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PARAGUAI TIRA
BRASIL DE NOVO

FESTA DE CRAQUES

Alex se divertiu em seu jogo de
despedida, ontem, no Mineirão,
em que o Cruzeiro da Tríplice Coroa
venceu por 6 a 2 o time dos
Ídolos Eternos. CAPA

A história da Copa América de 2011 se
repetiu. Nos pênaltis, o Paraguai eliminou
o Brasil (4 a 3), nas quartas de final. No
tempo normal, a Seleção vencia por 1 a 0,
até Thiago Silva cometer penalidade infantil,
ao pôr a mão na bola dentro da área,
permitindo o empate. Com a eliminação,
Neymar terá de cumprir dois jogos de
supensão nas Eliminatórias. PÁGINA 6
YURI CORTEZ/AFP
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Massa empurra
Galo ao ataque

Em um dos ritos, a Gira de Incorporação,
médiuns recebem espíritos de caboclos,
pretos velhos, crianças e outras entidades

Em um espaço no Bairro Ipiranga, fraternidade combina
umbanda e santo-daime, dos povos da floresta
amazônica, em rituais regados a chá de ayahuasca
Todas as semanas, mais de 200 pessoas se reúnem no Centro Espiritualista Fraternidade Kayman, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de BH, a pouco mais de cinco
quilômetros da Praça 7, em rituais de umbandaime, uma união da umbanda, de inspiração africana, e do santo-daime, manifestação religiosa de origem amazônica.
Nos cultos, são servidas doses do chá da ayahuasca, infusão feita com cipó jagube (Banisteriopsis caapi) e folha rainha (Psychotria viridis), base do daime. Para muitos,
a bebida é um alucinógeno, mas os fiéis preferem chamar de enteógeno, abrangendo conceito de ligação religiosa e abertura de canais com o sagrado. Os repórteres
Daniel Camargos (textos) e Alexandre Guzanshe (fotos) participaram da celebração. Eles contam como tudo transcorre e os efeitos sobre o corpo e a mente.

(

‘Ao olhar o tronco da árvore, me vem a imagem de que aquilo é a pata de um dinossauro’ – Repórter descreve um dos efeitos da ayahuasca

)

Delação atrasa
a viagem de
Dilma aos EUA
A delação premiada do presidente da UTC,
Ricardo Pessoa, que relatou doação de
dinheiro desviado da Petrobras para sua
campanha de 2014, levou a presidente a
fazer nova reunião de emergência com
ministros e embarcar com uma hora e meia
de atraso. O governo insiste que foram
doações legais, mas a oposição subiu o tom
pelo impeachment. O ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, teve embolia pulmonar e só
deve chegar aos EUA hoje. PÁGINAS 3 E 4
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● Livro e exposição em Paris
contam a história do botão,
que pontua estilos e define
luxo, feito de plástico ou ouro
puro. CAPA E PÁGINA 8

EFEITOS DA CRISE

EM
★

Desafio dobrado
da indústria láctea

Encruzilhada
musical na web
Queda de braço entre a cantora
Taylor Swift e a Apple por
pagamento pela inserção de
seu mais recente álbum no
novo serviço de streaming da
empresa, vencida pela loira,
mostra o poder da pop star e
que as discussões em torno do
acesso à música digital ainda
renderão muitos capítulos.
CAPA

Depois de grandes investimentos nas
fábricas nos últimos anos, laticínios sofrem
com a queda de consumo imposta pela
economia em retração e ainda precisam
diversificar a oferta, inclusive com produtos
sem lactose, para alérgicos. PÁGINAS 9 E 10
● Cresce o número de pessoas
que vão além da medicina
buscar práticas e terapias que
aliviem dores e sofrimento.
CAPA E PÁGINAS 3 E 4
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O casal Gustavo e Viviane
e os filhos voltaram a se
divertir na Praça da
Assembleia, cujas obras
estão na fase final.
PÁGINA 21

