RENATO GALDÊNCIO RAMOS
(30.08.1910 a 08.04.1999)
Retornou à pátria espiritual o nosso querido "irmão Renato" que, durante
várias décadas, militou entre nós como fiel servidor desta Casa de Bezerra
de Menezes.
Natural desta cidade, nascido no tradicional bairro da Tijuca, teve um
princípio de vida difícil, criado por mãe viúva, costureira. O menino Renato
completava o orçamento familiar trabalhando como baleiro, na porta do
educandário em que estudava. Após completar o curso ginasial, o jovem
Renato empregou-se no comércio, até surgir a possibilidade de ingressar no
Loyd Brasileiro, onde adquiriu experiência no comércio internacional,
permitindo-lhe o arrojo de investir suas economias na importação e
exportação de minérios. Fundando a empresa R.G.Ramos, alcançou grande
sucesso comercial.
A esta altura, sua companheira, Celina Cecca, acometida de terrível
doença na coluna e cansada das investidas nos consultórios médicos, iniciou
a busca de alívio através de atendimento mediúnico. Após passagem por
algumas casas (espíritas e meio espíritas) foi-lhes indicado o atendimento
de Bezerra de Menezes pela mediunidade de Azamôr Serrão, na recémfundada Casa de Recuperação ainda em sua sede provisória, à rua Dezenove
de Fevereiro no. 19, pois corria o ano de 1963.
A gratidão de Renato e Celina pela cura obtida externou-se pelo fiel
engajamento à nossa Casa, colaborando nas atividades de atendimento
fraterno e na dedicação ao estudo e vivência dos preceitos espíritas. Celina,
como médium eficiente e firme. Renato, operando em quase todos os
setores, era o que se pode chamar de "pau para toda obra", mas durante
várias décadas assumiu a portaria com inigualável dedicação, revelando
extremo prazer em recepcionar os que freqüentavam nossas reuniões, e
grande carinho e paciência com os que aqui chegavam perturbados e aflitos.
Apesar do status na vida material de bem sucedido empresário, assumia
com extrema naturalidade a função de servo humilde nesta seara, ao ponto
de exigir dos seus dirigentes que nunca revelassem publicamente o fato de
ser o principal responsável pela aquisição de nossa sede própria. Vontade
que foi respeitada enquanto encarnado.
Fidelidade, humildade, paciência e constância, foram os atributos doados
pelo nosso irmão Renato nos quase trinta anos de sua participação no
Conselho Administrativo, portanto o consideramos SAL DA TERRA!

