivendo ou trabalhando dentro de um
determinado modelo de organização, raramente conseguimos perceber outros
caminhos, até que novas experiências enriqueçam nossas percepções e nos
forneçam novas referências. Acreditamos ser exatamente isto que assistimos
hoje no Movimento Espírita Pernambucano. Estamos neste livro fazendo um
estudo dos últimos 10 anos de riquíssimas experiências, que tiveram um imenso
poder de ampliar as nossas percepções quanto ao próprio movimento, e sem
dúvida têm nos fornecido inúmeras novas referências para pensar a nossa
prática. Acreditamos que seja dessa maneira que se quebram os paradigmas e
que surgem novos modelos.
Hoje, portanto, já é possível enxergar a unificação por outros
ângulos. Já podemos entender que é possível estar unificados mesmo dentro de
uma pluralidade de instituições, sem que precisem ser satélites de ninguém. A
fórmula? É simples. PARCERIA. É o novo modelo, no qual não há destaques, mas
estamos todos lado a lado. A propósito, recordo-me de uma das oficinas de
trabalho do IV ENCONTRÃO, que tratava sobre o tema ‘Violência, miséria e
prostituição’, com a orientação das companheiras espíritas Yolanda Polimeni,
Kátia Falcone e Fátima Lins, todas com bastante experiência no lidar com as
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questões sociais. Num determinado momento, de grande integração no grupo,
Fátima sugeriu que os participantes formassem um círculo e justificou: “o círculo
é a forma mais democrática que existe; quando nos dispomos desta maneira, não
há ninguém em destaque, podemos nos olhar todos nos olhos uns dos outros, e
somos todos absolutamente iguais”. Fiquei meditando sobre a sabedoria desta
colocação, e lembrando da “Távola Redonda” do Rei Arthur, onde todos os seus
cavaleiros sentavam juntos com o próprio Rei, em igualdade de condições.
Esta é a nova lógica. Imaginemos um conjunto de instituições,
como ocorre no Movimento Espírita, cada uma com sua missão muito bem
definida, funcionando, portanto, objetivamente, e para isto, já vimos a
importância do planejamento. Estas missões teriam caráter complementar em
relação umas às outras, visando aos objetivos do Espiritismo.
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Imaginemos, ainda, que estas instituições, através de seus
integrantes estejam vivendo um ‘clima’ autêntico de verdadeira fraternidade. A
amizade e o respeito entre seus membros caracterizariam o relacionamento.
Além disso, estas instituições encontrar-se-iam periodicamente, e discutiriam em
assembleias apropriadas os rumos do movimento; ali acertariam eventos em
conjunto, apoiar-se-iam mutuamente em suas iniciativas particulares e específicas
a cada missão, e planejariam juntos o cronograma de trabalho para não haver
choques quanto ao dia dos eventos. A nova dinâmica seria: OBJETIVIDADE e
COOPERAÇÃO.
O movimento estaria unido, pelo amadurecimento ético de todos
os seus integrantes e estaríamos trabalhando pelos mesmos objetivos, embora
cada um dentro de um campo específico, como manda a boa lógica
administrativa. Mas então, o que faltaria para a unificação?? Seríamos muitos, mas
ao mesmo tempo seríamos UM! Nada nos faltaria! Estaríamos legitimamente
unificados, só que agora não mais em torno desta ou daquela instituição humana,
mas reunidos por um ideal divino. Esta é a que poderíamos chamar de MACROUNIFICAÇÃO através da parceria, por abranger todas as instituições, sem
exclusões.
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E em relação às instituições que tenham a mesma missão, como é
o caso de Pernambuco que tem três instituições, atuando como federativas
estaduais ou, como preferimos, atuando como facilitadoras? Aqui, a unificação
tem outro caráter, já que, tendo a mesma missão, poderiam formar uma única
entidade, visando a otimização administrativa. Esta seria a MICRO-UNIFICAÇÃO,
já que abrange apenas parte do nosso movimento. Teria a grande vantagem de
evitar duplicidade de ações, dois departamentos ou coordenadorias para fazer a
mesma coisa, investimentos repetidos numa mesma área com atividades
semelhantes, o que resulta, inevitavelmente num certo desperdício de tempo e
de recursos, diminuindo a eficiência do trabalho como um todo, junto aos Centros
Espíritas.
Não é simples, no entanto, concretizar a micro unificação, porque
envolve as ideias, concepções e modelos mentais dos integrantes e dirigentes das
instituições, que, naturalmente, são diferentes. Sobre este ponto, o companheiro
Gezsler West fez uma abordagem muito lógica no artigo ‘REPENSANDO A
UNIFICAÇÃO’, publicado no Mensário Espírita de outubro/97:

212

“Esta hipótese(...) só se torna viável, nas situações em
que os pontos de vista diferenciados não guardam uma distância muito
grande entre si, pois, caso contrário, a unificação torna-se prematura,
gerando outros problemas.
O respeito a pontos de vista diferenciados é um sintoma
de maturidade democrática, sendo uma demonstração de coerência
com um princípio básico do Espiritismo que é a evolução. É natural que
as pessoas na marcha do progresso, pensem diferente sobre vários
pontos, e isto não significa que obrigatoriamente existam intenções
menos nobres. Simplesmente pensam diferente.
(...)é um assunto que deve ser analisado por um ângulo
de maturidade, sem espaço para questões menores, mágoas, agressões
ou ideias rigidamente pré-concebidas. ”
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Entendemos, portanto, que mesmo que a micro-unificação não
ocorra de imediato, isto em nada inviabilizaria a macro-unificação e muito menos
a união, desde que todos estejamos conscientes sobre o que estas significam. As
federativas prosseguiriam atuando, guardando as possíveis diferenças a serem
trabalhadas, e viriam para um plano comum com suas semelhanças, boas
intenções e respeito mútuo.
Poderemos conviver e cooperar, e as experiências estarão
burilando este convívio. Evoluiremos para novas e mais significativas iniciativas
em conjunto para o bem do movimento e da divulgação da Doutrina Espírita.
Depende exclusivamente de nós mesmos, dos homens envolvidos nestas
decisões. Para tanto, precisamos estar em condições de igualdade, aprendendo
uns com os outros, ouvindo as opiniões, considerando-as, e concretizando o que
já se apresentar como consenso.

Calendário Geral
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Possivelmente,
alguns
dos
companheiros que nos leiam neste momento, e que
tentaram imaginar a realidade descrita acima estejam
pensando ‘com seus botões’: Isto é sonho! É muito
bonito, mas não é possível na prática!
Diremos, no entanto, não; não é sonho,
a construção desse processo em Pernambuco já é
HISTÓRIA!! Estamos dando passos concretos nesta
direção desde que o processo de descentralização
abriu novos rumos, novas fronteiras para o
movimento espírita estadual.

FIGURA 43 - CALENDÁRIO GERAL DO MOVIMENTO
ESPÍRITA PERNAMBUCANO, 1997
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A partir do segundo semestre de 1996, as instituições espíritas de
Pernambuco iniciaram uma série de reuniões, de encontros, com o objetivo de
elaborar o CALENDÁRIO GERAL DO MOVIMENTO ESPÍRITA PERNAMBUCANO. A
proposta passou a ser coordenada pela ADE-PE - Associação dos Divulgadores do
Espiritismo em Pernambuco, e todas as instituições de abrangência estadual do
nosso Estado foram formalmente convidadas, além das muitas conversas entre
seus dirigentes para acerto dos detalhes.
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Das oito instituições
espíritas (três casas de caráter
federativo, isto é que agregam e
representam os Centros Espíritas
do Estado, mais cinco instituições
de caráter específico - veja cap.
04) que constituem o movimento,
apenas a Federação Espírita
Pernambucana não aceitou o
convite para participar da FIGURA 44 - ALGUNS DOS REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES SIGNATÁRIAS
elaboração
do
calendário, CALENDÁRIO GERAL
justamente por representar a
visão mais tradicionalista da unificação da qual falamos há pouco e que precisa
ser respeitada, dentro do entendimento sobre ‘pontos de vista’ a que fizemos
referência acima.
Lamentamos todos, pelo reconhecimento geral da importância
desta casa para o movimento espírita pernambucano, mas o entendimento geral
era de que o processo precisava prosseguir. As reuniões seriam iniciadas, e em
qualquer momento do processo se a FEP decidisse por se integrar nele, não seria
colocado nenhum obstáculo e seria muito bem-vinda. Havia esperança de que
isto ocorresse ainda para a primeira versão do Calendário Geral.
Como deliberado, as reuniões foram iniciadas. Cada instituição
forneceu seu calendário particular e em conjunto, num trabalho de fôlego, foi
realizada a compatibilização das datas. Finalmente, em princípios de 1997, foi
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lançado para todo o Movimento Espírita Pernambucano, numa cuidadosa e bela
edição o CALENDÁRIO GERAL 97. Abrindo o documento um ofício datado de 28
de fevereiro de 1997, que num de seus trechos diz:
“Em meio a uma realidade tão dinâmica como a dos
últimos tempos, não poderíamos privar os espíritas pernambucanos e a
sociedade em geral de um instrumento ágil e de fácil manuseio, como é
o caso do Calendário Geral(...)
As entidades que aderiram ao convite subscrevem a
presente e, não obstante a ausência de uma das convidadas, os eventos
a serem realizados pela mesma estão figurando neste CALENDÁRIO
GERAL, posto que aquela Entidade Federativa teve a gentileza de
remeter à Associação dos Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco /
ADE-PE o seu ‘Calendário Anual de Atividades - 1997’. ”
Informa ainda o ofício:
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“Periodicamente, estaremos reunidos para avaliação do
CALENDÁRIO GERAL, analisando sua validade, sua importância, bem
como para fazermos as devidas atualizações e lançar edições sempre
renovadas. ”
Ao final, seguem as assinaturas de Marcus Vinícius Ferraz Pacheco,
presidente da ADE-PE; Ronaldo Dantas Lins Filgueira, presidente da AME-PE;
Acácio Ferreira de Carvalho Filho, presidente da CEE-PE; Paulo Silva, presidente
da CME-PE; José Luiz de Oliveira Jr., coordenador geral do IPEPE; Hugo Monteiro
Ferreira, coordenador geral do NACE-PE, e Alan Ribeiro Bezerra Vasconcelos,
presidente da UEP.
O momento era histórico, pois, pela primeira vez no Movimento
Espírita um documento desta ordem é elaborado e lançado a público. Além do
que ele oferece em termos de praticidade, é muito mais importante pelo que
representa em termos de união e unificação. Um verdadeiro marco.
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O Dia em que o Movimento Parou
Oferecemos aos leitores, página significativa do companheiro José
Travassos Júnior, quando de maneira inspirada sintetizou a visão de todos nós
sobre o Calendário geral:
“Depois dele, o Espiritismo por aqui não seria mais o mesmo. Dificilmente Pernambuco voltará a
receber presente tão significativo como o “CALENDÁRIO GERAL DO MOVIMENTO ESPÍRITA
PERNAMBUCANO 1997”.
Não tanto pela apresentação grafotécnica (que já causou encanto) mas especialmente pela
missão de resgatar valores indispensáveis a um movimento avançado, podemos vislumbrar no
Calendário Geral:
ORGANIZAÇÃO - Porque reflete a iniciativa de 7 Instituições de caracteres específicos, em dar
oportunidade ao movimento de constatar que, mesmo tendo-se muitas siglas, pode-se ser
organizado.
DINAMISMO - Porque apresenta uma intensidade enorme de ações, sem sobrecarga para ninguém,
apenas com o recurso da descentralização.
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DIVERSIDADE - Porque transparece para todos um movimento espírita rico em frentes de trabalho
ligadas aos mais variados setores essenciais à sociedade.
DEMOCRACIA - Porque contém o tijolo de todos aqueles que quiseram somar na construção, num
processo de respeito mútuo e de participação geral.
HUMILDADE - Porque todas as organizações que lá estão se olham com o respeito e a importância
que merecem, não obstante possuírem áreas de atuação diferentes.
CORAGEM - Porque é uma prova de ousadia - por enquanto no nosso movimento - mexer-se com
certos padrões de comportamentos administrativos, para modernizar-se.
ELEGÂNCIA - Porque não se vê qualquer espécie de imposição a nenhuma instituição, respeitando-se
a livre escolha de suas diretorias, mas ao mesmo tempo gozando-se do direito de agir conforme a
consciência cristã ensinada por Jesus.
UNIÃO - Porque está claro que a união faz a força, pelos resultados do documento, e que essa união
para ser autêntica precisa estar acompanhada de trabalho em conjunto.
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UNIFICAÇÃO - Porque mostra que unificar não significa que todos tenham que estar sob o mesmo
teto, mas sob o maior sentimento de todos: o amor.
AMOR - O próprio Calendário é uma prova de amor, porque irmãos que lidam no mesmo ideal não
enxergaram barreiras, esquecendo-se de si próprios para dar o melhor ao movimento.
Apenas nesse instante o movimento merecidamente parou. A partir daí o trabalho continua.
CALENDÁRIO GERAL DO MOVIMENTO ESPÍRITA PERNAMBUCANO 1997, bendito sejas por
tudo o que representas para todos os que aqui estamos e os que virão!
(Publicado pelo Mensário Espírita abril/maio-1997)