Umbandaime
O chá que mistura África e Amazônia em BH
DANIEL CAMARGOS
Jesus Cristo, Oxalá, São Jorge,
Ogum, São Sebastião, Oxossi, Nossa Senhora da Conceição, Oxum,
São Jerônimo e Xangô; Krishna,
Ganesha e Shiva; Curupira, caboclos, águia, golfinho, lobo, boto, sacis e demais seres encantados da
floresta ladeiam outras imagens
nos vários altares do Centro Espiritualista Fraternidade Kayman,
onde ocorrem os rituais de umbandaime – uma união da umbanda, de inspiração africana, e do
santo-daime, manifestação religiosa de origem amazônica – em
Belo Horizonte. As grutas são iluminadas em diferentes cores, em
harmonia com o teto densamente enfeitado por pequenas bandeiras multicoloridas. Quem observa
pela primeira vez o espaço – em
um terreno de 1.200 metros quadrados no Bairro Ipiranga, Nordeste de Belo Horizonte, distante apenas 5,2 quilômetros da Praça Sete
– pisca algumas vezes para ajustar
a visão a vários matizes. Se é noite
de quinta-feira, é preciso focar
mais do que as vistas.
As mais de 200 pessoas que
vão à fraternidade todas as semanas para as cerimônias do umbandaime entram em sintonia ao ritmo dos atabaques, assistem aos
médiuns incorporarem entidades
e recebem passes. Quem deseja,
toma o chá da ayahuasca, bebida
elaborada com a mistura do cipó
jagube (Banisteriopsis caapi) com
a folha rainha (Psychotria viridis),
base do santo-daime. Há quem
considere a beberagem um alucinógeno. O termo é repudiado pelos fiéis, que preferem a palavra
enteógeno, pois abrange a ideia de
ligação religiosa.
A Fraternidade Kayman foi
fundada há quase 13 anos por Robespierry Caetano, médium e pai
de santo, que incorpora Pai João
de Aruanda, um preto velho. Pierry, como é conhecido, ficou famoso em 1992, por ter vislumbrado –
segundo ele, por contato espiritual – a localização de parte dos
destroços do helicóptero que matou o político Ulysses Guimarães.
Após ganhar notoriedade, ele viajou por todos os estados brasileiros por sete anos, realizando cirurgias espirituais. De acordo com
seus cálculos, fez mais de 1 milhão
de operações, usando como instrumento mais complexo uma
prosaica faca de cozinha.

MISSÃO Nascido em uma fazenda

em Ouro Verde de Goiás, Pierry escolheu Belo Horizonte para viver
desde o ano 2000. Decidiu abrir a
Fraternidade após ter uma mira-

“TEM GENTE QUE
VEM TOMAR O
DAIME PARA FICAR
MALUCO. O DAIME
É PARA ACABAR
COM A MALUQUICE”
●

ROBESPIERRY CAETANO,
INCORPORADO COMO
PAI JOÃO DE ARUANDA

ção (termo usado entre os daimistas para definir uma visão estimulada pelo chá) quando tomou a
ayahuasca pela primeira vez. “Eu
pude ver que religião significa religar. Unir todas as linhas de pensamento e força. Em nome do
amor. Em nome da paz. Em nome
do bem. Eu via que todas as religiões eram boas para mim”, descreve Pierry. Foi com a autorização
dele que a equipe de reportagem
doEstado de Minasacompanhou
umacerimônia de umbandaime e
uma do santo-daime.
A cerimônia do umbandaime
é chamada de desenvolvimento
mediúnico e começa por volta de
19h30, sempre às quintas-feiras.
Quem deseja beber a ayahuasca
precisa preencher uma ficha. Entre os questionamentos estão perguntas sobre eventual uso de algum medicamento ou droga.
Após o preenchimento, é feita
uma entrevista com Pierry. Se o
novo participante é liberado, paga
R$ 30. Quem não deseja beber o
chá pode participar sem pagar nada. Outra condição para tomar a
infusão é permanecer no local até
o fim da cerimônia, que dura cerca
de quatro horas.
Na quinta-feira em que o EM
acompanhou os ritos, ocorreu
uma Gira de Incorporação. Gira é
a designação da sessão religiosa de
umbanda; incorporação significa
que entidades serão incorporadas
pelos médiuns, que afirmam receber espíritos de caboclos, pretos
velhos, crianças e demais entidades, guiados pela batida dos atabaques, por músicas e hinos, os pontos de Umbanda.
A cerimônia começa com Pierry, já incorporado como Pai João
de Aruanda, rezando um pai nosso e uma ave-maria. Com a voz alterada, remetendo a um senhor
bem mais velho que os 44 anos
que tem, o fundador convoca todos a repetir: “Eu sou feliz! Eu sou
feliz porque eu sou filho de Deus.
Eu sou feliz porque eu sou eu”. Todosentoamasfrasesemuníssono.
Às 19h50, é servida a primeira

