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Ide e pregai
Divaldo Franco aborda o ensinamento de
Jesus à luz da Doutrina Espírita
///////////////////////////////////////

Temos hoje nas comunicações, sejam elas televisivas ou virtuais, extraordinários indivíduos de
voz muito bem-educada, que se utilizam das melhores técnicas de mercado para nos apresentar
seus produtos. O produto de que nos utilizamos é
o reino dos Céus, que não tem comparação com
os valores da Terra. Poderemos e deveremos,
sim, nos utilizar das técnicas de comunicação,
do conhecimento profundo, mas, sobretudo, da
simplicidade de expressões, da vivência destes
postulados, a fim de que a nossa palavra tenha
autoridade.
Recordo-me de que o Papa Francisco, quando
nos visitou, ao retribuir a saudação da digníssima Presidenta da República, foi enfático ao dizer:
“[...]não tenho prata nem ouro para vos dar, mas
tenho aquilo que Jesus me deu [...]” (Atos,3:6).
É provável que para alguns ouvintes essa frase
haja passado despercebida e talvez desconhecido o seu significado. Ela se encontra em Atos
dos Apóstolos, referindo-se ao momento em que
Pedro e João, saindo do templo de Jerusalém e
enfrentando os mendigos do corpo, da alma e da
emoção, um deles, que era paralítico, voltou-se
para Pedro e disse-lhe, pedindo: “Dá-me uma esmola”, ao que o apóstolo, tomado pelo Espírito do
Senhor, redarguiu-lhe: “Não tenho prata nem ouro
para dar-te, mas o que tenho, dou-te. Levanta-te
e anda em nome de Jesus”. Então, o paralítico
desenovelou-se e marchou. E, concluem os Atos
dos Apóstolos: “A partir dali, onde quer que estivessem Pedro e João, as pessoas traziam seus
doentes para que a sombra deles, caindo sobre
os enfermos, os curasse”.

Reformador: Divaldo, como o trabalhador da
Seara Espírita deve entender, nestes tempos de
transição planetária, a exortação “Ide e pregai”
presente no convite amoroso do Mestre Jesus e
nas palavras de Erasto, registradas em O evangelho segundo o espiritismo (cap. 20, it. 4)?
Divaldo: Na minha opinião, o ide e pregai de
Jesus para os tempos modernos mereceria um
acréscimo: e vivei o que ensinais aos outros. Porque vivemos um momento de conflitos egoicos
em que o arquétipo do ego predomina acima de
quaisquer situações do self, e é muito perigoso
que o intelectualismo vazio substitua o sentimento de grandeza preconizado pelo Mestre, quando nos recomendou que fôssemos a toda parte e
pregássemos a sua mensagem de luz e de vida
(Marcos, 16:15).
Na atualidade, graças aos veículos de comunicação de massa, especialmente estes nobres veículos que nos permitem estar praticamente em
todo lugar, o divulgador da Doutrina Espírita não
é um astro a disputar quinze minutos de holofotes, como se convencionou chamar o momento
da transitória fama, mas aquele que brilha mais
pela vivência, de modo que suas palavras tenham
o poder de significado, por estarem revestidas do
sentimento de amor.

Deveremos nos perguntar: – Se alguém nos pedir um socorro desta natureza, e mesmo que tenhamos prata e ouro para dar, será que teremos
também o que Jesus nos doa para tranquilizar a
alma aflita e atormentada do nosso solicitante? A
palavra que enunciamos é trombeta que vai ressoar em lugares onde nem sequer imaginamos.
Aquilo que dizemos torna-nos escravos do seu
conteúdo. O que silenciamos, faz-nos proprietários da mensagem calada.
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ORAÇÃO DO PALESTRANTE
Querido Mestre, Jesus!
Dirijo-me a Ti, neste momento, para solicitar a
oportunidade de trabalho em tua seara,
Na condição de porta-voz da Boa Nova, semeador do
teu Evangelho à luz do Espiritismo.
Não reconheço em mim relevo espiritual, tampouco
estatura moral que me favoreça a tarefa!
Perdoa-me o atrevimento, Senhor, em pleitear tão
honrosa tarefa!
O que me anima e encoraja a fazer tal pedido é a
lembrança feliz do teu primeiro encontro na Terra, com
pequeno grupo de homens simples e ignorantes, porém
sinceros de coração!
Fizeste-lhes o convite amoroso, transformando-os em
pescadores de almas, e hoje
são exemplos para todos os que te seguem.
Em outro momento, Mestre, afirmas não ter vindo ao
mundo para os sãos, mas para os doentes, e é nessa
condição que me apresento a Ti.
Tenho necessidade do trabalho, Senhor, para promover
a cura definitiva das minhas enfermidades morais.
Ajuda-me, Senhor, a vencer, em mim, o orgulho, o
egoísmo, a tola vaidade, os ranços de hipocrisia e o
personalismo.
Prepara-me para o trabalho renovador!
Que o orvalho do teu amor fertilize o solo do meu
coração e possam florescer as lições sublimes do teu
Evangelho, a se expressarem através da minha voz,
mas, principalmente, através dos meus atos, gestos e
atitudes, na convivência com os meus semelhantes.
O ganho desta tarefa, estou recebendo antecipado,
Mestre: são a tua consideração e apoio incondicional.
Que eu faça por merecer tua concessão misericordiosa,
Senhor!
Mantém-me em tua sintonia amorosa e sê comigo,
hoje e sempre.