E o trabalho, de fato, continuou. As reuniões para
acompanhamento do calendário prosseguiram de maneira periódica como havia
sido anunciado no Calendário 97, e o Movimento Espírita já tem em suas mãos o
Calendário Geral 98. As duas versões foram enviadas para todas as instituições
federativas do Brasil, para a Federação Espírita Brasileira, e para vários
companheiros de doutrina do nosso país, entre oradores, escritores e dirigentes
espíritas. A repercussão tem sido excelente por parte dos que conseguem
enxergar além do modelo tradicional da unificação, e Pernambuco, mais uma vez,
é exemplo. Não é bairrismo, é fato. É a pernambucanidade em movimento.
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Conselho Espírita Pernambucano  A Távola
Redonda
Este é um projeto que vem paulatinamente crescendo em termos
de ideia na mente dos espíritas de Pernambuco. É a proposta alternativa concreta
para a MACRO-UNIFICAÇÃO do Movimento Espírita Pernambucano.
O que antes era apenas uma ideia, uma possibilidade, passa a ter
demonstrações concretas de viabilidade, através das reuniões de
acompanhamento do Calendário Geral. As instituições envolvidas têm se
encontrado constante e periodicamente, e os encontros já extrapolam o simples
acompanhamento do calendário. Nestas reuniões já foram acertados uma série
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de eventos em conjunto, como foi o caso do IV ENCONTRÃO, cuja coordenação,
por exemplo, foi indicada por consenso das instituições; mais recentemente as
instituições deliberaram por criar uma “home-page’ na rede mundial de
computadores, para o Movimento Espírita Pernambucano, reunindo informações
sobre todas as instituições do estado, Calendário Geral e outras, e que deverá em
breve estar à disposição dos ‘internautas’.
Este encontro continua sendo chamado de ‘reunião do calendário’,
embora já contemple toda uma série de outras questões, e tenha se
transformado num grande fórum de discussões sobre o andamento global do
Espiritismo em Pernambuco. O que temos então? A concretização da ideia que é
o Conselho Espírita Pernambucano.
Neste, todas as instituições específicas e federativas estariam
representadas e, indiretamente, através destas últimas, todos os Centros
Espíritas do Estado também estariam representados e reunidos à mesma mesa
para planejar e realizar as ações espíritas no Estado.

218

Vamos recorrer mais uma vez ao artigo ‘REPENSANDO À
UNIFICAÇÃO’, onde seu autor sugere “algumas premissas básicas” para a
implantação do Conselho:





O Conselho não funcionaria como uma instituição
administrativa;
A coordenação das reuniões obedeceria a um rodízio entre
todas as instituições, propiciando a participação e
valorização de todos (conforme ocorre no CEI - Conselho
Espírita Internacional);
As decisões em nome do Conselho só seriam as que
tivessem CONSENSO. Caso contrário, não seria uma decisão
do conselho, mas as instituições teriam liberdade de
realizar, em nome próprio, as suas iniciativas, sem serem
discriminadas;
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O Conselho não interferiria na individualidade das
instituições.

Porquê e Para Que um Conselho Espírita?
As vantagens desta proposta são muito claras, bastando, para
enxergá-las, estejamos com o pensamento livre. Vejamos algumas (várias destas
são apresentadas já no artigo acima, ao que acrescentamos pequenos
comentários):


União da Família Espírita Pernambucana - A participação no
Conselho exigirá de todos uma postura de fraternidade e de
renúncia. É a concretização do lema kardequiano “TRABALHO,
SOLIDARIEDADE e TOLERÂNCIA;



Espaço para o diálogo - Muitas dificuldades tomam vulto por falta
do diálogo aberto e franco. Encastelamo-nos em nossos pontos
de vista e não conversamos, não compartilhamos os
pensamentos. O Conselho será o campo ideal para o diálogo
salutar. Neste particular expressa-se o Espírito Bezerra de
Menezes através da psicografia de Francisco C. Xavier: “Não vos
isoleis em quaisquer pontos de vista, sejam eles quais forem. (...)
Sem intercâmbio não evoluiremos; sem debate, a lição mora
estanque no poço da inexperiência, até que o tempo lhe imponha a
renovação”. (Extraído da revista REFORMADOR, abril/1977);



Efetivação plena da MACRO-UNIFICAÇÃO - Livres do paradigma da
proposta única de unificação, na qual as instituições gravitam ‘em
torno de’..., estaríamos demonstrando, na prática, a possibilidade
da unificação completa, a unificação da integração, do ‘lado a
lado’, em bases cristãs e de perfil talhado para a eficácia
administrativa;
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Unidade de ação - Não significa comando único, mas sim, através
da participação democrática de todos, construirmos o
movimento espírita juntos, dando-lhe direção e objetividade;



Nivelamento das instituições - O Conselho dará a cada instituição
o mesmo valor, a mesma importância. Todas pesarão de igual
maneira nas decisões, sem supremacia de espécie alguma;



Planejamento Estratégico Global - O Conselho Espírita
Pernambucano viabilizará de forma muito prática a elaboração de
um Planejamento Estratégico para todo o Movimento Espírita
Pernambucano, o que seria uma conquista fabulosa para a
estabilização da unificação, e mesmo para o trabalho primordial
que é o da espiritualização do homem;



Aumento de parcerias entre instituições - Haveria crescimento
significativo neste campo, graças abertura para o diálogo e maior
aproximação. A tendência natural seria de crescimento para as
iniciativas em conjunto, sejam elas em nome do Conselho
(decididas em consenso), ou mesmo realizadas em conjunto por
duas, três ou mais instituições em parceria.



Consolidação do Calendário Geral do Movimento Espírita - As
versões 1997 e 1998 já demonstraram a viabilidade da iniciativa,
que só tende a crescer e se firmar como uma grande conquista de
todos nós;



Otimização de recursos - Juntos seremos muito mais eficientes.
Planejando as ações poderemos utilizar o potencial das diversas
instituições de forma racional, de maneira que os objetivos
maiores do movimento sejam atingidos;