FOTOS: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

Participantes da cerimônia
são servidos com uma
dose de ayahuasca. O chá
é oferecido duas vezes
durante o ritual religioso
inspirado na umbanda e
no santo-daime

dose de ayahuasca. Enquanto forma-se a fila, Pierry (Pai João) prega: “Tem gente que vem tomar o
daime para ficar maluco. O daime
é para acabar com a maluquice”.
Para beber o chá, os homens devem estar com os pés descalços,
vestindo calça e blusa cobrindo os
ombros. As mulheres também
precisam estar descalças, com
saias longas e blusas cobrindo
ombros e a barriga.
Com todos em silêncio, é possível escutar o barulho dos copos
de vidro vazios de daime tilintando na bandeja. “O daime é para todos,masnemtodossãoparaodaime”, diz, quebrando o silêncio,
Pierry (Pai João). Depois de 10 minutos, começam os preparativos
para a gira. Um filho da casa, o defumador, passa por todo o salão
defumandooambiente,enquanto
é saudado por uma música. Quando a fumaça se aproxima das pessoas, elas rodopiam e fazem um
gestual,comasmãoscomosechamassem a fumaça.
Asmúsicassãoexecutadaspor
umtriodeatabaqueseumcorode
vozes femininas. Todos ajudam
ritmando com palmas. Aqueles
que manifestam mediunidade começam a incorporar as entidades.
Os filhos batizados na casa, que estão sentados nas primeiras cadeiras, são os primeiros a se levantar,
e se dirigem ao centro da roda.
Dançam, giram e algumas mulheres tampam o rosto com os cabelos compridos jogados para frente.
A incorporação, geralmente, é precedidaporumtremorintenso,em
que os braços do médium balançam tanto que parecem sem controle. Fiéis mais experientes ficam
a postos para auxiliar visitantes
que manifestem mediunidade e
comecem a incorporar.

INSPIRAÇÃODAFLORESTA Ao lado

de Pierry, na frente dos altares e
alinhado com os músicos, estão
dois indígenas da tribo Yawanawá, do Acre: o pajé Tatá Yawanawá, de 102 anos, e o neto dele, Rasu Yawanawá. Além de adotar a
umbanda e o santo- daime, a Fraternidade Kayman se vale de ritos
indígenas. Rasu e Tatá estavam lá
pois participaram de duas pajelanças na Fraternidade, em que

também foram usados a
ayahuasca e o rumã (rapé).
Às 21h, é servida a segunda
dose do daime. Dez cadeiras são
dispostas no centro do salão e
Pierry (Pai João) dá as instruções
para os médiuns incorporarem
os pretos velhos. Um senhor
acende um grande cachimbo e fica de pé no meio das cadeiras.
Pretos velhos e seus cavalos – como os médiuns são chamados –
tomam seus lugares.
Os filhos da casa usam roupas
totalmente brancas e colares
(guias) de contas coloridas. Os que
estão na organização da gira convidam,umaum,ospresentesareceber atendimento dos médiuns
incorporados. Do lado direito do
salão, há uma porta para a chamada “sala de cura”. Com cinco macas, uma luz azulada e a parede decoradaporváriosquadros,incluindo médicos que Pierry relata incorporar. Lá, outros filhos da casa
fazem atendimento espiritual enquanto ocorre a gira.
Após uma hora, terminam os
atendimentos. Pierry (Pai João) bate o atabaque com força, e os músicos voltam a tocar e a cantar. É a
vez de os médiuns incorporarem
crianças (erês). São distribuídas balas,docesepirulitos,eamovimentação no centro da roda se aproxima de um estado de êxtase, com
muitas pessoas deitadas e com os
pés para cima.
Quase 22h30. As luzes são
apagadas, Rasu Yawanawá toca
violão e canta uma bela música
em seu idioma nativo, por quase 10 minutos. Todos assistem
assentados. Na segunda música, com a batida do violão mais
sincopada, os filhos da casa voltam a receber entidades e bailar no meio do salão. A cerimônia termina com Pierry (Pai
João) rezando um pai-nosso e
uma ave-maria.
Do lado de fora da Fraternidade, na rua Pio X, já é sexta-feira.
Poucas luzes estão acessas nas janelasdosprédiosvizinhosaolocal.
Os motoristas dos poucos carros
que passam em alta velocidade
pela Avenida Cristiano Machado
dificilmente imaginam a cerimôniaqueacaboudeaconteceraapenas três quarteirões de uma das
principais vias da capital.