É necessário que todos nós, os que fomos convidados à militância para divulgação da Doutrina
Espírita, não esqueçamos os requisitos básicos:
Que assim seja!
a pureza de coração, a simplicidade, a cortesia, o
amor e a caridade, vendo, naquele que aguarda a (Oração recebida por Maurício Rodrigues, por inspiração da equipe
espiritual do Curso de Palestrantes Espíritas do DF 2016,
nossa palavra, o irmão necessitado do caminho,
em 21/08/2016)
de quem deveremos ser o bom samaritano, e não
o sacerdote presunçoso que passou de largo, ou
o levita caprichoso que o abandonou à margem
da estrada.
Ir e pregar, vivendo Jesus, é o impositivo desta
hora.
Bibliografia:
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A palavra que enunciamos é trombeta que vai ressoar em lugares onde nem sequer imaginamos (Divaldo Franco)

A palavra e a palestra, no
contexto espírita
Patrícia Mendes*
Do alto da tribuna, o orador fala.
Emocionado, centrado, preparado, expõe seu verbo ao
público que o escuta, atento.
Naqueles instantes, a palavra do expoente pode levar
consolo ao desditoso; ânimo, ao decaído; fé nova, aos
perdidos do caminho.
Afinal, quem dirá do alcance de uma palestra espírita?
Por mais que tente, ninguém poderá contar, com exatidão, dos corações nos quais esse trabalho, completamente voluntário, a ser exercido com dedicação, esmero
e, especialmente, amor, encontrará eco.
Assumir a tarefa com a responsabilidade digna de quem
se candidata a servir nas fieiras do bem, eis o desafio.
Trabalho incessante - Estar à frente de uma platéia
para falar da Doutrina que muito se ama pode ter vários sentidos: a uns, significa colocar o talento de que
dispõem a serviço da causa; para outros, representa externar a gratidão que sentem, por todo o esclarecimento
e consolo que já receberam; para alguns outros, pode
também ser o trabalho eleito por meio da afinidade para
a atividade; em todos, no entanto, deve imperar a vontade de servir com Jesus.
Na verdade, especialmente na tarefa da exposição doutrinária, o sentimento do trabalhador deve ser o de abraçar a oportunidade de servir, sem perguntar onde, nem
quando, nem jamais para quem.
Toda casa espírita precisa, portanto, na medida das suas
possibilidades, abrir espaço para a exposição oral, para
que o trabalhador preparado possa falar, publicamente,
sobre aquilo que amamos e em que cremos: o Espiritismo com Jesus.
Segundo Geraldo Campetti Sobrinho, Vice-presidente
da Federação Espírita Brasileira (FEB),“a palestra espírita é um dos principais meios de divulgação doutrinária”. Ainda, segundo ele, “a reunião pública nas casas
espíritas representa uma espécie de cartão de visita,
como a porta de acesso das pessoas ao conhecimento
do Espiritismo. Por isso, é tão importante o cuidado com
a adequada preparação do palestrante para a difusão
dos princípios espiritistas a todos os interessados e aos
que possam manifestar interesse em saber mais sobre o
conteúdo espírita”.
Dessa forma, em toda casa espírita, a palestra pública
deve ser atividade cotidiana, rotineira. Em um ou mais
dias da semana, os centros espíritas devem perceber,
na atividade da palestra pública, porta aberta aos visitantes; aos curiosos; aos que chegam pela primeira vez;
aos trabalhadores da própria casa, que buscam essa
atividade para renovarem suas energias;bem como aos
espíritas, de maneira geral.
Se a tarefa da divulgação doutrinária é demasiado importante, por outro lado fundamental também será a
preparação de quem usa o verbo, como instrumento de
divulgação.
De acordo com o Presidente da FEB, Jorge Godinho
Nery, “o objetivo da casa espírita é o estudo e a vivência
da Doutrina Espírita. Dessa forma, o instante da palestra
pública é o momento no qual o palestrante tem a oportunidade da divulgação da Doutrina, mas, especialmente,
por ter sido chamado a ser um divulgador, tem também
de atender ao chamado de vivenciar o que expuser,
pois, sem vivência real, não há que se falar em pregação”, alerta.
A palestra pública, portanto, ao lado de ser atividade
de divulgação, é também instância de aprimoramento

