PEDRO RICHARD
Pedro Richard deixou imortalizado uma frase que certamente deveria ser
compreendida e posta em prática por todos: "A verdadeira caridade é
aquela que não humilha, que é feita às escondidas, em peregrinação
silenciosa e se possível à noite, indo em busca do necessitado no próprio
reduto de seu sofrimento".
Quanta profundidade e beleza estão contidas nessas palavras!
Pedro Richard trabalhou na Federação Espírita Brasileira durante 35 anos.
Primeiro, como Tesoureiro. Depois, ele criou a Assistência aos Necessitados
da FEB, da qual foi Diretor, até o final de sua vida.
Para Manuel Quintão, que o tinha como mestre, Pedro Richard foi a
coluna de luz da Assistência aos Necessitados da Federação Espírita
Brasileira, departamento para o qual ele dedicou todo o seu amor e a sua
abnegação.
Nascido em família humilde, na cidade de Macaé, aqui no nosso Estado,
em 9 de setembro de 1853, e desencarnado no Rio de Janeiro, em 25 de
outubro de 1918, Pedro Richard sequer chegou a completar o curso
primário, mas na Federação Espírita Brasileira ele prescrevia remédios e,
mais importante do que isso, aplicava o remédio que curava a alma: a
exortação meiga, o conceito profundo e o verbo veemente.
No "Reformador", ele foi um "repositório de ensinamentos preciosos",
conforme escreveu esse Órgão em novembro de 1918. Como Discípulo de
Max (Bezerra de Menezes), prestou valiosos serviços na "Casa de Ismael",
engrossando as fileiras dos doutrinadores, ao lado de Bezerra de Menezes,
Antônio Luís Saião, Maia Lacerda e outros. Conforme escreveu Ramiro
Gama, Pedro Richard herdou de Bezerra de Menezes o bom senso, a
bondade sem reclamos, a humildade sem servilismos, a abnegação
expontânea, a sinceridade e pureza nas atitudes, o clima espiritual da
serenidade, o amor imenso, verdadeiro, elevado pela Mãe Maria
Santíssima: "Sua prece era, por isso, quando dirigida à Virgem, feita na
linguagem do sentimento, na fala da alma, na música do pranto. E produzia
milagres".
Em vida, Pedro Richard organizou o livro "Grupos Espíritas - Sua
Organização e Fins, de Acordo com a Orientação Seguida pela Assistência
aos Necessitados, da Federação Espírita Brasileira", publicado pela FEB em
1933. Já desencarnado, em 16 de janeiro de 1922 apareceram os seus
primeiros "ditados" (como eram chamados na época), publicados no
Reformador. Entre julho e setembro de 1951, enviou 22 mensagens,
psicografadas por Armando Gonçalves, e que foram publicadas no livro
"Noite Escura", prefaciado por Deolindo Amorim.
Pelo exemplo de humildade e por toda a vida que dedicou em benefício
dos mais necessitados, Pedro Richard é o SAL DA TERRA.