LEIA MAIS SOBRE UMBANDAIME
PÁGINAS 18 E 19

Veja o vídeo da
cerimônia
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Meu encontro com daime
FOTOS: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

Repórter relata as
alucinações, as
reações fisiológicas e
as sensações tardias
relacionadas ao
consumo da
ayahuasca em ritual.
Para os fiéis, uma
experiência que traz
revelações divinas

QUÍMICA DA FÉ

DANIEL CAMARGOS
“São 21h36. Eu e o fotógrafo
Alexandre Guzanshe estamos
acompanhando o Trabalho de São
João, um dos mais importantes da
doutrina do santo-daime, iniciado
às 18h de um sábado, 20 de junho,
na Fraternidade Kayman, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de
BH. A data é reservada exclusivamente a rituais ligados ao chá. Começo a notar os efeitos da
ayahuasca no meu organismo
após beber a segunda dose. Ia
guardar o microfone – usado para
captar o áudio da cerimônia –
quando percebo que minha mão
está 'mole'. Pego o bloco de anotações para escrever as sensações,
pois tenho receio de não conseguir me lembrar de nada. Fico um
tempo paralisado, tentando recordar a grafia da palavra microfone.
No trabalho, como é chamada a cerimônia do santo-daime,
homens ficam de um lado da
igreja e mulheres, do outro. Ao
centro, observo uma mesa com a
Cruz de Caravaca, o Cruzeiro. Os
adeptos da religião usam roupa
branca, com paletó e gravata, denominada farda. As mulheres
trajam saia comprida e uma coroa. A cerimônia começa com todos rezando um terço. Na sequência, bebem a primeira dose
de daime. Eu também.
O gosto é bem amargo e a coloração, marrom-escuro. O aspecto é denso. Muitos saem da fila fazendo careta. Como já sabia disso,
levei balas de hortelã no bolso,
que chupei imediatamente após
tomar o chá. Ao escrever este texto, cinco dias depois da experiência, volto a fazer careta só de recordar o sabor.
O bailado começa. Durante a
cerimônia seguem o hinário 'O
Cruzeiro', do Mestre Irineu, fundador da religião. São 130 hinos
que todos cantam enquanto
dançam, em um compasso repetitivo – dois para esquerda; dois
para a direita. Alguns tocam um
chocalho e em parte do hinário
músicos com violão, baixo, guitarra e zabumba fazem o acompanhamento, posicionados no
centro da roda.

Logo após servirem a segunda
dose,euolhoparaoGuzanshe.Perguntoseeleestábem.'Minhavista
estáenfumaçada;quandofechoos
olhos vejo pontos vermelhos', ele
conta. Meu colega também sente
que a pressão arterial está baixa.
Paraevitarumdesmaio,senta,inspira e expira pausadamente. Logo
após a primeira dose do chá, duas
mulheres caem no chão, desmaiadas.Foramacudidas,levantarame
voltaramabailaratéofim:às5h30
do outro dia.

PURIFICAÇÃO Canso de bailar e

fico sentado nas cadeiras dispostas no fundo do salão. Os fiéis
mais fervorosos não gostam da
atitude. Entendem que sair da
roda pode quebrar a corrente de
energia. Já são mais de 22h e, ao
ouvir o barulho das pessoas vomitando no jardim, do lado de
fora do salão, faço o mesmo. No
léxico daimista, vomitar não é
passar mal. Faz parte do processo de limpeza.
A profusão de cores e luzes do
salão, as bandeirinhas no teto, os
altares multicoloridos, a música e
o movimento do bailado me deixam atordoado. Começo a enxergar texturas nas cores. Em alguns
momentos, tenho a sensação de
que a minha blusa de lã preta está soltando fragmentos, como se
fossem pixels.
Saio do salão e me deito no
banco de cimento, embaixo de
uma mangueira. Ao olhar o tronco da árvore, me vem a imagem
de que aquilo é a pata de um dinossauro. Meu pensamento vai
longe, em uma perseguição de dinossauros ao estilo de Steven
Spielberg. Consigo desviar o olhar
da árvore e, ao encarar o chão de
cimento pintado, me recordo da
casa de uma tia, no interior, local

