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Em janeiro de 2016 a TV Mundo Maior completa 
dez anos de existência e funcionamento em benefício 
da humanidade.

Nesse tempo, a programação da nossa TV 
Mundo Maior tem sido profundamente educativa, 
essencialmente Cristã, visando contribuir com a 
extinção ou diminuição da deseducação que as 
programações, muita vezes, transmitem ao nosso povo, 
mormente às nossas crianças e jovens, ao mesmo tempo 
em que procuramos transmitir conceitos que renovem 
em profundidade o pensamento e as atitudes humanas 
com base no amor que o Cristo nos transmitiu, ou seja, 
colaborando com a nossa transformação moral.

Nossa programação teve sempre como norte 
a valorização da vida em todos os seus aspectos e 
formas, sendo direcionada, portanto, ao homem 
integral, em corpo, mente e espírito, por sabermos que 
nossa sociedade atual, com honrosas exceções, está 
bastante doente, mas doente da alma, requerendo boas 
mensagens e exemplos, para mudar as mentalizações 
negativas que todos emitimos e que são prejudiciais 
tanto ao nosso planeta como a nós mesmos.

Todos os habitantes da Terra, encarnados e 
desencarnados, têm um compromisso sagrado com a 
transformação do planeta de expiações e provas, como é 
hoje considerado, para um mundo de regeneração, onde 
o bem superará o mal, e nossa atuação nesse sentido não 
é querer transformar os outros, mas transformarmos a 
nós mesmos segundo os ensinamentos do Cristo, que é 
o único passaporte válido para permanecer neste mundo 
em futuras encarnações, mundo novo esse sem violências 
e de pleno respeito às pessoas, animais e às instituições.

Assim, companheiros e irmãos, todos, todos 
mesmo, estão convidados a participar da consolidação, 
ampliação e melhoria da nossa TV Mundo Maior, seja 
como trabalhador, voluntário, artista, mecenas, ouvinte, 
telespectador, divulgador e também como um crítico 
saudável, para que possamos efetivar a nossa missão de 
divulgar a Doutrina dos Espíritos e os ensinamentos 
de Jesus.

Imensa paz a todos.



5





7

Em 2016 a TV Mundo Maior completa 
10 anos de existência.  Em meio às 
transformações econômicas, políticas e à 
evolução digital, muitos fatos marcaram o 
ano de 2006, o início da emissora de TV 
da Fundação Espírita André Luiz, que 
nasceu com o propósito de ser um canal 
educativo e divulgar o Espiritismo para 
todo o planeta, por intermédio da TV do 
Terceiro Milênio. 

Em uma década de existência muitas 
mudanças ocorreram e a forma de se 
fazer TV também.  As novas tecnologias, 
o barateamento dos equipamentos de 
captação audiovisual, o aumento da 
abrangência da TV banda larga, o avanço 
das redes sociais e a expansão da parabólica 
com sinal digital via satélite, contribuíram 
para o crescimento da emissora, permitindo 
maior alcance em diversas regiões do Brasil 
e em outros países. 

A trajetória da TV Mundo Maior está 
diretamente associada à história do Centro 
Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, 

fundada em 28 de janeiro de 1949, que 
presta atendimento gratuito a pessoas com 
deficiência física e mental e a Fundação 
Espírita André Luiz, através da divulgação e 
educação espírita trabalha para prevenir 
a deficiência, pois, segundo a doutrina 
dos espíritos, muitas vezes, a deficiência 
se instala, graças a processos acontecidos 
em encarnações passadas. Dessa forma, 
educando no presente, evita-se a deficiência 
em encarnações futuras.

Produzindo conteúdo diferenciado e 
abrangente, voltado à divulgação do 
bem, foi preciso vencer muitos desafios 
para manter no ar uma programação 
diversificada, capaz de conquistar públicos 
de diferentes idades em um ambiente 
democrático e acessível para todos. 

Para que este desenvolvimento fosse 
possível, contou-se com a dedicação de 
muitos colaboradores, entre funcionários, 
diretores, conselheiros e voluntários.  Junto 
a essa força de trabalho, o tempo também foi 
um fator aliado neste processo de crescimento, 
como relata André Marouço, gestor da 
TV Mundo Maior: “Tivemos alguns 
momentos difíceis, porque algumas 
pessoas viam com bastante resistência 
uma certa oposição pela manutenção do 
canal. Isso foi caindo com o passar dos 
anos e hoje todos entendem que o canal 
é uma realidade cada vez mais forte”. 