moral, intelectual e espiritual do palestrante, chamado
a servir. Não há que se falar em atividade de exposição
espírita sem compromisso inarredável com a própria melhoria individual e com a reforma íntima impostergável
do orador. Sem obras, as palavras quedam-se vazias.
Jack Darsa, participante da terceira edição do Curso de
Palestrantes Espíritas, da Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), é quem, num testemunho pessoal,
relata a relevância desse instante do dia a dia de uma
casa espírita, a palestra pública: “Há muito tempo, todos os dias, ao ir ao trabalho, na cidade onde residia,
Florianópolis, eu passava em frente a uma casa muito
antiga, onde se lia ‘Federação Espírita Catarinense: palestras públicas às 19h’. Um dia - e desse dia não me
esqueço - um sentimento, um não sei quê interior disse-me que eu poderia ir até lá, assistir a uma palestra... Eu
não tinha idéia do que seria um centro espírita, pois era
judeu de nascença, filho de um rabino... Sequer saberia
dizer quem seria Jesus!... Impossível falar de Allan Kardec. Mas fui. Entrei no salão da velha casa, sentei-me e,
mudo, ouvi o então presidente da Federação fazer sua
explanação... Foram 40 minutos de exposição. E, depois
disso, ainda mudo, saí de lá, para ter toda a minha trajetória modificada, e a vida de muitos que me cercam
também, porque me tornei espírita convicto”. Assim relata, afirmando da importância que, desde então, atribui
à oratória espírita.
Aluno da segunda turma do Curso de Formação de Palestrantes da FEDF, ocorrida em 2012, Nilson Chaves
também declara, consolidando o tema, que a “importância do domínio das técnicas da oratória reside em conseguirmos expandir os ensinamentos de Jesus e da Doutrina Espírita, tendo-os sedimentado em nós mesmos”.
Necessidade imperiosa -Neste ano de 2016, a FEDF
está formando sua terceira turma do curso de Palestrantes Espíritas. Num momento de graves crises e de dificuldades morais que se alastram de todos os lados, a
necessidade de formação de novos trabalhadores que
possam levar a Doutrina Espírita por meio da palavra
tornou-se imperiosa.
A questão é que “a mensagem de Jesus continua sendo
uma boa notícia para todas as pessoas que têm oportunidade de ouvi-la. A Boa Nova reveste-se de diferente
entendimento sobre o prisma do Espiritismo, que traz
uma abordagem eminentemente consoladora, libertadora de mentes e corações. Portanto, a mensagem espírita
precisa ser colocada ao acesso de toda a sociedade,
pois as frustrações diante das ilusões do mundo, as
perdas afetivas e materiais, bem como a sede de justiça avançam sobre todos os continentes, como uma
tsunami”, alerta o Presidente da FEDF, Paulo Maia, que
complementa: “A mensagem de Jesus traz consolo para
todas essas vicissitudes. Vamos levar essa mensagem
a todos os espaços possíveis, como uma vela na noite
escura. Entendemos que esta é uma tarefa urgente”.
Precisamos estar cada vez mais preparados para falarmos sobre Doutrina Espírita.
Aos palestrantes, cabe a nobre missão de levarem Jesus aos corações aflitos que encontrarem pelo caminho.
A todas as casas espíritas, cabe a tarefa de abrirem
suas tribunas aos palestrantes: aos antigos e valorosos
trabalhadores e também aos novos colaboradores, que
chegam na hora última, mas vêm imbuídos da boa vontade de quem almeja acertar.
A todos, aos trabalhadores de todas as horas, das horas
últimas como das horas primeiras, “a palavra é o instrumento mágico que Deus lhes confia!”1.
* Integrante da Equipe Organizadora
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Quando internalizamos a mensagem, encontramos plenitude íntima em nossas ações
e nossa fala de vibração real encontra ressonância no coração de quem nos houve (Divaldo Franco)

