
ARTIGO DR JARBAS VARANDA

O nosso confrade Leonel Sivieri Varanda elaborou um trabalho sobre a COMMETRIM
(Confraternização de Mocidades e Madureza Espíritas do Triângulo Mineiro), com vistas à sua
documentação histórica, o qual fazemos nosso no presente trabalho:

“Parafraseando Léon Denis, diríamos que o movimento da COMMETRIM se apresenta
como uma “invasão organizada” de esforços, estudos e métodos, na História do Espiritismo no
Triângulo Mineiro, para que a difusão da Doutrina Espírita seja fiel às bases doutrinárias,
entendendo nós ser tal movimento uma das maiores e melhores contribuições dos espíritas
triangulinos ao serviço de Unificação.”

REGISTRO HISTÓRICO
No início da década de sessenta, com a permissão de Nosso Senhor Jesus-Cristo, um grupo

de companheiros da região do Triângulo Mineiro decide materializar um Encontro de Mocidades
que colaborasse para dinamizar o movimento espírita regional e unificar os espíritas em torno da
Codificação Kardequiana, numa promoção dos CRE existentes.



Surge a 1ª COMMETRIM que foi realizada na cidade de ITUIUTABA, no ano de 1964,
tendo como Presidente Argemiro Evangelista Ferreira.

Antes dela a experiência das Mocidades se restringia ao movimento da COMBESP, que
reunia os jovens de GO, MT, SP e MG. Uma das últimas realizações desse movimento foi em
Uberlândia, da qual fomos o seu Presidente. Ela foi a inspiração para a nossa COMMETRIM.

Terminada a COMBESP, a idéia de nosso movimento regional foi abraçada pelo
companheiro ARGEMIRO EVANGELISTA FERREIRA, de Uberlândia e corporificada através de
uma reunião regional no Hotel Zardo, naquela cidade, onde nós e os companheiros ARGEMIRO,
ZENON VILELA, CLÓVIS CÉSAR, GLAGSTON RODRIGUES DA CUNHA,  RIVAIL
ARAÚJO, URBANO TEODORO VIEIRA, ONDINA MOUTINHO VIEIRA, RAMIRO
FERREIRA DE MORAIS, BOLIVAR GOMES CAMPOS, GENI GONÇALVES CAMPOS,
JOÃO TIBÚRCIO NOGUEIRA e ANTÔNIO FONSECA DE ABREU ali traçamos as bases da
confraternização no Triângulo Mineiro.

Quanto às suas bases doutrinárias, fomos buscar a bela página de ALLAN KARDEC, em “O
LIVRO DOS MÉDIUNS”, item 334: “Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-
se, permutando suas observações, podem desde logo formar um núcleo da grande família
espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de
fraternidade caracterizado pela caridade cristã.”

Dessa forma, os objetivos da COMMETRIM ficam evidenciados através do ESTUDO, do
TRABALHO e da TROCA DE EXPERIÊNCIAS entre os seus participantes, sob a égide espiritual
de EURÍPEDES BARSANULFO que, inclusive, traçou diretrizes para o movimento do Triângulo
Mineiro, em sua mensagem (através da mediunidade abençoada de nosso Chico Xavier),  “AOS
QUERIDOS AMIGOS DO TRIÂNGULO MINEIRO”, onde destacamos para a nossa alegria:

“A nossa marcha continua, e como sempre, irmãos
meus, confirmo a promessa de seguir convosco até  a
suprema vitória espiritual.

“... Somos numerosa caravana em serviço
das divinas realizações.

“... Nossas mãos continuam enlaçadas na
cooperação pelo engrandecimento da Verdade e do
Bem, e minha saudade, antes de ser um sofrimento é
um perfume do Céu. – No coração vibram nossas
antigas esperanças e continuamos a seguir, a seguir
sempre, no ideal de sublime unificação com o Divino
Mestre.

“... Falando-vos em nome de companheiros
numerosos da espiritualidade, assinalo a nossa
alegria pelo muito que já realizastes, no entanto,
amigos, outras edificações nos esperam,
requisitando-nos o esforço.
“... Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado.

Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do Coração o templo destinado
à sua presença divina.

“... Unindo-nos mais intensamente no trabalho, em vão rugirá a tormenta”.
Mas tal movimento, que nasceu para congregar jovens, por sugestão de nosso querido irmão

CHICO XAVIER, no seu oitavo ano, passou a ter mais um “M” em sua sigla, passando a ser de
jovens e da Madureza espíritas (COMMETRIM), incorporando, assim, oficialmente, a madureza
espírita.



ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS e ESTRUTURA

A COMMETRIM é uma promoção dos CONSELHOS REGIONAIS ESPÍRITAS do
Triângulo Mineiro, sendo que, de forma alternada, a cada ano é realizada em uma cidade da região,
escolhida ao seu final.

Devemos registrar, com muita alegria, que o movimento sempre contou com o apoio da
UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA e da FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA, através de seus
representantes.