Potencialização Global do Movimento Espírita Pernambucano Diz-se em dinâmica de grupo que 1 + 1 > 2 (um mais um é maior
que dois), devido à SINERGIA, palavra que vem do grego
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‘synergia’ = ‘cooperação’ e que é definida pelo dicionário Aurélio
como 1. Ato ou esforço coordenado de vários órgãos na
realização de uma função; 2. Associação simultânea de vários
fatores que contribuem para uma ação coordenada; 3. Ação
simultânea, em comum. Quer se dizer com isso que um grupo é
radicalmente diferente da soma dos indivíduos que o compõem.
Um grupo que possui objetivo comum, cooperação e
responsabilidade coletiva é mais do que a soma de seus
integrantes, porque esta cooperação ou esforço coordenado,
esta sinergia lhe dá um acréscimo de potencial. Seremos,
portanto, no Conselho Espírita Pernambucano com a unidade de
objetivos e ações, muito mais fortes e capazes de realizar pela
Doutrina Espírita do que o mesmo número de instituições
trabalhando isoladamente.
Não pretendemos que estas sejam todas as vantagens, mas são as
que conseguimos detectar. Com certeza a visão e a análise coletiva conseguirão
ampliar ainda mais esta lista.
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Movimento Espírita Nacional
Já tivemos oportunidade de falar sobre a importância das
experiências vividas em Pernambuco, para a mudança de conceitos que vem
ocorrendo, e quando se fala em unificação esta vivência é muito importante.
Hoje, depois de várias décadas, estamos vislumbrando caminhos para o
crescimento e amadurecimento do nosso movimento espírita estadual, mas para
isto, foram necessárias todas as experiências anteriores. Experiências boas, que
deixam lembranças agradáveis e experiências difíceis, que deixam amargas
recordações. Tudo, no entanto, é aprendizado.
Estamos fazendo este preâmbulo para falar um pouco sobre o
Movimento Espírita Brasileiro, porque pode-se perguntar o que os
pernambucanos, ‘lá não sei de onde’ escondidos no Nordeste podem saber sobre
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a unificação nacional? E, com muita tranquilidade podemos responder: Nós temos
a experiência! A história do nosso movimento espírita está repleta de lições
acumuladas ao longo de mais de cinco décadas, e para assuntos desta natureza é
preciso ter vivido “na própria carne”, para entender de forma mais profunda o
processo.
Estas experiências podem ser rebatidas para a realidade nacional,
porque os princípios e ideias aqui defendidas não se circunscrevem para uma
aplicação local. Por isso mesmo, começamos a imaginar mudanças na
organização nacional do movimento. Faremos alguns questionamentos com o
objetivo de provocar reflexões e, dentro do possível sugerir.
1. Por que a Federação Espírita Brasileira só aceita uma federativa
por Estado? Não seria mais adequado, em termos de congraçamento e união, que
ela recebesse a todos? A experiência tem demonstrado, que este veto vindo da
FEB, tem contribuído para dificultar o processo de união e unificação nos Estados
onde existe mais de uma instituição federativa. Argumentos como “Nós temos
assento no CFN, e por isso representamos o movimento organizado”, estariam
anulados, se todos pudessem estar no Conselho. Com certeza o diálogo ficaria
bem mais fácil, e estimularia a aproximação.
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Além disso, lembremos que as federativas estaduais estão filiadas
à FEB, representando os Centros Espíritas, que, na ótica da FEB, são os CENTROS
ESPÍRITAS DO BRASIL, independente do Estado onde se encontrem. Estes,
indiretamente, tornam-se filiados à própria FEB e a seu programa federativo, e é
isto que dá representatividade às federadas, pois não faria sentido estarem no
CFN representando unicamente a si mesmas. Pois bem, hoje existem no CFN,
federativas que representam apenas 30 centros espíritas brasileiros, e para
utilizar a realidade de Pernambuco, que conhecemos melhor, a Comissão
Estadual de Espiritismo de Pernambuco, por exemplo, representa hoje (agosto
de 1998), 105 centros espíritas do Brasil sem representação na FEB. E se fizermos
este levantamento em todos os outros Estados onde exista mais de uma
federativa? Quantos Centros estão na mesma condição? E o mais interessante é
que estes centros utilizam os programas criados pela FEB, como por exemplo, o
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currículo para a evangelização infanto-juvenil e o Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita, utilizados por inúmeras casas que integram o número dos sem
representatividade em nosso Estado.
2. O Conselho Federativo Nacional, por exemplo, fazendo um
paralelo com a ideia do CONSELHO ESPÍRITA PERNAMBUCANO, deveria ser a
Távola redonda do movimento espírita nacional. Por que não, uma mudança de
posicionamento do CFN, deixando de ser uma espécie de departamento da
Federação Espírita Brasileira, para ter uma amplitude até maior do que a própria
FEB? O CONSELHO ESPÍRITA BRASILEIRO, utilizando uma denominação bem mais
afinada com este novo pensar, reuniria todas as instituições federativas do Brasil,
inclusive a FEB e demais entidades de caráter nacional que já estejam ou não no
CFN que, sentadas lado a lado, seriam a estância maior (se assim podemos nos
exprimir) do movimento espírita brasileiro vivenciando o mesmo clima de
fraternidade, cooperação e parceria. Este Conselho seria muito mais
representativo do Movimento Espírita Brasileiro que o atual CFN, sob a direção
da Federação Espírita Brasileira, e poderia ter como as mesmas premissas básicas
sugeridas para o Conselho Espírita Pernambucano.
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3. Do mesmo modo que os Centros Espíritas deveriam participar da
eleição de seus representantes na diretoria da instituição federativa, por que não
começar a pensar numa forma de participação das federativas estaduais no
processo de escolha da direção da FEB? Seriam estabelecidos alguns critérios de
segurança para salvaguardar a instituição, e poder-se-ia fazer uma abertura
paulatina nesta direção. Seria tornar o movimento cada vez mais democrático e
participativo, e, portanto, mais afinado com as propostas do Espiritismo.
Imaginemos, agora estas sugestões concretizadas, e veremos que
estaremos plenamente UNIFICADOS. Todo Movimento Espírita estaria
representado no CONSELHO ESPÍRITA BRASILEIRO e não haveria excluídos; as
federativas estaduais teriam a representatividade real do Movimento de cada
estado, com suas diretorias eleitas com a participação das adesas, o mesmo
ocorrendo com a FEB em relação aos Estados. Todos ‘sentados em círculo’, num
grande congraçamento e em pé de igualdade, planejando em conjunto os rumos
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do Movimento Espírita Brasileiro. Entendemos, finalmente, que todas as
vantagens que apresentamos relativas à criação do Conselho Espírita
Pernambucano como proposta de unificação do Movimento Espírita
Pernambucano, seriam válidas para este CONSELHO ESPÍRITA BRASILEIRO, como
grande passo para a unificação do movimento espírita nacional.
Claro que não temos todas as respostas. Seria insuportavelmente
presunçoso achar que sim, mas estamos nos propondo a dialogar para
crescermos juntos e a apresentar as propostas que são fruto da vivência
pernambucana. Se aos dignos companheiros espíritas que lerem estas páginas,
conseguirmos levar alguma reflexão, ou mesmo possíveis dúvidas sobre
permanecer ou mudar, teremos alcançado nosso objetivo.
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Capítulo 08 - O Que Aprendemos!
O objetivo deste capítulo é reunir algumas das principais lições
aprendidas com os fatos aqui relatados e seus possíveis desdobramentos para o
amadurecimento do Movimento Espírita Pernambucano.

Pequenos Grandes Eventos
Como já vimos, a descentralização fez com que surgissem em
Pernambuco, nas Áreas Federativas e Geográficas uma multiplicidade de
pequenos eventos, chamados assim não pela sua importância, mas pelo fato de
estarem direcionados para um público bastante específico, qual seja o da própria
AG ou AF, e muitas vezes para um setor específico de atividades, quando o objeto
do encontro é a capacitação de trabalhadores para esta ou aquela atividade.
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É fácil demonstrar como isto reverteu-se em um ganho para o
movimento e para a sociedade como um todo, já que muitos mini eventos,
pontuados quando necessários e muito bem analisados, por médios e grandes
eventos, tornam mais fácil e rápida a divulgação do Espiritismo, bem como a
preparação dos colaboradores, senão vejamos: Imaginemos que foi detectada a
necessidade de capacitar os trabalhadores do Estado para o trabalho da
exposição doutrinária através da tribuna, por uma entidade facilitadora do
movimento espírita. Ora, esta instituição poderá decidir-se por realizar um grande
evento de abrangência estadual, e necessita enviar convites, por exemplo para
100 centros espíritas, naturalmente limitando o número de inscrições, também
por exemplo, em número de cinco. Caso conseguisse 100% de presença dos
centros, e cada centro, por sua vez, 100% do preenchimento das inscrições o
treinamento teria um público efetivo de 500 pessoas, no entanto sabemos que
isto não ocorre. Calculemos, portanto, uma taxa de não participação de 30%, que
considero bem otimista, levando em conta que um público representativo de 70%
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do movimento muito dificilmente é reunido em um evento centralizado. Neste
caso teríamos um público efetivo de 350 pessoas.
Imaginemos agora a realização de pequenos eventos
descentralizados, atendendo ao mesmo tema e distribuídos, por exemplo, em 10
áreas diferentes. Não seria difícil atingir as 500 pessoas e até superar este
número. Bastaria que em cada mini evento tivéssemos o público médio de 50
pessoas, o que tem se demonstrado no movimento espírita pernambucano
perfeitamente possível. Além disto, evita-se todas as dificuldades estruturais
intrínsecas à realização de um grande evento, há um maior comprometimento
dos centros daquela Área com a participação no evento, ganha-se em termos
didáticos com um público menor e a integração entre as pessoas é muito maior,
pois é bem mais fácil entrosar-se com 50 que com 350.
Não fora suficiente todas estas vantagens, a realização de mais
mini eventos descentralizados, preserva o movimento de certas vaidades, de
ânsia de poder que poderiam surgir, já que teremos a divulgação sendo realizada
em muitas células diferentes, por várias pessoas ao mesmo tempo. Cresce o
coletivo, sem os excessos do individualismo.
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Casa e Causa
O atual momento vivido em Pernambuco tem ensejado também a
discussão de importantes questões ligadas à relação entre a Doutrina Espírita e
as Instituições Espíritas. Parece claro que a Casa Espírita deve estar a serviço da
Causa Espírita, mas temos observado e analisado que muitas vezes invertemos
estes valores.
Não podemos nos confundir: antes de tudo somos ESPÍRITOS,
filhos de Deus sujeitos às suas leis sábias e justas a caminho da luz, mas ainda
numa faixa de muitas imperfeições que nos classificam como em provas e
expiações; assim, participamos da vida. Só após é que somos ESPÍRITAS, porque
cremos na imortalidade da alma, na comunicabilidade e na evolução dos Espíritos,

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, etc., e porque nos
esforçamos por “domar as nossas más inclinações e evoluir cada vez mais
moralmente”, tendo Jesus por nosso guia e modelo; assim, participamos do
Movimento Espírita e do grupo “a quem mais foi dado” e por isso mais será
exigido. E finalmente, se optarmos por colaborar com alguma instituição Espírita
especificamente, é que nos tornamos TRABALHADORES de uma instituição,
podendo vir a ocupar, eventualmente, a posição de DIRIGENTE; assim
participamos da casa espírita.
Por que este roteiro? É que nele fazemos todas as inversões. Depois
de um certo tempo de trabalho dedicado à Casa, o colaborador muitas vezes
começa a perder o referencial do que ele é antes de ser dirigente ou trabalhador,
perdendo também contato com seus deveres como tal. Em outras palavras,
temos visto o dirigente ou trabalhador da Casa que esquece que é ESPÍRITA e
quais os seus deveres com a Causa, e até que é ESPÍRITO antes de ser ESPÍRITA,
fanatizando-se e esquecendo seus deveres com a Vida.
É nesse sentido que escreve Travassos Júnior:
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“Quando se diz a casa espírita, como entendemos? Naturalmente que aquela
construção de pedras só é chamada de espírita porque alguns espíritas a caracterizaram como tal,
desenvolvendo algumas atividades ligadas ao Espiritismo. Mas, isto existe para que? Ora! Para se
atingir um fim, que é levar o pensamento espírita à sociedade. A dedução lógica seria então enxergar
a casa espírita como uma atividade meio, intermediária, instrumental para que o movimento espírita
faça chegar a Doutrina da melhor maneira às pessoas.
“Dessa forma, “quem ama à casa” ama em função de um amor maior, a causa. A casa só existe, assim
como só estamos nela porque a causa existe. Amar a instituição, portanto, seria um desdobramento
do amor à causa.
“Compreendendo assim, os espíritas não temos justificativas para apego às casas. Lamentavelmente,
tem-se encontrado indivíduos dando a esta ou àquela instituição valor superior aos ideais maiores da
nossa Doutrina: fazendo questão de manter administrações centralizadas, ditatoriais e inibidoras;
impedindo que trabalhadores tenham acesso à dinâmica de formação e andamento do movimento
espírita; isolando-se, como se as decisões daquela casa não afetassem bem ou mal o movimento;
evitando maiores aproximações com irmãos do mesmo ideal, apenas porque “pertencem a outras
casas”. Isto é amar à casa?
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“Estranho amor! ”
(Amor... Estranho Amor! - In FOREN / junho - julho de 1996)

Tem razão o companheiro, pois parece com os amores passionais
que têm levado o homem a tantos equívocos pelos séculos afora, registra-nos a
história. Estranho, porque amor é caridade, e caridade está “no conjunto de todas
as qualidades do coração” (O Evangelho. Segundo o Espiritismo, Cap. XV - Item 7.),
sendo totalmente incompatível com o egoísmo que caracteriza as paixões.
A que conclusão chegamos? Precisamos ter cuidado para não nos
tornar agentes desta tão prejudicial inversão, pois a causa permanece em nós,
tão arraigada que foi classificado como dos vícios o mais radical (“O Livro dos
Espíritos”). Não podemos em nome do amor à casa, comprometer o
desenvolvimento da causa com o nosso egoísmo. Afinal, qual será a nossa
escolha?
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“Quando homens viram ilhas, se calam em silêncio mórbido e
desagradável. (...) ficam enclausurados nas conchas de suas
razões e esquecem de partilhar o mundo, que não lhes pertence.
Separam as ideias, aprisionam os ideais. (...) sustentam
construções condenáveis que ruirão com o passar do tempo e a
força do progresso. Mas se ao invés de ilhas e paredes virassem
pontes, seriam elos promotores da união,. (...) verdadeiros elos
de ligação.
Faremos a parte que nos cabe e entenderemos que aquilo que nos
é cabido pertence a um todo e que esse todo não é meu, seu, mas
é nosso.
Hugo Monteiro (Mensário Espírita - Julho / agosto-1996)