Com o passar dos anos a programação 
foi se ampliando com a produção de novos  
programas e formatos, e mais preparados, 
passaram desde novembro de 2015 a ocupar 
24 horas de transmissão, uma conquista com 
o selo de qualidade  da Fundação  Espírita 
André Luiz, incluindo programas ao vivo 
como o Mundo Maior em Debate, que 
vai ao ar no segundo sábado de cada mês. 

por Erika Silveira

levando a vida até você
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Durante 2 a 3 anos eu trabalhei como voluntário no programa Boa Nova na TV, que era pro-
duzido pelo pessoal da Rádio Boa Nova. Em abril de 2005 o Sr. Onofre, presidente da FEAL 
na época, me chamou para uma conversa e contou que estavam montando um canal de TV e 
gostariam que eu coordenasse. Foi um grande desafi o, porque eu estava começando a dirigir, 
roteirizar e eles estavam me dando um canal de TV.  
Aceitei o convite e em janeiro de 2006 nós levamos ao ar a TV Mundo Maior. O começo foi 
pouco planejado, conturbado, mas o combustível do início da televisão foi muita fé. Montamos 
uma equipe de trabalhadores, trabalhávamos muito, mas fomos aprendendo com o tempo, os 
amigos espirituais foram nos mostrando o caminho.  

Como foi o início da TV Mundo Maior e sua entrada no projeto?

Quais foram as maiores dificuldades?
O início da TV Mundo Maior vai um pouco ao encontro do início da TV no Brasil. Quando 
Assis Chateaubriand trouxe a televisão para o país não existia equipamento para captar o sinal, e 
conosco foi mais ou menos a mesma coisa, porque estavam começando as transmissões digitais 
pelo satélite e quase ninguém tinha o equipamento para captar o sinal. Com o tempo fomos 
percebendo que a chegada ao canal passou a ser massiva. E apesar de toda nossa escassez de 
recursos, o bom clima entre a equipe só nos impulsionava a trabalhar cada vez mais e melhor.

“Eu me sinto hoje muito mais maduro, 
preparado para o trabalho.”

    André Marouço
Gestor da TV Mundo Maior 
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Como foi o primeiro programa 
ao vivo da TV?

Poderia comentar sobre o atual 
programa ao vivo da emissora: 
O Mundo Maior em Debate?

O que diria sobre os 10 anos de 
TV Mundo Maior?

Foi em 2006 e eu relutei bastante porque sabia 
que não tínhamos pessoas, nem equipamentos 
sufi cientes. Fizemos o programa ao vivo, no 
auditório Lísias, em Guarulhos. Começamos 
com 4 câmeras e acabamos com 2, foi estressante, 
mas gostoso por ter o primeiro contato com ao 
vivo na TV Mundo Maior.

Veio ao encontro de um pedido da diretoria 
da Fundação, que nós fi zéssemos TV ao vivo. 
Mais uma vez relutamos bastante e durante o 
ano de 2015 nós entendemos que era possível, 
uma vez que o sistema de transmissão veio 
para o prédio da televisão. Para mim foi um 
desafi o pessoal muito grande porque nunca 
havia apresentado um programa, muito menos 
ao vivo. Foi muito bom, porque começamos 
a ter um contato mais próximo com o nosso 
telespectador.

Eu me sinto hoje muito mais maduro, preparado 
para o trabalho, percebo que pelo menos eu não 
atrapalho como fi z nos primeiros anos, mas 
também vejo que fi zemos muita coisa acertada. 
Foi um processo, os irmãos espirituais foram 
extremamente fraternos em trabalhar conosco. 
Há pouco tempo eu li uma frase que teve o 
objetivo de me trazer um pouco mais de paz e 
também de humildade: “Deus não escolhe os 
preparados, ele prepara os escolhidos”. Todos 
nós que estamos na TV Mundo Maior fomos 
preparados por nossos irmãos espirituais 
que têm muita paciência e amor conosco e 
especialmente pela mensagem que precisa 
chegar ao maior número de corações da Terra.  

DIRETOR
ROTEIRISTA
PRODUTOR
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“Parabenizo com mérito e louvor por completar 
10 anos de existência e pura superação! Um 

grupo de profissionais que registrou sua 
marca, que fez e faz toda a diferença para a 

Humanidade, carente de amor, consolo, força, 
numa época em que tudo parece tão distante 

do caminho ensinado por nosso Mestre Jesus. 
Estando junto à TVMM desde 2006, ano de 

seu nascimento, foi possível acompanhar seu 
crescimento, suas etapas de 

luta e vitórias perante os 
desafios. A cada dia mais 

se consegue alcançar os 
objetivos e tocar os 

corações através de 
sua programação 

divertida, reflexiva, 
estudiosa, espírita 

e humana!”