‘O GOSTO É BEM
AMARGO E A
COLORAÇÃO,
MARROM-ESCURO. O
ASPECTO É DENSO.
MUITOS SAEM DA
FILA FAZENDO
CARETA. COMO JÁ
SABIA DISSO, LEVEI
BALAS DE HORTELÃ
NO BOLSO,
QUE CHUPEI
IMEDIATAMENTE
APÓS TOMAR O CHÁ’

presente nos bons momentos da
infância em que sempre me senti
muito confortável. Lá, o piso era
semelhante.
O criador do LSD, Albert Hofmann, escreveu no livro LSD –
minha criança problema que viu
na droga uma possibilidade de recuperar o encantamento que vivenciou na infância. 'Foram experiências que moldaram os principais esboços de minha visão do
mundo e me convenceram da
existência de uma realidade milagrosa, poderosa, insondável,
que estava oculta da visão cotidiana', relata, na introdução da
obra. Refletindo sobre a 'miração'
– como os daimistas preferem
chamar as alucinações – de um
local da minha infância que sempre me agradou, faço uma relação

entre as duas substâncias psicoativas: a ayahuasca e o LSD.
Um homem fardado, com cabelo estilo black power, responsável por fiscalizar o comportamento e acudir as pessoas que estão
vomitando, vem conversar comigo. Interrompe minhas mirações.
Fala da importância de ficar dentro do salão, para sentir a energia.
Conta em forma de parábolas histórias de superação e força. Eu retorno ao salão, mas sigo atarantado com as luzes e cores.

MAIS UMA DOSE Por volta de

meia-noite, um intervalo. Durante a pausa – uma hora –, fico sentado próximo a uma fogueira e
aos poucos as mirações vão cessando. No retorno, é servida a terceira dose do Daime. Mas não me
arrisco a beber mais. Pierry (Pai
João de Aruanda) conclama que
todos tomem pelo menos um
pouco, pois, segundo ele, é importante para manter a força.
Sigo no processo de 'limpeza',
mas agora por outra via, e no vaso sanitário. Ao voltar ao salão,
sinto um alívio grande e passo
bom período da segunda parte
da cerimônia dormindo sentado.
O trabalho termina às 5h30. Já
em casa, acordo por volta de 11h
e vivencio uma sensação de paz e
tranquilidade, totalmente distinta de uma ressaca.
Após a experiência, eu sigo
ateu, mas com um profundo respeito – um pouco de inveja, confesso – pelo sentimento de fé das
pessoas. O ambiente na Fraternidade Kayman é de amizade e respeito, todos se tratam bem e os
discursos são sempre de amor e
tolerância. 'Nós somos todos
iguais. Nós somos todos filhos de
um único Deus. Não tem como
pensar diferente', ensina Pierry.”

Os fiéis ao santo-daime repudiam aqueles
que classificam a ayahuasca como uma droga
ou alucinógeno. No livro Mergulho na luz – Psicografia em expansão de consciência com o
Santo Daime (Infinitum Editora), o autor, Júlio
da Mata, atribui a orientação ao espírito Bom
Moço e explica: “A ayahuasca é uma substância psicoativa que expande a percepção humana, produzindo um estado alterado de consciência. As experiências com ela são de caráter
místico, pessoal e real para o visionário. Pela
definição técnica de alucinógeno, a ayahuasca
não poderia ser considerada uma substância
alucinógena, por não produzir os efeitos adversos descritos na definição de alucinógeno”.
Resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad), órgão vinculado ao Ministério da Justiça, de 2006, permitiu o uso do chá para fins religiosos. Em
2010, a resolução foi revista, esclarecendo
questões sobre a proibição da comercialização da bebida. O princípio ativo da beberagem é a dimetiltriptamina (DMT) presente
na folha rainha (Psychotria viridis), uma dos
ingredientes do daime.
O farmacologista Rodrigo Guabiraba explica que o DMT é um análogo da serotonina,
neurotransmissor ligado às sensações de bemestar e recompensa nos mamíferos. “O DMT é
eliminado do corpo pela monoamina oxidase
(MAO), substância presente em vários tecidos
do corpo, e, claro, no sistema nervoso central”,
explica o farmacologista, pós-doutor em imunofarmacologia pela Universidade de Glasgow,
na Escócia, e pesquisador do Institut National
de la Recherche Agronomique (Inra), na França.
Guabiraba detalha, porém, que o cipó jagube (Banisteriopsis caapi), que também entra na
receita do chá, tem em sua composição alcaloides que inibem a MAO e favorecem a atividade do DMT no organismo. Foi o químico e psiquiatra húngaro Stphen Szára, na década de
1950, que começou a estudar o DMT e suas
propriedades psicoativas e alucinogênicas,
pois trabalhava na mesma época com o LSD,
destaca Guabiraba.