Novo Perfil Do Líder Espírita
Um fruto extremamente importante deste movimento, foi a
percepção do novo papel que o líder espírita precisa exercer no Movimento, para
dar continuidade ao seu processo de crescimento e amadurecimento.
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Para um entendimento mais amplo, é importante que analisemos
o perfil do líder espírita que se tornou tradicional, e para entrarmos neste terreno
temos que caminhar com muito cuidado, já que não é nosso objetivo a crítica
direta a ninguém em especial, mas sim a “modelos” estabelecidos. No entanto, é
bastante provável que o modelo esteja bastante identificado com alguns líderes
conhecidos das nossas instituições, o que nos leva a possíveis coincidências, até
porque, iremos tratar da questão no terreno do abstrato ou como se diz: em tese,
mas, naturalmente baseado em experiências concretas que nos servem de
material para a diagnose.
O tipo de líder que se tornou comum no nosso Movimento Espírita
tem algumas características bem definidas:
 Tendência a centralizar em torno de si as decisões e iniciativas. Não
sabe delegar tarefas, e muito menos aceita delegar o poder. Todas as decisões,
até as mais simples, precisam passar por ele, recebendo o seu aval. Não admite
que se decida sem que seja sua a última palavra.
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 Considera-se um pouco missionário ou “salvador da pátria”. Não
sabe, ou não aceita trabalhar sem estar numa posição de comando e não acredita
(ou pelo menos age como se não acreditasse) na força do trabalho em equipe. A
Instituição só está bem quando ele está no comando.
 Postura personalista e vaidosa. É adepto do culto à personalidade, e
sempre que tem oportunidade é o seu nome que aparece, e não o da instituição,
ou do Espiritismo.
 Valorização da casa, em detrimento da causa. Numa clara inversão,
coloca a Instituição que dirige, acima do próprio Espiritismo. Enxerga a instituição
como fim, e não como meio para atingir os fins apontados pela Doutrina Espírita.
Dessa forma, receia e não valoriza a integração com outras instituições do
Movimento, porque não o percebe como um todo ou o enxerga com os olhos do
personalismo. É extremamente apegado à casa.
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É claro, que as características acima não estão em todos os
dirigentes espíritas (graças a Deus), pois temos excelentes líderes, já sintonizados
com uma nova realidade que não acontece só no meio espírita, mas é uma
tendência natural da administração atual em todos os campos, e que requer
líderes que sejam democratas autênticos, que valorizem na prática a importância
do talento humano criando estratégias para que outros líderes surjam, que
valorizem o trabalho em equipe delegando poderes e tarefas dando espaço para
a construção dos demais companheiros.
O novo líder não se considera um missionário e acredita mais no
coletivo do que em sua própria individualidade. Tem plena consciência de que
está apenas temporariamente na posição de comando, e não se deixa confundir
pela pompa do cargo. Pelo contrário, utiliza-o para servir. Investe nas realizações
para o futuro, cuidando para que a Instituição não se sinta dependente de seu
comando, mas que outros companheiros estejam capacitados para assumi-lo.
O novo líder procura, sinceramente, e não por uso de uma falsa
modéstia, obscurecer-se perante as realizações da Doutrina, entendendo que
não é ele que deve brilhar, e sim a Doutrina Espírita, acendendo luzes nos
corações humanos.
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Não é um apaixonado pela Casa. Respeita-a e compromete-se com
ela, mas tem-na como instrumento para atingir os fins da Causa Espírita, e por isso
sente-se à vontade em qualquer Instituição. Sente-se em casa aonde o Espiritismo
esteja sendo vivenciado, não importando os rótulos. Além disso tem um
entendimento claro sobre a relação entre as instituições e o Ser Humano que é o
ser eterno.
Sobre isto, o editorial do Mensário Espírita junho/julho de 1997
publicou:
“Esse processo (crescimento da cidadania) vem, inclusive,
redefinir as funções e tarefas dos dirigentes espíritas tendo em vista a
consolidação de novas posturas e posicionamento condizentes com o
ser-fazer da ação espírita no mundo. Pensar o Dirigente como um
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“Gestor de Atores/Autores” significa romper com uma visão tecnoburocrática de suas atividades. O Dirigente passa a ser percebido como
um articulador de pessoas, o que pressupõe que sua preocupação
fundamental seja com o crescimento existencial dos componentes de
suas equipes de ação, no Centro Espírita.
Nessa perspectiva, o dirigente não é um simples cumpridor de
normas; um guardião de prédios; um cobrador de planos e tarefas; um
vigilante de comportamentos alheios. Ele precisa assumir a liderança de
um processo transformador, canalizando esforços para a construção da
felicidade dos indivíduos. Colocando-se para além da fiscalização, seu
círculo de ação amplia-se, em conhecimentos e habilidades,
comprometidos com os objetivos sócio-educativos-espirituais da Casa,
mas, sobretudo, da Causa Espírita. ”
“Eu não “sou” e sim “estou” presidente, visto que o “ser” é o
Cristo. Nós não podemos tentar tomar conta daquilo que não nos
pertence”.
Gezsler West (Mensário Espírita - Março/1993)
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Movimentos Paralelos
“E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em
teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue; e nós lhe proibimos
porque não nos segue.
Jesus, porém, disse: não lhe proibais; porque ninguém há
que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque
quem não é contra nós é por nós.
Portanto qualquer que vos der a beber um copo d’água em
meu nome, porque sois discípulos do Cristo, em verdade vos digo que
não perderá o seu galardão. ”
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(Marcos, 9: 38-41)
Poderia ser apenas um detalhe dizer que, acompanhado de seus
discípulos, Jesus acabara de chegar a Cafarnaum depois de longa caminhada pela
Galiléia, não fora a importância da discussão entre os apóstolos neste percurso,
e que, pode-se dizer, deu azo ao diálogo acima.
Jesus de cujas percepções não escapara o motivo da querela, assim
que entram em casa pergunta: - Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Uma
pergunta simples, que mereceria uma resposta direta, teve o poder de fazer o
grupo silenciar. É o próprio Marcos - o Evangelista - que esclarece: - “calaram-se:
porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior”. Chamando-os,
então a si, repreende o Mestre, amoroso: “Se alguém quiser ser o primeiro, será o
derradeiro de todos e o servo de todos”.
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A lição, de tão valiosa, permanece viva e atual para os discípulos de
todos os tempos, e de forma especial, sinalizava aos seus seguidores de então,
com a necessidade de preservarem-se do orgulho e da vaidade. Os discípulos
buscavam destaque e poder dentro do colégio apostolar, nos moldes forjados
pelas nobrezas, aristocracias e hierarquias religiosas do mundo. Jesus, indo ao
encontro deste “modelo mental” recomenda: ‘SEDE SERVOS DE TODOS’.
Parecia estar claro que não haveria hierarquia entre eles, tampouco
melhores ou piores, embora, mais tarde a caminho de Jerusalém viesse a ocorrer
o episódio com os filhos de Zebedeu, exigindo novas e ainda mais claras
advertências do Nazareno: “Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes,
delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas, entre
vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será servo
de todos. ”(Mc., 10: 42-44).
Dissemos - parecia estar claro -, porque João passa a indagar sobre um
desconhecido que estaria expulsando demônios em nome de Jesus e que fora
pelos discípulos proibido por não fazer parte do grupo “oficialmente” escolhido
por Ele. Concluiu, de certo, que o Mestre tinha razão quanto aos doze, isto é, não
disputariam privilégios, seriam iguais. Mas quanto ao estranho, parecia-lhes
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correto coibir-lhe as ações, mesmo que voltadas sempre para o bem, o que, vale
ressaltar, o eram de fato, já que ninguém estará em condições de expulsar
demônios sem que esteja revestido de inalienável autoridade moral.
No entanto era o orgulho que se expressava uma vez mais, não
admitindo que um não integrante do grupo escolhido, pudesse estar realizando
o bem, falando em nome do Cristo e defendendo a mesma causa com eficiência.
Por isso mesmo, mais uma vez ouvem o que não gostariam ou esperariam: “Não
o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar
mal de mim. ”
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Jesus, profundo, leva-os a ver que se “o estranho” apresentava
realizações concretas em tarefa tão delicada, era por suas puras intenções, sem
as quais careceria de autoridade para falar e curar em seu nome. E
complementando aduz: “Porque quem não é contra nós é por nós”; o que
significava dizer que, independentemente de participar ou não daquele seleto
grupo, aquele desconhecido era, inegavelmente, um colaborador na grande
obra, pois que suas ações não lhe feriam os objetivos. Afinal, não fora o próprio
Cristo quem os delineara? Sabia, pois, que o “proscrito” pelos apóstolos era útil
e fiel servidor naquela causa sem donos, assim como todo e qualquer que pelas
mais simples atitudes como o ‘dar de beber um copo d’água’, venha a somar com
o ideal do bem e do amor, terá reconhecido o seu mérito, o seu galardão.
Imaginamos o ânimo alterado dos mais orgulhosos ao ouvir que o
Rabi não apenas “autorizava” o estranho, como até o defendia de silenciosas
acusações. Para utilizarmos de termos atuais, certamente tê-lo-iam rotulado
como um movimento paralelo caso houvesse tradução em sua língua. E como tal,
passível - na equivocada visão dos apóstolos - de ser proibido, rechaçado ou, no
mínimo, desconsiderado como se não existisse de fato. Felizmente Jesus repôs
os conceitos em seus devidos lugares.
Vale a pena, portanto, refletir sobre este conceito que deu título ao
artigo, já que tem sido muito utilizado, inclusive no movimento espírita, como se
paralelo fosse sinônimo de marginal (o que está à margem), de não organizado e
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inferior. Na melhor das hipóteses, como sinônimo de não oficial. Em todas as
situações, algo em comum quando se utiliza tal conceito é tentar demonstrar que
aquele não serve ou não merece crédito.
Ora, paralelo é simplesmente o que caminha ao lado, e não tem
relação nenhuma com tais conceitos, a não ser que se dê esta conotação
deliberadamente.
Num entendimento desprovido de qualquer preconceito, nos dará
sempre ideia de posição, jamais de qualidade, valor ou legitimidade. Quando digo,
por exemplo, que uma reta é paralela à outra, nada mais descrevo do que a
localização ou disposição de uma em relação a sua correspondente.
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Quando, então, defino um movimento como paralelo, dá-se também
o mesmo, isto é, demonstro a disposição ou posicionamento deste em relação ao
outro. E é exatamente isto que o conceito tem de mais fantástico, pois pressupõe
sempre a existência do outro, capaz de dar a quem define, a noção de
paralelismo. Portanto, um movimento paralelo não pode ser paralelo sozinho,
como uma reta não pode ser paralela a si mesma. O que existe, de fato (e fato
matemático) são retas paralelas entre si. Analogamente, o que existe são
movimentos paralelos, porque caminham lado a lado e é óbvio que se estou
paralelo a você, você está paralelo a mim.
Em outras palavras, para sermos fiéis ao conceito de paralelismo, não
podemos dizer SOU paralelo, sem admitir que um outro também o É; tampouco,
posso dizer és sem admitir que também o SOU. Somos.
Pode-se, todavia, argumentar: - Muito bem, somos paralelos. No
entanto, minha reta foi traçada muito antes e quando surgiu o paralelo nós já
realizávamos o trabalho; somos, portanto, os legítimos representantes da causa.
Além disso, o nosso movimento tem uma outra característica especial:
integramos e representamos o “movimento organizado oficial” e este outro não
o segue conosco.
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Bom, esta foi a reivindicação dos apóstolos, já que eles haviam sido
escolhidos bem antes para a tarefa e, ressalte-se, pelo próprio Cristo, que não
concordou com esta forma de pensar. Deixemos, portanto que o Mestre repita
seus argumentos: “Não os proibais, porque quem não é contra nós é por nós”.
Paralelos sim, porém legitimados pela atitude, pela consciência e pelo
Cristo.
Paralelos sim, sem nenhum demérito, já que no seu vero sentido,
significa apenas reconhecermos quem caminha ao nosso lado e o respeito que
devemos à sua liberdade. E eis o que se não nos apresenta tão fácil, quando o
orgulho nos empana a visão, como ocorreu com os discípulos na distante
Cafarnaum do passado.
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Para concluir, mais um fato matemático: existem três possíveis
posições para traçarmos duas retas num plano. Diz-se que duas retas são
concorrentes quando se interceptam ou cruzam-se em um determinado ponto.
Estas, quanto mais caminham mais se distanciam, porque apontam direções
totalmente diferentes. Veja, por exemplo as duas retas que formam a letra “X”.
Já as retas paralelas, não se cruzam, não concorrendo, portanto, pois seguem
lado a lado; e por mais que se alonguem, seguem sempre com a mesma direção,
como os trilhos de um trem. Assim, quanto mais se estendem mais se aproximam,
porque, proporcionalmente, diminui a distância entre elas com o aumento da
distância percorrida. Confundem-se, portanto, no infinito...!! Finalmente, temos
as retas coincidentes, que possuem todos os pontos em comum. Já não mais faz
sentido o plural, porque, como consequência, fundiram-se numa só.
Não sem propósito, portanto, os grandes pensadores da Matemática
têm-na como a ciência das ciências, capaz de conter, explicar e medir as grandes
verdades universais.
(Artigo foi publicado pelo Mensário Espírita / junho/julho - 1997)
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Doutrinas, Pessoas e Instituições
Todos os espíritas conhecem a fase de certo deslumbramento
consequente à descoberta do conhecimento espírita. É o período, no qual
tentamos convencer todo o mundo das verdades que estamos iniciando a
assimilar. A sensação é de que ninguém ‘resistirá’ aos nossos argumentos
irrefutáveis, e a Doutrina surge aos nossos olhos como um verdadeiro tesouro.
Este conhecimento, na maioria das vezes, nos começa a chegar pela
frequência a uma instituição espírita na qual assistimos reuniões públicas. Esta
frequência torna-se habitual, e começamos, paralelamente ao descobrir
doutrinário, uma verdadeira iniciação numa nova linguagem e em novos hábitos,
consagrados no Movimento Espírita. Assimilamos o uso dos termos ‘irmão’ e
‘irmã’ para nos referir aos companheiros espíritas, ou mesmo ‘confrade’ e
‘confreira’, que são ainda piores, mesmo quando nossos sentimentos ainda não
refletem tanta fraternidade. A expressão ‘muita paz’ passa a ser saudação
corriqueira, como se isto servisse como uma espécie de senha para nosso mútuo
reconhecimento, mesmo quando não estamos em paz conosco mesmo.
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São mudanças ainda superficiais, geradas muito mais pela convivência
e necessidade inconsciente de ser aceito no grupo, do que um reflexo real de
transformações mais profundas. Alguns mudam até o tom da voz e a maneira de
andar, assumindo uma postura de serenidade e calma exterior, quando têm
verdadeiros vulcões ativos na própria alma. Não é um julgamento leviano, é fruto
de observações atentas e principalmente no campo de nossa própria alma de
nossa própria experiência.
Com o tempo, nos tornamos trabalhadores, e, normalmente,
dependendo das tendências, nos tornamos em passistas, médiuns e/ou oradores.
Somos agora um servidor da Casa Espírita, que passa a ser uma espécie de
segundo lar, de posto para reabastecimento espiritual, do qual, poderemos até
vir a ser dirigentes. Neste ponto, nos tornamos espécie de guardiães da ‘pureza
doutrinária’ e da Casa Espírita, com a qual estamos comprometidos.
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A Doutrina e a instituição, então, passam a ser o foco, o centro de
tudo. Agimos por elas, para elas e por causa delas. Este processo, que pode levar
ao fanatismo, nos desfoca a visão, interferindo nos nossos juízos e atitudes. Para
entendermos melhor, dois exemplos:
 O expositor espírita que em suas palestras utiliza uma linguagem
extremamente erudita, e aqui não nos referimos à clareza e
correção de estilo que todos devemos buscar, mas ao exagero que
dificulta a assimilação da maioria, principalmente em se tratando
de Brasil. Este companheiro muitas vezes justifica que a Doutrina
não pode ser veiculada em termos chulos e rasteiros, colocando em
segundo plano a compreensão das pessoas, porque o centro de
tudo é a Doutrina. É o mesmo argumento utilizado pela igreja
católica para explicar suas missas em latim, só que ‘reciclado’ para
o Movimento Espírita. Estamos tão ‘apaixonados’ pela Doutrina
que esquecemos que ela veio para servir às pessoas.
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 O outro exemplo reforça o raciocínio acima, e foi retirado de uma
entrevista concedida, via INTERNET, pelo professor Luís Signates
(1) ao jornalista espírita Luís Almeida e publicada pelo ‘jornal
espírita’, edição nº 273/Maio/98. Refere-se às publicações espíritas
como ‘espaços de mera redundância doutrinária’, muito mais a
serviço da Doutrina do que dos leitores, e sugere: “Os jornais
espíritas devem cada vez mais se tornar espaços de verdadeira
interlocução, de diálogo fraterno e autêntico sobre os temas do dia a
dia das pessoas(...) Isso significa(...)passar a servir os nossos leitores,
colocando as doutrinas a serviço deles, nas publicações. Uma postura
de comunicação social espírita inverte a ordem de prioridade
“doutrina - instituição - pessoas”; primeiro as pessoas, depois as
instituições e doutrinas, pois estas estão a serviço da felicidade das
pessoas, e não o contrário. (Grifo nosso)
Este foi, sem dúvida um dos maiores aprendizados, fruto destes
últimos tempos de Movimento Espírita em Pernambuco  A VALORIZAÇÃO DAS
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PESSOAS. Trata-se muito mais de restabelecer a verdadeira ordem das coisas do
que de invertê-la. A inversão na verdade ocorreu quando passamos a ver a
Doutrina e as instituições como mais importante que as pessoas. Neste particular,
o professor Signates17 foi de uma felicidade ímpar em sua colocação, quando
relembra-nos que doutrina e instituição estão a serviço das pessoas, e não o
contrário. É o resgate do SER HUMANO, dando sentido e razão de ser à existência
das instituições e à própria Doutrina Espírita.
O Movimento Espírita precisa refletir muito sobre isto, pois estamos
agindo com esta ordem invertida:


Nossos eventos têm sido de espíritas para espíritas;



Nossa linguagem está quase formando um dialeto espírita;



O ensino espírita é descontextualizado em sua maioria. Preferimos
ficar reproduzindo frases e conceitos, sem trazer as reflexões para
o cotidiano das pessoas;



Pouco ou quase nada nos relacionamos institucionalmente com
outros movimentos sociais de promoção humana, muitas vezes
com receio de ‘macular’ a Doutrina, perdendo a oportunidade de
aprender pelo diálogo;



Somos paupérrimos em espírito científico, que nos leva à
desmotivação na busca constante do conhecimento e na pesquisa
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17

Luiz Antônio Signates Freitas, natural de Goiânia-GO, é jornalista graduado pela Universidade
Federal de Goiás; professor assistente dos Cursos de Rádio e TV e Jornalismo da Faculdade de
Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás; especialista em Políticas Públicas,
pela Universidade Federal de Goiás; Mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, com
dissertação defendida sobre Programação de Rádio e TV e doutorando em Rádio e Televisão, pela
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

da verdade, e isto porque já nos sentimos dela proprietários ou
mordomos;


Não conseguimos sair do Centro Espírita para ir ao encontro de
outro ser humano. Lá é a nossa ilha de proteção aonde ficamos
contemplando a derrocada moral lá fora e esperando os espíritos
trazerem os necessitados para nós ‘fazermos a caridade’;



Temos muitas vezes idolatrado as instituições, chegando a utilizar
adjetivos pomposos e exagerados para nos referirmos a elas. O
uso contínuo destes adjetivos contribui com esta distorção,
fazendo com que o homem se sinta menor do que a Casa.

Enfim, esperamos que estas reflexões possam nos ajudar a humanizar
cada vez mais o Movimento Espírita para que este atue como meio para colocar
o Espiritismo a serviço da felicidade dos homens na sua acepção mais ampla. Para
isto, é essencial que resolvamos nossas dificuldades internas, que, em muito, são
resultado desta inversão de valores já aqui citada.
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Permanecemos trabalhando isolados, utilizando o nosso potencial
muito abaixo das possibilidades, porque precisamos preservar o nome, a sigla e
o patrimônio das instituições. E por valorizarmos mais a Doutrina e a Casa, que
acreditamos defender e preservar, esquecemos nosso dever com as pessoas que
esperam pelo Espiritismo. Perdemos em humanidade e em sensibilidade, e nos
tornamos surdos ao apelo dos que tombaram! Não percebemos o nosso
compromisso com a criança que dorme nas calçadas, nem com os milhões que
passam fome! Permanecemos impermeáveis à dor das mães que depositaram
seus filhos nos túmulos frios, e que imploram por uma certeza de eternidade! Se
não estivéssemos tão surdos, já estaríamos unidos, porque já teríamos concluído
pela NECESSIDADE que se impõe de somar forças para servir melhor.
Somos todos nós, cidadãos espíritas, os responsáveis por manter este
estado de coisas, tanto quanto somos os únicos capazes de modificá-la.
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Federativas e Centros Espíritas: Informação ou
Comunicação?
Diz-se, tradicionalmente, que são necessários três elementos para que
ocorra comunicação: o EMISSOR, a MENSAGEM e o RECEPTOR. Como deixam
claro os termos, o emissor é o ponto de origem da mensagem, dele emana o
objeto da comunicação; a mensagem é o conteúdo que se quer transmitir, e o
receptor é quem recebe este conteúdo e é capaz de compreendê-lo.
O processo se daria como abaixo:

Emissor
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Mensagem

Receptor

Como podemos perceber pelo próprio esquema, este processo
pressupõe a existência de um elemento passivo (o receptor) e um ativo (o
emissor) que comunica o conteúdo numa ‘via de mão única’.
Esse tem sido o modelo de ‘comunicação’ entre as federativas
(emissores ativos) e os Centros Espíritas (receptores passivos) no Movimento
Espírita Brasileiro em sua grande maioria. Seria uma espécie de extensão espírita,
tomando o termo de empréstimo à agronomia e sua extensão rural, na qual se dá
a transmissão do conhecimento técnico do agrônomo (sujeito ativo) para o
camponês (sujeito passivo).
Propositadamente estamos nos referindo à ideia de extensão, para
nos valermos de uma crítica do educador pernambucano Paulo Freire, em seu
livro “Extensão ou comunicação? ”, feita a este modelo.
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Freire faz um estudo do significado da palavra extensão, e utilizando
o conceito de ‘campo associativo’ das palavras, busca descobrir-lhe a dimensão e
associações imediatas. Assim, chega ao seguinte esquema:
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Extensão

Transmissão

Extensão

Sujeito ativo

(O que estende)

Extensão

Conteúdo

(Que é escolhido por quem estende)

Extensão

Entrega

(De algo que é levado por um sujeito que se
encontra ‘atrás do muro’ àqueles que se
encontram ‘além do muro’, ‘fora do muro’. Daí
que se fale em atividades extra-muros)

Extensão

Messianismo

(Por parte de quem estende)

Extensão

Superioridade

(Do conteúdo de quem entrega)

Extensão

Inferioridade

(Dos que recebem)

Extensão

Mecanicismo

(Na ação de quem estende)

Extensão

Invasão cultural

(Através do conteúdo levado, que reflete a
visão do mundo daqueles que levam, que se
superpõe à daqueles que passivamente
recebem).

A associação é bem adequada para o Movimento Espírita, que vem
utilizando este modelo, embora não utilize o termo extensão. Normalmente, os
eventos realizados pelas federativas têm o sentido de transmissão de
conhecimento destas para os Centros Espíritas, nos quais todas estas
características acima podem ser identificadas. A federativa é quem estende um
conteúdo superior, limitado por sua visão de mundo e por ela escolhido, aos que
estão além de seus muros, que, pressupõe-se, tem um conteúdo inferior e
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precisam aprender com ela, caracterizando a abordagem messiânica e a invasão
cultural.
Na verdade, num processo como este, ocorre, no máximo, a
informação, mas não COMUNICAÇÃO, o que nos leva a concluir que as federativas
e Centros Espíritas não estão conseguindo se comunicar sempre que este é o
modelo de abordagem nos estudos, seminários, treinamentos, reuniões, etc.
Não há comunicação, quando um dos interlocutores quer transformar
o outro em simples depósito do conteúdo a ser ensinado, a ser transmitido. “A
comunicação, pelo contrário, implica numa reciprocidade que não pode ser
rompida” (FREIRE).
Comunicação é diálogo, e não simplesmente uma transmissão de um
saber. Mais propriamente seria um compartilhar de ‘saberes’ através do diálogo,
que, dialeticamente, produziria um novo saber comum aos interlocutores. Nela
não há ativos nem passivos, mas co-participantes do ato de pensar alguma coisa.
Como diz Freire, “não há um ‘penso’, mas um ‘pensamos’. É o pensamos que
estabelece o penso e não o contrário. ”
242

Ainda segundo Freire, só assim ocorre EDUCAÇÃO, que não é um
mero transmitir de conteúdos, “mas um encontro de sujeitos interlocutores que
buscam a significação dos significados”.
Precisamos, portanto, modificar esta relação entre Federativas e
Centros Espíritas, dando-lhe características reais de COMUNICAÇÃO, e não de
simples informação. Para isso faz-se mister a ideia de igualdade, onde possamos
nos encontrar não como mestres uns dos outros, mas como participantes de um
processo de diálogo e parceria, no qual todos crescemos, todos ensinamos e
aprendemos. Somos co-partícipes na construção do Movimento, e sem
compartilhar nossas visões e saberes, nada produziremos. Se, por outro lado,
passamos a dialogar em condições de igualdade, estaremos sempre produzindo
novas sínteses e, juntos, galgando novos degraus de conhecimento e
amadurecimento ético.
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Num esquema representativo teríamos:
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Aqui, teríamos os sujeitos da comunicação compartilhando e
construindo saberes através do diálogo que, dialeticamente, gera novos saberes,
que retornam ao diálogo, num processo contínuo de aprendizagem e educação.
Acreditamos, que este seria o modelo mais interessante para o Movimento
Espírita, capaz de lhe impulsionar na direção do crescimento e do progresso.
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Capítulo 09 - O Futuro que
Sonhamos...!
“Não há nada como um sonho, para criar o futuro”
Victor Hugo (1801-1885)
Escritor Francês

Culminando Um Período
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Dez anos se escoaram céleres desde o primeiro FORESPE, que fixamos
como marco inicial deste período. As experiências se sucederam naturais, no
processo de evolução e amadurecimento do Movimento Espírita Pernambucano,
conduzindo-nos a um nível acima de entendimento. Estamos culminando um
período, embora a dinâmica da própria vida não nos permita fixar balizas no
tempo, porque, na verdade este processo de crescimento não estaciona em
momento algum.
Queremos apenas chamar a atenção para as mudanças que vem
ocorrendo diante de nossos olhos. Fatos, que poderiam parecer de menor
importância ou sem conexão, são apresentados como parte de um processo que
está sendo construído por todos os espíritas de nosso Estado. Estamos
escrevendo a história todos os dias através de nosso caminhar no mundo, e
todos, sem exceção, fazem parte disto; nenhum de nós, os espíritas da
atualidade, poderemos dizer que ‘nada temos com isso’, porque a nossa
participação é inevitável. Mesmo nos casos em que optemos pelo silêncio, pela
aparente não participação e permaneçamos ocultos, sem opiniões claras, sem
posturas concretas, coerentes e públicas, estaremos participando, pois, a nossa
omissão é, conscientemente ou não, a opção clara pela situação estabelecida.
Quando, no dizer popular, tentamos ‘ficar encima do muro’, já fizemos nossa
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opção pela NÃO MUDANÇA, já deixamos claro qual o nosso compromisso com o
estado de sono, de acomodação.
Este momento de culminância, foi marcado por três eventos no final de
1997: O I CONBRADE e 10º CONBRAJEE, que tornou ainda mais clara a tarefa que
o Movimento Espírita Pernambucano tem perante o Brasil. Já tivemos
oportunidade de dizer do processo de revitalização da ABRADE, antiga ABRAJEE,
que depois de anos, volta a realizar o seu Congresso, e não foi por acaso que
Pernambuco foi escolhido para sediá-lo, afinal, nenhum outro povo tem mais
vocação para o pioneirismo. Desde a escolha do companheiro Marcus Vinícius,
presidente da ADE-PE, para secretaria geral da ABRADE, que esta realização
sinalizou na direção da terra de Frei Caneca. Vale ressaltar, mais uma vez, a
decisão para elaborar o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da ABRADE, consolidada
no Congresso, e a de manter a secretaria geral com a ADE de Pernambuco,
mesmo o II CONBRADE indo para outro Estado, quebrando com uma tradição da
instituição, de realizar o Congresso no mesmo Estado onde está sediada a
Secretaria.
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O CONBRADE foi como uma importante conquista para o Movimento
Espírita Pernambucano, que demonstrou mais uma vez a sua potencialidade
quando está unido; nele, estavam espíritas de inúmeras instituições do Estado,
federativas, instituições específicas, Centros Espíritas que naquele momento
‘vestiam uma única camisa’ a do Movimento Espírita Pernambucano.
Recordo-me com certa emoção, quando o companheiro Marcus Vinícius,
no encerramento do evento, informava da quantidade de integrantes das
delegações estaduais presentes no encontro, e a cada número lido com o nome
do respectivo Estado, o público aplaudia, mas quando ele anunciou a presença de
mais de 1.000 espíritas pernambucanos, a manifestação foi impressionante.
Durante vários minutos o aplauso e a ovação no Teatro Guararapes foram de
chamar atenção.
Refletindo sobre o acontecido, concluímos que a razão para toda aquela
expansão, não poderia ser pela quantidade muito maior em relação à presença
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de espíritas de outros Estados, afinal, estávamos em casa. Aquele aplauso refletia
o sentimento de que ali formávamos um único corpo; para nós fazia sentido o
termo coletividade e cooperação que permitiu a realização de um evento de tal
dimensão. Assim, os espíritas de Pernambuco davam mais uma vez expansão à
sua pernambucanidade, aplaudindo-se uns aos outros, mas, principalmente
aplaudindo ao UM SÓ, que conseguimos ser.
Em final de novembro veio o IV ENCONTRÃO, que foi uma espécie de
‘portal’, já que em 1996 ele não ocorreu, e retornava numa nova conformação,
agora sob a promoção conjunta de SETE instituições de abrangência Estadual.
Este portal deixaria para trás concepções fechadas e limitadoras, e abria caminho
para os novos rumos da UNIFICAÇÃO ESPÍRITA, e, finalmente, em dezembro, o
Movimento Espírita realizou o Encontro Ecumênico, com a promoção das sete
instituições que assinaram o Calendário Geral. Pela primeira vez ocorre um
encontro desta natureza como iniciativa do Movimento Espírita, que de forma
inovadora e pioneira convidou as diversas conceituações religiosas de
Pernambuco, para um momento de confraternização e diálogo, pontuando este
momento culminante com um passo na direção da integração plena entre os
homens.
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O Encontro Ecumênico tem um grande significado no campo da
fraternidade e do respeito entre os homens, independente de seus rótulos, mas
podemos permitir o nosso raciocínio ir além e imaginar as organizações de caráter
religioso de Pernambuco reunidas em torno de um ideal, atuando em conjunto
em favor da sociedade. Por que não nos darmos as mãos, buscando pontos
comuns para nos reunirmos em torno de uma causa única? Por que não imaginar
todas estas organizações lutando juntas por uma causa como o combate à fome
e a miséria, ou num esforço conjunto para tirar todas as crianças das ruas? Seria
o prenúncio de um grande Conselho Ecumênico de Pernambuco, com
funcionamento semelhante ao Conselho Espírita Pernambucano, no qual as
discussões não seriam em torno de tentar convencer ou converter, mas em torno
das questões sociais que afetam o Estado e o país, gerando esforços conjuntos
para uma luta em nome do AMOR.
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Por tudo isto, estamos todos muito felizes, por assistir estas
transformações, e o que é mais importante por contribuir com elas, cada um
dentro de suas possibilidades. Não duvidemos que estes anos serão lembrados
como anos precursores de uma luminosa realidade que já se põe à soleira da
porta do nosso querido Movimento Espírita Pernambucano.