“Como atual Diretor Artístico da TV busco abrir 
espaço para novas propostas de programas, 
sempre baseados na Doutrina dos Espíritos, 
levando conhecimento, amor e reflexão para os 
telespectadores.
A liberdade que temos para propor novas ideias 
e formas de realizar nosso trabalho abre espaço 
para que a criatividade flua e a TV se renove dia 

após dia. Contar com a colaboração 
dos diversos profissionais 

presentes nesta jornada 
também facilita o 

processo de mudança 
e construção da nova 

imagem que a TV 
Mundo Maior quer 
levar aos lares 
brasileiros.”

Júlio Sena
Diretor Artístico da TV Mundo Maior

Celina Sobral
Diretora da TV Mundo Maior

“Celebrar 
significa festejar, 

comemorar, 
agraciar. Verbos 

que remetem 
a manifestações 

humanas que 
sensibilizam. Tocam a 

alma, pois “com-memorare” 
é recordar com, recordar junto 

com o outro, é lembrar a nossa história comum. 
E somos feitos de nossas histórias. O desejo 
de mostrar que um mundo melhor já estava 

sendo gestado permitiu à TV Mundo Maior 
produzir o programa “PROTAGONISTAS” 

em 2006. O objetivo era revelar que numa 
visão sistêmica, nesse mundo interligado e 

interdependente, precisamos uns dos outros, 
temos responsabilidades para com todos e 

para com o planeta e que a ética é sempre valor 
imprescindível.”

Marisa Alem
Mestre em Educação e apresentadora
                   do atual programa Atuação

“O projeto da 
FEAL sempre foi 

ter a comunicação 
via rádio e 

televisão. Acredito 
que a TV Mundo 

Maior, é da maior 
importância, pelo seu 

caráter educativo, seguindo 
a filosofia do mestre Alan 

Kardec e também com as obras de 
Chico Xavier. O Allan Kardec era um educador, 
então desde o principio nós nos inspiramos 
neste conceito para fazer uma TV educativa, não 
uma TV comercial. Esse foi um cuidado desde o 
começo. Eu acho que a TV tem mudado muito 
felizmente. Está mais fácil do que antes devido 
à tecnologia. E ao telespectador é importante 
prestigiar essa iniciativa da FEAL, essa iniciativa 
de uma TV diferente, porque a maioria das 
programações não são para educar.”

Antônio Carlos Rebesco
Voluntário Colaborador da FEAL



“Como agradar um telespectador 
que não tem mais o hábito de 
ver produtos longos, que não 
tem mais um horário e nem 
um lugar fixo para assistir seus 
vídeos? Como concorrer com as 
toneladas de informação diárias 

que bombardeiam seu cliente?
Como não ser agressivamente 
proselitista para conquistar quem 
não está inserido na doutrina? Como 
pregar a espiritualidade para uma 
sociedade cada vez mais consumista 
e materialista? Esses são alguns 
dos desafios da TV Mundo Maior 
e da FEAL, neste novo mundo que 
progride tecnologicamente cada vez 

mais rápido.
Estamos trabalhando duro para 
que a emissora não seja apenas 
referência de audiovisual espírita, 
mas que se torne uma referência 
de televisão no Brasil, quem sabe 
no mundo, assim perseguiremos 
nossa sagrada missão que é 
ajudar no desenvolvimento do 
ser humano nessa caminhada 

rumo à evolução.”

“Muitos sonhos. E nós 
sabemos que sonhos, 

principalmente aqueles 
sonhados juntos, se 

transformam em realidade. 
Após alguns ensaios com 
o programa Boa Nova na 

TV foi lançado um desafio. 
Criarmos a nossa TV. A TV 

Mundo Maior. Nos 3 primeiros 
anos eu, como então Vice-

Presidente da Fundação 
fiquei como membro da 

Diretoria responsável por 
sua implantação. No começo 

a TV Mundo Maior era isso 
mesmo: Um grande desafio.”