EFEITOS COLATERAIS O farmacologista apon-

ta que estudos recentes não mostram grandes
efeitos de dependência ligados ao DMT. “Pode
ser observada depressão pós-uso, como no
LSD. Mas o abuso, sem dúvida, pode levar à depressão permanente e distúrbios diversos em
indivíduos suscetíveis, como esquizofrênicos,
mas não necessariamente dependência”, detalha Guabiraba. “O problema do daime, além do
possível abuso, é o uso sem vigilância e fora do
ritual”, complementa.
Em vez de alucinógeno, os adeptos do santo-daime preferem a expressão enteógeno –
substância que leva à inspiração ou a alguma
revelação. “O daime contém compostos que
causam alucinações, ligadas ou não ao bem-estar, em que a intensidade da experiência pode
estar ligada à fisiologia do indivíduo e à forma
e à composição do chá. Porém, o ritual tem um
papel fundamental, pois predispõe o indivíduo a ter sensações que, provavelmente, não
seriam sentidas se a bebida fosse tomada em
campo neutro – por isso, o conceito de enteógeno”, afirma Guabiraba.
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A ORIGEM

SAIBA COMO UMA
BEBIDA RITUAL DOS
POVOS DA AMAZÔNIA
SE ASSOCIOU A
PRINCÍPIOS
RELIGIOSOS E CHEGOU
À UMBANDA, DANDO
ORIGEM AO
UMBANDAIME

Raimundo Irineu Serra, nascido no
Maranhão, migra para o Acre, em 1912, aos
20 anos, para trabalhar na extração da
borracha. Em suas andanças pela Amazônia,
estabelece contato com índios, que lhe
apresentam a ayahuasca, bebida ritual
produzida com ervas da floresta.

Padrinho Sebastião

O daime se espalha

Um dos principais discípulos de Mestre
Irineu, Sebastião Mota Melo cria o Centro
Eclético da Fluente Luz Universal
Raimundo Irineu Serra (Cefluris). Essa
vertente se abre a mochileiros e hippies
em busca da bebida, que, no imaginário
coletivo, provoca alucinações.

Mestre Irineu

Santo-daime

Padrinho Sebastião, como passa a ser
chamado pelos adeptos, faz intenso
intercâmbio cultural com os viajantes. Parte
dos mochileiros que conheceram a Cefluris –
localizada no Sul do Amazonas, no local
chamado Céu de Mapiá –retornam para suas
cidades e começam a abrir igrejas em
diversas partes do território nacional.

Após ter revelações religiosas motivadas
pelo uso do chá, Mestre Irineu, como
passaria a ser chamado, organiza rituais
e funda a primeira manifestação
religiosa totalmente brasileira, em 1930,
o santo-daime.

Espiritismo
Padrinho Sebastião inicia a abertura do
santo-daime ao espiritismo kardecista e
à Umbanda. No fim da década de 1970,
chega ao Céu de Mapiá o paraibano José
Lito, conhecido como Ceará. Ele tem
grande influência sobre Padrinho
Sebastião, a quem detalha os princípios
da umbanda.

Duas fases

Morte e ruptura

Os trabalhos do daime são de dois tipos:
concentração e bailado. Na concentração, os
fiéis bebem o chá e buscam uma conexão
com o ser interior. Já no bailado, cantam uma
série de hinos (hinário) e bailam em passo
repetitivo. A cerimônia pode durar até 12
horas, sempre regada a várias doses do chá.

Com a morte do Mestre Irineu, em 1971, há
uma divisão entre os praticantes do daime.
A viúva do fundador, Peregrina, comanda a
igreja em Alto Santo, em Rio Branco, no
Acre. Sua decisão é não expandir os ritos
para outras localidades.

A união

Umbandaime

Na Região Serrana do Rio de Janeiro, a mãe
de santo Baixinha é apresentada ao daime
por um dos viajantes que retornam da
Amazônia. Em 1985, Padrinho Sebastião vai
ao Rio e se encontra com Mãe Baixinha. Os
dois se tornam próximos e é firmada uma
aliança entra a umbanda e o santo-daime.

O umbandaime ainda está em
desenvolvimento e há variações entre as
casas que praticam a linha. A Fraternidade
Kayman, de Belo Horizonte, é ligada
diretamente ao terreiro da Mãe Baixinha
(que morreu em novembro do ano
passado).