Construindo o Amanhã
“Sonho, logo existo. ”
Johan A. Strindberg (1849-1912)
Poeta e dramaturgo sueco
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Ninguém como o poeta para falar de sonhos. Strindberg,
parafraseando Voltaire com brilhantismo, afirma-nos que é o sonho quem dá
sentido à realidade de ser humano. O animal não sonha, e por isso passam as
gerações sem que estes saiam do estreito círculo definido por sua espécie, na luta
pela sobrevivência. O homem sonha, e por isso vai muito além de suas
necessidades biológicas. Para o Ser Humano as gerações também se sucedem,
porém, o que para os animais é apenas o abrir e fechar de um ciclo de vida, para
o homem significa ESCREVER A HISTÓRIA.
Observemos as realizações da humanidade no campo da arte, da
cultura, da ciência, da engenharia, da filosofia, das religiões, da produção de
conhecimento para a qualidade de vida de maneira geral, e encontraremos um
sonho por trás de cada uma delas.
Às vezes, quando se sonha o sonho, ele é tido como delírio, como
impossível ou mesmo como loucura. Por vezes, o próprio sonhador dúvida da
‘viabilidade’ de seu sonho, que só vai se concretizar distante do tempo em que
ele viveu. Quando, por exemplo, August Lumière criou a sua câmara de projetar,
máquina precursora do cinema atual, disse a respeito:
“Meu invento não é para ser vendido. Pode ser explorado

O Canto das Pedras – Fernando Clímaco

algum tempo como diversão, mas não tem nenhum futuro comercial”
Um outro exemplo é o comentário feito pela revista americana ‘The
literary Digest’ em 1899, sobre o automóvel:
“A chamada ‘carruagem sem cavalos’ é no momento um
luxo para os ricos; e, embora seu preço deva reduzir-se no futuro, é claro
que nunca chegará a ser de uso comum como a bicicleta”
Quantas vezes não se duvidou dos sonhos na história da
humanidade? Quantos homens foram mortos por sonhar? Sonhar com a
LIBERDADE, como o Mahatma Gandhi, com a IGUALDADE como Luther King ou
com a FRATERNIDADE como Jesus de Nazaré?
O que seria de nós, no entanto, sem o sonho? Bem menos que
homens, por certo.

248

Sonhamos, sim, com um Movimento Espírita plenamente unido,
com uma atuação dinâmica e objetiva, e representando a vanguarda do
pensamento no mundo, não só por seus princípios doutrinários, mas por sua
atuação moderna e universalista. Assim, vemos a unificação concretizada de
forma ampla, de forma a facilitar nossa atuação na divulgação dos princípios
espíritas no mundo.
Sonhamos com o Centro Espírita convertido em escola de almas,
atendendo à demanda por esclarecimento e espiritualização do ser humano,
através de uma linguagem atual e por recursos que tornem a comunicação mais
efetiva e eficaz. Imaginamos cada Centro dotado de um projeto pedagógico que
priorize a auto-educação e não o simples acúmulo de conteúdo. Com uma
tecnologia que lhe permita o intercâmbio rápido e eficiente com seus pares e com
o mundo, e participando de forma ativa e cidadã da dinâmica do Movimento
Espírita estadual, através das áreas.
Sonhamos com a existência do CONSELHO ESPÍRITA
PERNAMBUCANO, reunindo todas as instituições do nosso Estado, que num
clima de integração e fraternidade, dialogue, analise, decida e execute o melhor
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para atender aos objetivos visados pela Doutrina Espírita, disponibilizando os
meios para isto de forma coordenada e cooperativa.
Sonhamos com a queda total de todos os muros que ainda
persistem entre os espíritas, erguidos pelo nosso egoísmo e imaturidade. Com as
federativas do nosso Estado, trabalhando juntas pelo crescimento dos Centros
Espíritas pernambucanos e do movimento como um todo. Sonhamos com o dia
em que seremos uma única equipe trabalhando pelo homem feliz.
Sonhamos, sonhamos, sonhamos... e que jamais paremos de
sonhar! Assim estaremos construindo o futuro.

Projeto Estrela
“Aos tímidos e indecisos tudo parece impossível, porque assim lhes parece”
Sir Walter Scott (1771-1832)
Escritor escocês
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Este sim é mais um grande sonho, embora isto não seja sinônimo de
impossível como já demonstramos principalmente após as experiências destes
dez anos de Movimento Espírita Pernambucano.
O Projeto Estrela representaria a cobertura deste grande edifício que
vai consolidando as suas bases em nosso Estado e, apesar dos que não acreditam,
nós poderemos concluir.
Se somos capazes de imaginar a consolidação da UNIÃO entre os
espíritas pernambucanos, representada pela vivência de fraternidade pura, onde
não haja ressentimentos nem outros sentimentos inferiores capazes de manchála. Se somos capazes de imaginar o Conselho Espírita Pernambucano
funcionando efetivamente como grande manifestação unificadora do Espiritismo
no Estado, onde as instituições possam manter sua individualidade e ao mesmo
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tempo trabalhar juntas, seremos também capazes de imaginar uma grande sede
para o Movimento Espírita Pernambucano unificado.
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Este grande edifício seria a sede do CONSELHO ESPÍRITA
PERNAMBUCANO, não como uma instituição, mas dentro de um processo de
otimização administrativa, abrigaria todo o Movimento Espírita do Estado sem
que as instituições perdessem sua individualidade. Desenhado como uma grande
estrela, teria vários braços e um núcleo comum. Numa de suas pontas, estaria a
Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco - ADE-PE, com
instalações modernas e adequadas para o trabalho da divulgação do Espiritismo
pelos meios de comunicação de massa, dotadas Estúdios de rádio e TV para
produção de programas e vídeos espíritas, sistema de comunicação por
computadores para exploração da INTERNET e toda infraestrutura necessária
para o trabalho de divulgação; na outra ponta poderia estar o Núcleo de Arte e
Cultura Espírita de Pernambuco - NACE-PE, com auditórios e teatros, salas para
oficinas de trabalho no campo da arte espírita; na outra extremidade o Instituto
de Intercâmbio do Pensamento Espírita com a Sociedade - IPEPE, que para seu
trabalho de intercâmbio do conhecimento, contaria com bibliotecas específicas,
com áreas para pesquisa, salas de estudo, etc.; numa quarta extremidade,
estariam as instituições federativas, ou a instituição federativa, dependendo do
rumo que a micro unificação viesse a tomar, com sua tarefa de parceria com os
Centros Espíritas; nas outras extremidades estariam a Associação Médico Espírita
de Pernambuco - AME-PE, com suas pesquisas e estudos no campo médico, seus
laboratórios e campos experimentais, etc.; e, finalmente, a Cruzada dos Militares
Espíritas - CME-PE, com uma estrutura montada para os trabalhos e mobilizações
de ação social que promove.
No núcleo desta grande estrela, o pool administrativo que serviria a
todos como uma central administrativa, responsável pela parte de secretaria
geral do Conselho, pelas informações, pelo centro de processamentos de dados,
com um comando central para terminais em cada instituição ligados em rede,
além de uma Biblioteca Central, um Auditório Central para eventos em conjunto,
e tudo mais que viesse a proporcionar condições ideais para uma iniciativa deste
porte.
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Com certeza, quando chegássemos a este ponto de amadurecimento,
tudo iria ‘conspirar’, convergir para a concretização deste sonho. Surgiriam os
recursos, os profissionais da engenharia e arquitetura, os colaboradores
voluntários, todos juntos dando seu suor e sua alegria para materializar este
sonho e fazer brilhar a longas distâncias esta grande estrela.
Pode ser que este sonho nunca se realize, mas sem dúvida, se não
sonharmos é que ele jamais existirá. Quem sabe se muitos outros não passarão a
sonhar conosco depois de conhecer a ideia? Assim não será mais o sonho de
alguns, e sim a esperança de muitos. Como disse há mais de mil anos o imperador
Carlos Magno: “O sonho dos que estão acordados é a esperança”.

* * *
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Conclusão
“O poder de uma bomba é grande, mas passageira: após a
explosão, a sua potência destruidora se transforma em nada. O
livro, ao contrário, tem a força e a constância do mar. É mais fácil
ao homem vencer um exército do que derrotar um livro, quando
esse livro representa uma aspiração da Humanidade, no sentido
da verdade, da beleza ou da liberdade”.
Dr. Clóvis Salgado/1956 (Ministro da Educação do Brasil, na
época)