“Decorridos 10 anos a 
disseminar o bem, a TV 
Mundo Maior obteve muitas 
conquistas articuladas 
pelos desbravadores que 
idealizaram na Fundação 
Espírita André Luiz a 
criação de uma TV de 
qualidade moral. É graças 
aos contribuintes do Clube 
Amigos da Boa Nova e 
aos demais voluntários da 
Fundação Espírita André Luiz, 
que possibilitam a elaboração 
de programas de alta 
qualidade moral, filosófica, 
científica e religiosa, 
sempre embasadas nas 
verdades ditadas por Cristo 
e capituladas pelo admirável 
Allan Kardec.”

Eurípedes
 dos Reis

Leandro
Rocha

Vanilson 
Aguiar

Diretor de 
  Programação 
         da TV Mundo Maior

Conselheiro 
          da FEAL

Vice-Presidente 
 da FEAL 



“A comunicação, desde as mais remotas 
épocas, é um meio de informação, instrução 
e integração. A TV Mundo Maior conseguiu 
atingir plenamente estes objetivos nos 
últimos dez anos com um diferencial: Aliar a 
Doutrina Espírita em seu conteúdo. Desde o 
início da TV, a programação leva ao público 24 
horas de ensinamento espírita, esclarecendo 
e construindo saberes de forma simples e 
direta. Hoje, é um orgulho termos um meio 
de comunicação espírita, composto por 
profissionais dedicados em levar qualidade aos 
lares de todos aqueles que estão ávidos de uma 
palavra de esperança e amiga. Conheço muitas 
pessoas que se beneficiaram dos conteúdos 
dos programas em suas casas, levando os 
temas apresentados para discussões em casas 
espíritas e em reuniões de estudos acadêmicos.”

Giovana Campos
Jornalista e apresentadora do programa 
Ciência e Espiritualidade

“Vi nascer a TV Mundo Maior. Parece que foi 
ontem e refletindo sobre estes 10 anos de 
existência, só me resta agradecer a Deus a feliz 
oportunidade que recebi de poder ser útil a esta 
TV que tanto benefício tem levado aos lares 
dos que sofrem e necessitam de uma palavra 
de conforto. Tenho viajado pelo Brasil e exterior 
e onde chego, todos falam que já conhecem a 
TV MUNDO MAIOR.”

Severino Celestino
Professor e apresentador do Programa 
Abrindo a Bíblia

“A visão de Kardec que vem sendo levada a 
tornar- se realidade ao longo dos últimos 150 
anos está profundamente refletida no propósito 
da TV Mundo Maior. Tocar diariamente o 
coração e a alma das pessoas para que elas 
possam experimentar a beleza e o amor de um 
ambiente já em regeneração.”

Del Mar Franco
Psicóloga e apresentadora do programa 
Ciranda da Vida: Constelação Familiar
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 A palavra que mais ouvimos em 2015 e no início desse ano foi “crise”. Países de todo o mundo 
já enfrentaram crises. O nosso não é diferente. É comum ao longo de momentos de difi culdade 
termos muitos aprendizados. Somos obrigados a nos readequar, mudar posturas, nos reorganizar 
de alguma maneira. Mas, indiscutivelmente momentos como esses mudam nosso comportamento.
Pessoas mudam de vida, têm novas ideias, são obrigadas a ser criativas para sair das crises que nos 
visitam. Tristes aqueles que reclamam, mas não olham a sua volta os recursos que Deus nos dá. 
São os pobres de olhar. Como gosto muito do tema prosperidade e abundância me interessou a 
pesquisa e o sentido da palavra “pobre”.  Ouvimos ela a vida toda. A palavra pobre que aparece 
na bíblia, por exemplo, tem dois sentidos. No hebraico aparece em duas formas: “ani” e  “ebion”. 
Quando se refere à ani quer dizer a pessoa que é oprimida, porque é humilhada, pisada, injustiçada. 
Situação em que a ela não é dada opção de se levantar para se libertar. Quando em Deuteronômio 

15:4 aparece referência que entre o povo de Israel não pode haver pobre:

“Exceto quando não houver entre ti pobre algum; pois 
o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o 
Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la.”

