Nestor João

Masotti
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A

pós quase três anos de
enfermidade, suportada e
aceita com valor cristão,
desencarnou em 3 de setembro
de 2014, no Hospital Santa Lúcia,
em Brasília (DF), o ex-presidente
da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Nestor João Masotti.
No velório, a que compareceram o presidente da FEB, os
quatro vice-presidentes, alguns
diretores, bem como no sepultamento, havia dezenas de coroas
de flores, das instituições e pessoas locais, do Conselho Espírita
Internacional (CEI), da Federação
Espírita de Mato Grosso do Sul, da
Federação Espírita do Estado do
Espírito Santo, do Instituto SER e
da Legião da Boa Vontade (LBV).
Além do numeroso público de
familiares e dirigentes de instituições do Distrito Federal, compareceram também os presidentes das
federativas do Distrito Federal, da
Bahia e de Minas Gerais; diretores
da União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo (USE-SP); do Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro (Ceerj);
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representante da Federativa de
Goiás; o coordenador do Museu
Espírita de São Paulo, Oceano
Vieira de Melo; Wagner Gomes
Paixão; representante da LBV. O
presidente da FEB, Antonio Cesar
Perri de Carvalho, também representou o secretário-geral do CEI,
Charles Kempf.
No dia 6 de setembro, às 18h,
a Federação Espírita Brasileira
fez uma homenagem ao ex-presidente, no Espaço Cultural da
sua sede, em Brasília, inaugurando um painel, contendo sua síntese biográfica e fotos, com a presença de sua esposa Maria Euny,
os filhos, genro e nora, netas,
as irmãs e cunhados de Nestor,
além de sobrinhos; os quatro vice-presidentes e vários diretores
da FEB; e Marcelo Neto, da Edicei of America, de Miami. O presidente da FEB enalteceu o trabalho do ex-presidente; a diretora
Célia Maria Rey de Carvalho entregou buquês de flores para Maria Euny e irmãs de Nestor. Ao
final, Maria Euny fez emocionado agradecimento, concitando
todos a prosseguirem nas recomendações de Nestor.
Filho do sr. Damiano Henrique Venâncio Masotti e sra.
Eloyda G. Masotti, ambos espíritas, Nestor João Masotti nasceu em 21 de junho de 1937,
na cidade paulista de Pindorama. Graduou-se em Odontologia na cidade de Araraquara,
mas exerceu essa profissão por
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menos de um ano em Tupã
(SP). Admitido como funcionário público fazendário atuou,
profissionalmente, nas cidades
de Fernandópolis e São Paulo.
Desde a mocidade espírita,
sempre foi muito atuante no Movimento Espírita brasileiro, exercendo a direção de centro espírita
nas cidades citadas. Atuou em
vários eventos regionais, interestaduais e nacionais da juventude
espírita. Na União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo
(USE-SP), exerceu os cargos de
presidente (1974-1982) e vice-presidente (1982-1986), integrando o
Conselho Federativo Nacional da
FEB. A convite do ex-presidente Francisco Thiesen, exerceu os
cargos de diretor (1986-1990) e de
secretário-geral do CFN, em Brasília. Em 1990, é eleito vice-presidente da FEB (1990-2001), ocupando, em seguida, a presidência
(2001-2013). Foi o 21º presidente
da Casa de Ismael, participando
ativamente da implantação das
Comissões Regionais do CFN da
FEB. Afastou-se da presidência,
para tratamento de saúde, em
maio de 2012 e, em definitivo, em
março de 2013.
Casado com Maria Euny
Herrera Masotti, tiveram três
filhos Miriam, Mário e Mariane. Passaram a fazer parte dessa
nova família o genro Rubens e
a nora Sibeli, e as netas, todos
unidos no mesmo ideal e vinculados a atividades da FEB.