Quem, nestes últimos dez anos participou dos encontros e eventos
espíritas em Pernambuco, talvez não estivesse consciente de sua contribuição na
construção desta história. Talvez apenas tenha comparecido, retido algum
conhecimento ou experiência e retornado para o trabalho em sua instituição, sem
fazer maiores reflexões sobre o momento que ajudou a construir. E assim é na
maioria das histórias; raramente seus protagonistas refletem de uma maneira
mais global que lhes permita contemplar a obra coletiva erguendo-se dia a dia.
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Esta imagem está perfeitamente conforme a realidade atual do
Movimento Espírita Pernambucano. Estamos construindo juntos, todos os
espíritas de nosso Estado, uma bela página do Espiritismo em Pernambuco.
Foram dez anos de muito aprendizado onde todos tivemos a oportunidade de
pensar sobre nossa atuação como espíritas e o papel das instituições, sobre a
importância da união, do trabalho em conjunto, e certamente estamos mais
experientes, e com uma visão mais ampla.
É possível que você, companheiro, ainda não tenha parado para
refletir sobre sua colaboração para este processo, mas tenha certeza que ele não
é obra de um único homem, nem mesmo de um pequeno grupo de homens, ele
é resultado do que todos nós fizemos. Não importa se estamos ou não em cargos
diretivos, se somos colaboradores de uma instituição de abrangência estadual ou
de um Centro Espírita pequenino, porque na construção da história, todos
colocamos a nossa pá de areia ou um simples tijolo.
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Recordamos claramente dos inúmeros momentos vividos nos
encontros espíritas de nosso Estado no decorrer desta década. Dos Encontros de
Juventude da FEP, do qual comecei a participar em 1988, nos quais fizemos bons
amigos; do INTECEPE promovido pela Federação Espírita Pernambucana, tendo
deste último participado desde o primeiro na cidade de Garanhuns em 1989 onde
com pouco mais de vinte anos de idade, dávamos os primeiros passos para uma
visão mais abrangente do Movimento Espírita; do processo de criação das Áreas
Geográficas e das Áreas Federativas, tendo participado do primeiro grupo de
Coordenadores de AF’s da FEP, quando formávamos juntos uma entusiasmada e
excelente equipe; veio a fase dos eventos em conjunto e dos muitos eventos que
as áreas começaram a realizar e sempre estivemos presentes; nasce o
ENCONTRÃO e a Campanha "Meus Discípulos Serão Conhecidos por Muito se
Amarem", e lá estávamos participando intensamente; passamos a colaborar com
a Comissão Estadual de Espiritismo algum tempo depois e tivemos a
oportunidade de conhecer o grupo de Coordenadores das AG’s, de forma mais
próxima e perceber que também formavam uma equipe fantástica e dedicada.
Não queremos aqui, chamar atenção para nossa participação pessoal, e sim
afirmar, que hoje, passados dez anos, observamos que em todas estas
oportunidades não estivemos sozinhos. Se qualquer um de nós estivesse sozinho
nestes momentos, eles não teriam ocorrido. Foram, sempre a realização de
muitos. Por isso que chamamos a atenção para a obra coletiva que estamos
erguendo, e se você participou ao menos de um destes instantes, com certeza
contribuiu para a obra como um todo.
* * *
Este livro, é muito disto que estivemos falando. Ele busca resgatar
todas estas lembranças, todos estes momentos, procurando pensar seus
significados e encontrar as coordenadas deste caminho que todos já estamos
trilhando. É a tentativa de um dos personagens desta história, que compartilhou
os instantes com tantos outros companheiros, de reunir cada reflexão, cada
emoção, cada iniciativa, dando-lhes uma visão de conjunto.
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É, portanto, o resultado do esforço de todos os que estão
construindo o Movimento Espírita Pernambucano, sendo mais uma edificação
coletiva, embora, naturalmente necessitasse de alguém para coordenar as ideias.
Esta foi a nossa tarefa, e, creiam-me, faltar-me-iam condições de refletir o nosso
movimento se tivesse tentado fazer isto sozinho. Por isso que todas as ideias,
pensamentos e reflexões deste livro foram compartilhados com as ideias,
pensamentos e reflexões de quem o ajudou a construir, isto é, todo o Movimento
Espírita Pernambucano. Cada momento que ajudamos a fazer, é como uma pedra
preciosa, que tem seu valor em si mesma, este livro é apenas o cordão para unilas, e expô-las reunidas, destacando-lhes a beleza do conjunto. Esperamos ter
oferecido ao espírita pernambucano e brasileiro, uma espécie de ‘visão do alto’,
uma perspectiva global de todo processo de transformação que hoje se opera em
nosso meio.
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Entendemos que desta maneira estaremos contribuindo para que
o Movimento Espírita esteja cada vez mais consciente e amadurecido, convictos
de que estamos apenas oferecendo uma contribuição, sem alimentar a
presunção de deter a verdade ou a palavra final. O processo de nosso
amadurecimento como movimento organizado prossegue e estamos apenas no
início; o grande mal seria acreditar que já estamos prontos.
Se a nossa obra contribuiu para enriquecer as reflexões, e ao
mesmo tempo, para contextualizar os fatos no processo histórico de mudanças,
estaremos felizes.
Sabemos, que por outro lado, surgirão opiniões divergentes,
outros não compreenderão os objetivos e, possivelmente, haverá os que se
sentirão atingidos de forma mais particular na maneira de pensar e agir, no
entanto temos que aprender a conviver com estas diferenças de ideias até
porque estamos num processo de evolução e é natural que tenhamos visões e
pensamentos distintos. Se guardássemos a presunção de ter a concordância de
todos, de ser aceito e compreendido por todos, estaríamos mais cegos do que
confiantes. Estamos confiantes, sim, no efeito que o debate de ideias sempre
traz, que é a elaboração de sínteses, gradativamente, mais completas e
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abrangentes. Portanto, a nossa grande ‘ambição’, é provocar o debate, o
confronto de ideias, o que não significa o confronto entre as pessoas, a ausência
de fraternidade. Afinal, o que nos une como espíritas, é indiscutivelmente mais
forte do que o que nos faz divergir no campo das ideias.
* * *
E eis que uma estrela brilhou no céu, anunciando o seu nascimento,
e ainda assim nem todos os homens a perceberam. Ele então subiu em montes e
barcos, caminhou em estradas poeirentas do oriente, anunciando a boa notícia.
Iluminou olhos sem vida, devolveu saúde à pele em chagas, levantou paraplégicos
e despertou mortos já chorados por suas famílias, semeando consolo alegria e
esperança onde passava, e mesmo assim muitos homens não o consideraram.
Por fim, para que todos o vissem e entendessem, permitiu-se
erguer preso a uma cruz, como estandarte da paz, da fraternidade e da nãoviolência. Seu poema de amor, que não ficou registrado em nenhuma página, de
nenhum livro humano marcou para sempre os que um dia pousaram nele o olhar,
a atenção. “Vinde benditos de meu Pai; eu sou o caminho, a verdade e a vida”.
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Quando nos preparamos para colocar o ponto final, ou melhor
colocado, para entoar o acorde final de ‘O Canto das Pedras’, recordamos nosso
guia maior e a ele dedicamos nosso esforço, nosso agradecimento e nossa
profunda emoção.
“Sabeis ‘Senhor’ que não somos, ainda, o servo ideal, mas conheceis nossas intenções. Sabeis que
desejamos erguer a candeia acima de nossas cabeças para que a tua mensagem de esperança seja a
grande vitoriosa no coração dos homens. Não ambicionamos pelos louros humanos, mas apenas a
aprovação de nossa consciência para permanecer em paz. Abençoai o Movimento Espírita
Pernambucano e os espíritas de todo Brasil, para que sob tua inspiração possamos sacrificar nosso
egoísmo, ampliando as fronteiras ao nosso olhar. Vendo mais longe compreenderemos melhor o que
nos cabe fazer. Obrigado Jesus.. ” Obrigado amigos.
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Cronológico
1987


05 a 07 de setembro - I FORESPE na sede do Instituto Espírita Allan
Kardec e Lar Ceci Costa em Olinda-PE.

1988


II FORESPE no Centro Escolar Luiz Delgado, em Recife, já com a
participação de André Luiz Peixinho, Jorge Andréa etc.

1989


III FORESPE, no Centro de Convenções de Pernambuco.



1º INTECEPE, realizado em Garanhuns pela FEP, com a presença de José
Raul Teixeira (RJ)

1990
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Fundação da Cruzada dos Militares Espíritas de Pernambuco
06 a 08 de outubro - IV FORESPE, no Centro de Convenções de
Pernambuco.



2º INTECEPE, desdobrado em quatro áreas de abrangência



V FORESPE, quando mais de 2000 pessoas quase lotaram o Teatro

1991
Guararapes.


3º INTECEPE, desdobrado em quatro áreas de abrangência.
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1992


10 a 12 de outubro - VI FORESPE:

3000 inscritos inspiram os

organizadores a ocupar quatro auditórios do Centro de Convenções e
consequentemente fazê-lo acontecer de dois em dois anos.


Criação das Áreas Geográficas da CEE



Encontro de Arte na AG-7 - Precursor do Encontro de Arte e Cultura
Espírita de PE



4º INTECEPE, desdobrado em 06 (seis) áreas de abrangência.



Criação das Áreas Federativas da FEP



18 e 19 de dezembro - 1º ENCONTRÃO (Encontro de Dirigentes de

1993

Centros Espíritas de Pernambuco), na ETFPE - CEE e FEP em parceria


EJEPE - CEE e FEP em parceria



1º Encontro de Arte e Cultura Espírita de PE, promovido pela CEE no
Teatro Waldemar de Oliveira em Recife-PE
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1994


EJEPE - CEE e FEP em parceria



INDESP no Centro de Convenções de PE - FEP e CEE em parceria



2º Encontro de Arte e Cultura Espírita de PE, promovido por CEE e FEP,
em parceria, no Teatro Beberibe - Centro de Convenções de
Pernambuco.



VII FORESPE - 3.382 participantes



02 de novembro - Lançamento da Associação dos Divulgadores do
Espiritismo de Pernambuco (ADE-PE), por ocasião do VII FORESPE
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4 a 6 de novembro - Presidente da CEE participa da reunião ordinária do
CFN da FEB, ao lado do presidente da FEP, como seu convidado



25 a 27 de novembro - 2º ENCONTRÃO (Encontro de Dirigentes Espíritas
de Pernambuco), na sede da Federação Espírita Pernambucana - FEP e
CEE em conjunto.



Campanha “MEUS DISCÍPULOS SERÃO CONHECIDOS POR MUITO SE
AMAREM”, lançada no 2º Encontrão.



Nascimento das AFAG’S



Publicação do artigo de Jacob Luiz de Melo (Natal - RN): “AO VIVO”,
onde expressa suas impressões sobre o segundo Encontrão

1995


Janeiro - I Encontro de Centros Espíritas da AFAG-100, no qual é
aprovado o calendário unificado para AG-5 e AF-7
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Elaboração do Planejamento Estratégico da CEE-PE



Elaboração do Planejamento Estratégico da ADE-PE



1ª MOVESPE (Mostra de Vídeo Espírita em Pernambuco); realização da
ADE-PE.



Adesão Dupla: A Fraternidade Espírita Morada do Sol, o Centro Espírita
Caminheiros da Verdade e o Grupo Espírita Djalma Farias, todos já
adesos a FEP, tornam-se adesos à CEE



EJEPE - CEE e FEP em parceria



Fundação do Coral Espírita Unificação



21 e 22 de outubro - AFAG - 200 decide trabalhar com calendário único
para AG-2 e AF-2
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22 de outubro - Seminário “Meus Discípulos Serão Conhecidos por
Muito se Amarem” na AFAG - 500, na sede do Centro Espírita Luz,
Esperança e Caridade. A partir daí, AG-4 e AF-5 começam a realizar
todos os eventos em conjunto.



Dezembro - Reunião de confraternização dos Espíritas Pernambucanos,
na Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins



Julho - Publicação do artigo de Jacob Luiz de Melo (Natal - RN):
‘PERNAMBUCO É EXEMPLO”, comentando sobre o fenômeno Adesão
Dupla



Fundação da Associação Médico Espírita de Pernambuco (AME-PE)



24, 25 e 26 de novembro - 3º ENCONTRÃO (Encontro de Dirigentes
Espíritas de Pernambuco)

1996
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Fundação do Núcleo de Arte e Cultura Espírita de Pernambuco (NACE)



Calendário Único da AFAG-200



Calendário Único da AFAG-500



01 de junho - Início do Programa Nova Era, promovido pela ADE-PE



07 de julho - Seminário: “O Espiritismo em Pernambuco” realizado pela
CEE na sede do NEIL (Núcleo Espírita Investigadores da Luz)



Outubro - Elaboração do documento “Lições de Nossa Prática”, pelos
coordenadores de AG’s da Comissão Estadual de Espiritismo



VIII FORESPE, ocupando praticamente todo o Centro de Convenções de
Pernambuco



Estreia Oficial do CEU - Coral Espírita Unificação, por ocasião do VIII
FORESPE
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1997


25 de janeiro - Fundação do IPEPE-PE - Instituto de Intercâmbio do
Pensamento Espírita de Pernambuco



16 de maio - Apresentação oficial do IPEPE à sociedade, em memorável
reunião no Teatro Beberibe do Centro de Convenções de Pernambuco



Junho - 2ª MOVESPE (Mostra de Vídeo Espírita em Pernambuco)



Elaboração do Planejamento Estratégico do IPEPE



Calendário Geral - 1ª versão, assinada pela CEE, ADE, AME, UEP, IPEPE,
NACE e CME



Planejamento Operacional das AG’s da CEE - Surgem os Núcleos de
Atividades Específicas das AG’s - Mais um passo da descentralização
administrativa da Comissão Estadual de Espiritismo



30 / 31 de outubro e 01 de novembro - 1º CONBRADE é realizado em
Pernambuco, com a organização da ADE-PE - Mais de 2000
participantes de todo o Brasil
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29 e 30 de novembro - 4º ENCONTRÃO - Encontro de Dirigentes e
Trabalhadores Espíritas de Pernambuco: “Movimento Espírita: Novas
Fronteiras”, no Centro de Convenções de Pernambuco, ocupando o
Teatro Beberibe e várias outras salas.



20 de dezembro - Encontro Ecumênico, promovido pelo Movimento
Espírita Pernambuco
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