Um diálogo com os astros
ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

Fundador da
fraternidade que alia
rituais da umbanda e
do santo-daime fala
sobre Chico
Xavier, a descoberta
da ayahuasca e como
recebeu do Sol o
presente para criar
a Kayman
DANIEL CAMARGOS
Robespierry Caetano, o Pierry,
fundador da Fraternidade Kayman,
que une a umbanda ao santo-daime
em Belo Horizonte, planeja criar uma
comunidade, ou uma ecovila, em
alguma área rural próximo à capital.
Quer erguer uma igreja e um terreiro.
“Um local em que as pessoas possam
plantar e produzir aquilo que consomem”, vislumbra. A segunda parte
do plano é transformar o espaço da
Fraternidade Kayman, no Bairro Ipiranga, em local para realização de
cirurgias espirituais.
Pierry diz ter descoberto sua
mediunidade ainda criança, quando vivia com os pais em uma
fazenda, em Ouro Verde de Goiás.
Aos 21 anos, decidiu procurar o
médium Chico Xavier, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele lembra que entrou na fila para conversar com Chico diversas vezes, mas
não conseguia, devido ao grande
número de pessoas e à velocidade
do andamento da fila.
“Na sétima vez, eu tinha acabado
de passar por ele quando recebi o Pai
João. Foi então que o Emmanuel
(um dos espíritos incorporados por
Chico Xavier) nos chamou. Ele disse
que eu tinha um dom e uma missão
muito grandes”, relata Pierry.
No ano seguinte, após a morte
do deputado Ulysses Guimarães,
em 12 de outubro de 1992, Pierry diz
ter recebido um recado espiritual do
político, informando sobre a localização do helicóptero, que havia
caído no litoral sul do Rio de Janeiro.
“Meu pai vendeu umas vacas e me
deu o dinheiro viajar. Cheguei a
Parati (RJ) e fui até o local onde a
Marinha fazia as buscas. Disse que
sabia onde estava o helicóptero,
mas todos riram e me mandaram
embora”, recorda.

Médium e pai de santo, Pierry fundou a Fraternidade Kayman há 13 anos, após ter uma visão estimulada pela ayahusca

REVELAÇÕES Quando estava sain-

do, Pierry diz ter incorporado Pai
João, que começou a conversar com
um tenente: “Você é filho da dona
Marta de Mogi Mirim e tem um
irmão que está sofrendo muito,
mas vai conseguir sair do vício das
drogas”, disse. Segundo Pierry, o
militar ficou assustado e aceitou a
ajuda. Com a localização indicada
pelo médium, foi encontrado o
primeiro destroço do helicóptero, o
tanque de combustível. A ajuda se
tornou notícia e foi destaque em
todos os jornais do país. Pierry ficou
famoso, foi personagem de uma
reportagem do Fantástico, na TV
Globo, e entrevistado por Jô Soares,
à época no SBT.
“No dia em que chegou, mergulhadores desceram num ponto
indicado por ele e encontraram o
tanque de combustível do aparelho
acidentado”, destacou a edição do
Estado de Minas. O corpo de
Ulysses nunca foi localizado.

MISTURA DE RELIGIÕES
NÃO É BEM VISTA
A Fraternidade Kayman é a referência
em umbandaime em Minas Gerais.
No Brasil, existem dois outros centros
conhecidos, o Reino do Sol, na capital
paulista e Flor da Montanha, em
Lumiar, no Rio Janeiro. Este último é,
inclusive, o pioneiro em umbandaime
no país, quando iniciou as cerimônias
na década de 1980 com a Mãe de
Santo Baixinha. O diretor cultural da
Federação Brasileira de Umbanda,
José Carlos Gentil, entende que a
mistura das religiões não é boa.
“Com todo o respeito que tenho pelo
santo-daime, mas não faz parte da
umbanda tomar o chá”, acredita
Gentil. Mas ele pondera que todas as
religiões têm “um elo de ligação
uma com as outras”.

CIRURGIAS Em 1996, quando Pierry

conheceu Belo Horizonte, também
foi notícia no EM. Uma foto na capa
da edição de 13 de fevereiro
mostrava o médium com uma faca
de cozinha na mão e tratando o pé
de uma senhora. “Centenas de pessoas, das mais diferentes crenças,
enfrentam diariamente uma longa
fila em frente ao Exoteric Center, na
Avenida Augusto de Lima, para

serem atendidas pelo médium”,
publicou o jornal, na capa.
Segundo Pierry, nessas cirurgias,
ele trabalhava com os médicos – já
desencarnados – Custódio Vilela
Ribeiro e Lazarino, este último um
mexicano com aparência feminina.