 Ressalte-se que em nossa
XXXI COMMETRIM/1994, em
Uberaba, tivemos a presença do Vice-
Presidente da FEB, o irmão NESTOR
MASOTTI, que realizou um Seminário
sobre o Serviço de Unificação.

Quanto à sua ESTRUTURA, ela se realiza através de duas PRÉVIAS, sendo que na primeira
são organizados os diversos departamentos, escolhido o tema central e reestruturada, se necessário,
acolhendo as sugestões para a sua modificação. Na segunda, o Programa é organizado e tomadas as
decisões finais para a sua execução. O seu Programa é desenvolvido através das diversas Comissões
ou Departamentos, atendendo-se à necessidade da ESPECIALIZAÇÃO DE TAREFAS,
valorizando os companheiros da região com a sua participação nos trabalhos.

DESTAQUES ESPECIAIS

1 – FONTES DE RECURSOS/  Um destaque importante é que a RECEITA da COMMETRIM
tem sua fonte na colaboração financeira ESPONTÂNEA da família espírita da cidade-sede, da
ajuda VOLUNTÁRIA de outras cidades da região, bem como de todos os que estiverem



interessados na sustentação de seus objetivos, sendo vedada a fixação de taxas obrigatórias de
inscrição, só se permitindo a ESPONTÂNEA, VOLUNTÁRIA.

2- CUSTEIO DE DESPESAS/ Outra característica é não se permitir o custeio de despesas para
promover a participação de confrades nas tarefas, a fim de se evitar o profissionalismo religioso.

3- APROXIMAÇÃO DE COMPANHEIROS/
O citado movimento é uma oportunidade para a aproximação dos espíritas do Triângulo

Mineiro, no ESTUDO e no TRABALHO, através da confraternização, da permuta de idéias e
experiências.  É tão importante esse aspecto que, certa vez, quando companheiros nossos tiveram a
idéia de separar os CRE para a realização em cada região do movimento, procuraram CHICO
XAVIER para saber dele sua opinião, obtiveram a seguinte resposta: “Como separar, se já estamos
separados geograficamente?”

Presença de Francisco Cândido Xavier na X COMMETRIM

A PALAVRA DE CHICO XAVIER

Entrevistado sobre a COMMETRIM, por ocasião da sua realização em Frutal,  o estimado
irmão Chico Xavier, amplia-nos o entendimento, revelando a importância desse movimento para o
Triângulo e o Brasil, dizendo: “Muitas das nossas confraternizações, que se realizam sem querer
mecanizar ou automatizar os nossos irmãos encarnados, resultam de inspiração de Benfeitores
Espirituais que se empenham, fazendo a nossa união uns com os outros, através da palavra, da
troca de experiências, para que nós possamos localizar a nossa tarefa dentro do movimento.”

Depois ele mesmo, completando o seu pensamento diria: “Os nossos amigos espirituais dão
extraordinário relevo a esses movimentos e esperam que nós todos, os companheiros do
Espiritismo, venhamos a encorajá-los por todos os modos que surjam, dentro das nossas
possibilidades, de vez que é pela reciprocidade, na permuta de nossas experiências, que
chegaremos a conclusões e às realizações do mais alto interesse para o movimento espírita agora
e no futuro.”

E concluiria o citado médium, em outro trecho de sua entrevista: “De modo que essas
confraternizações sejam de mocidades espíritas ou da madureza espírita, são um movimento sério
que nós devemos acatar e estimular com todas as energias ao nosso alcance.”



CONCLUSÃO
Inegavelmente, são inúmeros os BENEFÍCIOS

que a COMMETRIM tem nos trazidos, nestes trinta e
sete anos de sua existência. Dela nasceram novos
grupos, novas idéias, novas realizações no campo das
atividades das Instituições Espíritas, em todo
Triângulo Mineiro. Não teríamos espaço suficiente
para registrar tais benefícios, mas, acreditamos, que
cada companheiro que dela já participou, poderá dar o
seu testemunho das benesses do movimento, que tem
em JESUS e KARDEC a sua maior inspiração,
inspiração essa corporificada por EURÍPEDES
BARSANULFO e CHICO XAVIER.

Concluindo, lembraríamos a belíssima página
de Emmanuel, intitulada “UNIDOS SEMPRE”,
recebida por Chico Xavier, dirigida  aos
companheiros reunidos na X COMMETRIM, em
1973, da qual extraímos os seguintes trechos:

“Companheiros!
Estamos engajados na construção espiritual da Era Nova.
“... AQUI e AGORA são posições de espaço e tempo em que a Divina Providência nos

permite plantar e replantar futuro e destino.
“... Entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Allan Kardec,

para compreendermos auxiliando e renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando na
edificação do Mundo Novo.

“... Cultivadores da Verdade, sob o compromisso de melhorar-nos em serviço constante.
E acima de tudo, UNIDOS SEMPRE.
ASSIM VENCEREMOS.”
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