Conhecemos Nestor ainda
solteiro, bem no início dos anos
1970. Desde então, acompanhamos sua trajetória, principalmente durante sua gestão na
USE-SP e nos seus encargos na
FEB e no CEI.
No início de sua gestão, como
presidente, procedeu à reforma
e atualização do Parque Gráfico,
cuja modernização se fez nas capas e formato dos livros editados
pela FEB. Durante o seu mandato
foram realizados dois Congressos
Espíritas Brasileiros (2007 e 2010);
comemorações do Bicentenário
de Nascimento de Allan Kardec,
com emissão de selo comemorativo pelos Correios; Sesquicentenário de O livro dos espíritos, com
emissão de selo comemorativo
pelos Correios, e o “Projeto Centenário de Chico Xavier” (2010);

foram cunhadas medalhas pela
Casa da Moeda em homenagem
a Chico Xavier (2010); Sesquicentenário de O livro dos médiuns
(2011); Centenário da Sede Histórica do Rio (2011). Ainda em sua
gestão, o CFN aprovou: Atividade
de Preparação de Trabalhadores Espíritas (2002), que gerou o
curso “Capacitação Administrativa da Casa Espírita”; Campanha
“Construamos a Paz Promovendo
o Bem!” (2002); “Plano de Trabalho para o Movimento Espírita
Brasileiro (2007-2012)”; Campanha “Evangelho no Lar e no Coração” (2008); o documento “Orientação aos Órgãos de Unificação”
(2009); Regimento Interno do
Conselho Federativo Nacional da
FEB (2011). Na sua gestão a FEB
apoiou a criação do Movimento
Nacional Em Defesa da Vida –

Brasil sem Aborto; reforma das
instalações da Fazenda Modelo e
construção do Memorial do C. E.
Luís Gonzaga, de Pedro Leopoldo (MG); os filmes Chico Xavier,
Nosso Lar, E a vida continua...
Simultaneamente aos seus encargos junto à FEB, na gestão dos
ex-presidentes Francisco Thiesen
e Juvanir Borges de Souza, trabalhou intensamente pela fundação
do CEI, o que se efetivou em 1992.
Foi 1º secretário e secretário-geral
do CEI e neste último cargo criou
a TVCEI, a Edicei com livros traduzidos para vários idiomas, bem
como o Centro Administrativo
do CEI, em Brasília, promovendo congressos mundiais trienais
nas cidades de Guatemala (2001),
Paris (2004), Cartagena das Índias
(2007) e Valencia (2010).
Participou de dois eventos na
Organização das Nações Unidas
(ONU), em Nova Iorque: o Millennium World Peace Summit
(2000) e a homenagem pelo Centenário de Chico Xavier (2010);
atuou em palestras, seminários e
eventos em vários países das três
Américas, Europa e Africa.
No final de sua gestão efetiva
na Federação houve desativação do Parque Gráfico, e todos
os títulos da FEB passaram a ser
impressos por terceirizados.
Ao retornar para Brasília, em agosto de 2013, depois
de mais de um ano para tratamento em São Paulo, retornou a algumas reuniões

mediúnicas e fez palestras na
FEB. Nestor foi homenageado em vários momentos pelo
atual presidente: com coleta
de assinaturas em livro e placa de
prata, por ocasião do CFN de
2012, embora a distância, estando ele ainda em São Paulo; com
a inauguração de sua foto na
Galeria dos Ex-Presidentes, no
Espaço Cultural da FEB (novembro de 2013), em sua primeira aparição pública após o
início do tratamento, quando
era feita a passagem do Museu
Espírita de São Paulo para a
FEB (abril de 2013); e na abertura da Reunião Extraordinária do CFN da FEB – dia 23 de
agosto de 2014 –, oportunidade
em que proferiu a prece inicial.
Esta foi sua última aparição pública e na FEB.
Sempre apreciamos suas
propostas doutrinárias, de unificação e de difusão. Coincidentemente nos mudamos para
Brasília, por razões profissionais, dois meses antes do Nestor
assumir a presidência da FEB e
atuamos juntos em ações na FEB
e no CEI aprendendo a valorizar
e respeitar seus esforços e lutas
empreendidas pela Causa.
Nosso amigo abriu muitos
caminhos e contribuiu enormemente para a difusão da mensagem espírita. Nossa homenagem e gratidão!
//////////////////
(Presidente da FEB.)
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