Em apenas um dia, Pierry atendeu
700 pessoas. “Minha vinda a BH foi
determinada pelo plano espiritual,
a fim de que eu pudesse resgatar
uma missão. A cidade tem muita
energia espiritual e aqui me sinto
bem”, explicou ao EM, há 19 anos.
No ano seguinte, em janeiro de
1997, Pierry voltou às páginas do
EM. Ele estava atendendo em
Montes Claros, no Norte de Minas. A
reportagem destacava que as filas
chegavam a dois quarteirões. A
operária Maria Isaura Lopes
procurou o atendimento porque
tinha um problema no útero. “Vim
e estou curada”, disse.
Pierry calcula que nos sete anos
dedicados ao atendimento espirituais, entre 1993 e 2000, operou 1,08
milhão de pessoas no país, percorrendo 80 cidades apenas em Minas.
“Eu chegava a um lugar e procurava
um local, geralmente alguma entidade de assistência social, pedindo
um espaço. Em troca, arrecadava alimentos e roupas para distribuir às
pessoas carentes”, relata.
Em 2000, Pierry decidiu se fixar
em BH. Fundou a Sociedade Mineira
de Amparo Social (Somas), que
seguia as linhas kardecista e de
umbanda, no Bairro Renascença,
Região Nordeste de BH. “Eu estava
descrente e meu mentor espiritual
percebeu. Foi quando o Pai João me
orientou a tomar o santo-daime”,
lembra o médium.

‘Curado’ pelo chá
Pierry recorda que não teve tempo de
pesquisar e que, por coincidência, havia no
Somasalgunsadeptosdosanto-daime.“PaiJoão
sabia que eles eram daimistas, e pediu que
fizessem um trabalho de cura para ver se eu
voltava a ficar animado”, recorda Pierry. “Passados uns 40 minutos, eu comecei a sentir o
daime, mas muito leve. Comecei até a questionar: 'O que estou fazendo tomando esse chá?
Isso pode ser uma droga'”, lembra Pierry. O presidente da sessão, porém, falou para ele esperar
mais 15 minutos. “Eu senti o daime muito forte.
Achei que ia morrer, pois minha pressão caiu e
eu comecei ter a sensação de que estava virando água. Saí da cadeira e caí. Achei que estava
tendo um AVC ou algo parecido. Mas aí
começou uma miração”, relata, referindo-se a
uma visão estimulada pela bebida.
Pierrylembratervistoumvaledemorteeter
ficado com medo. Porém, segundo ele, Pai João
de Aruanda pediu que seguisse na miração. Passou a enxergar um jardim alegre, com muitos
pássaros. “Tinha uma estrada que chegava a um
castelo, em um lugar muito alto. Eu cheguei a
esselugarevidoissentinelasvigiandoaportade
entrada. Observei a porta e vi que tinha muitos
entesqueridos,pessoasamigasquehaviamdesencarnado, quando, de repente, uma voz me
chamou e eu olhei. Era o Sol”, detalha.
O Sol, descreve Pierry, tinha olhos, boca e
nariz e apresentou a ele a Lua, dizendo que era
casado com ela e que as estrelas eram seus filhos
e filhas. “De repente, ele me perguntou: ‘Você
quer fazer um pedido?’”, recorda. Pierry diz ter
pedido um espaço maior para poder trabalhar
com a doutrina do santo-daime. “Ele imediatamente disse: ‘Pois não’. Aí veio uma ânsia de
vômito. Eu consegui levantar e fiz a limpeza,
como chamamos”, explica, referindo-se ao fato
de ter vomitado. No dia seguinte, segundo Pierry, um conhecido o procurou e contou que
tinha sonhado com ele. “Ele disse que sonhou
que eu precisava de um espaço maior e que ele
tinha que me trazer aqui nesse lugar (onde funciona a Kayman)”, relembra.
A Fraternidade Kayman foi fundada em 31
de agosto de 2002, sete meses após a visão de
Pierry. A casa tem 140 filhos batizados na linha
de umbanda e capacidade para receber até 260
pessoas durante as cerimônias. Quem passa
pela Rua Pio X e vê a placa com o nome da
Fraternidade e um discreto portão dificilmente
imaginaaconfiguraçãodolocal.Noterrenocom
poucos metros de frente e bem comprido, há
algumas casas, onde Pierry e outras pessoas
vivem, e várias construções com motivos religiosos – Casa de Exu, Senzala (espaço para
atendimento dos preto velhos) e o grande salão,
com altares e espaço para as cerimônias. Entre
os filhos da casa, estão pessoas de diversas classessociaiseprofissões,incluindopsicólogos,publicitários, médicos, engenheiros, advogados e
muitos estudantes. A maioria do público é formada por pessoas abaixo de 30 anos.