OFEREÇA O SEU MELHOR AO OUTROOFEREÇA O SEU MELHOR AO OUTRO
William Sanches
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É de pessoas oprimidas, injustiçadas que o texto 
faz referência. Deus libertou o povo da opressão 

do faraó de Egito e por isso todo povo deve viver 
com liberdade plena. Se possível, feche os olhos 

por alguns instantes, respire fundo e tente buscar 
dentro de sua história se você já se libertou das 
piores das opressões: a que você mesmo carrega 

sobre você.
 Interessante, que quando o texto bíblico se refere 

à ebion a tradução mais adequada é uma pessoa 
necessitada, o pobre que por uma eventualidade 
como: doença, incêndio, catástrofe, acidente, por 

ser órfão ou quem perdeu algum bem, mas que 
com uma ajuda tem meios para se reerguer com 

seu trabalho.
É a esse tipo de pobres que Jesus se refere em 

Mateus, capítulo 26, quando os discípulos 
questionam o motivo daquela mulher entrar na 
casa de Simão, o leproso, e derramar unguento, 

um tipo de óleo perfumado sobre Jesus.
Uma curiosidade interessante: Esse unguento 

era usado só em situações especiais 
e como custava muito caro para 

preparar, pois era feito com ervas 
finas, somente “os mais seletos 

perfumes” eram usados, mirra, canela 
fragrante, cálamo, cássia e o melhor 

azeite de oliva.
É nesse momento em que os 

discípulos dizem a aquela mulher 
para não desperdiçar esse óleo, 

vendendo ela faria um bom dinheiro 
e poderia ajudar os pobres.

Jesus replica com toda objetividade: 

Essa mulher mesmo não possuindo bens, 
aos olhos de muitos era pobre e sem nada a 
oferecer, derrama todo seu melhor óleo sobre a 
cabeça de Jesus.
Com essa imagem em minha mente, me 
questiono: será que em tempo de crise, 

oferecemos nosso melhor óleo 
a Jesus?
Será que oferecemos aos outros 
nosso melhor óleo?
Dentro de casa amarguramos o 
convívio com as pessoas que mais 
nos amam colocando a culpa 
nos problemas, nas dívidas, nas 
preocupações e tratamos mal aqueles 
que muitas vezes cozinham para nós, 
lavam nossas roupas e desprendem 
seu tempo nos afazeres a nos cuidar. 
Ainda  assim usamos da falta de 
gentileza usando como garantia 

“estou cheio de problemas”. Isso não dá aval 
a ninguém. 
Que nenhum tipo de pobreza habite sua alma. 
Aquele que vive amargurando a própria vida 
não sabe admirar os melhores perfumes à 
sua volta. Não espere passar “a crise”, melhor, 
nem viva a crise. 
Tudo que enviamos, de uma forma ou de outra, 
volta a nós. Emanar amor é estar em conexão 
com Deus e com o Universo do Bem.

Por que afligis esta mulher? 
Praticou uma boa ação para 

comigo. Porquanto sempre 
tendes convosco os pobres, mas 

a mim não me haveis de ter 
sempre.” Mateus 26:10,11

Jesus e a Arte de 
Vencer Desafios

YOUTUBEWILLIAM SANCHES
youtube.com/user/williamsanchesvideos/

NO
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Programação ao Vivo na TV 
Mundo Maior 

Em 29 de fevereiro, a TV Mundo 
Maior ganha uma programação 
diária ao vivo, de segunda a sexta-
feira às 16 horas.
Direto dos estúdios da emissora em 
Guarulhos, o público poderá conferir 
e participar, em tempo real, de um 
conteúdo diversificado e esclarecedor 
à luz do conhecimento espírita. 

Oficina da Mente 
Segunda- Feira- 16 horas 

Apresentação: Julio Sena e 
Humberto Pazian

Por meio da relação do tema com 
a vida em sociedade e a relação das 
pessoas consigo mesmas, o programa 
esclarece os mitos relacionados à 
mente além de trazer dicas práticas 
sobre como potencializar sua vida e 
viver de maneira mais plena.

Espiritismo Sem Mistério 
Terça- Feira- 16 horas 

Apresentação: Julio Sena e Irmã 
Eliana / Julio Sena e André Luiz 

Ruiz

Aborda de maneira leve e dinâmica 
duas publicações do Pentateuco espírita: 
O Livro dos Espíritos, apresentado 
pela palestrante espírita André Luiz 
Ruiz, e O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, apresentado por Eliana 
Santos, fundadora da AMIC. 

A Caminho da Luz
Quarta- Feira - 16 horas 

Apresentação: Carlos Signei e 
Suraia Aissami

Temas do dia a dia abordados de 
maneira agradável e com muita 
espiritualidade. O público participa 
através das redes sociais e telefone, 
tendo suas dúvidas respondidas ao vivo.

Espírito de Mulher 
Quinta- Feira- 16 horas 

Apresentação: Maria Izilda 
Netto, Pollyana Pinheiro e Vania 

Rodrigues

O universo feminino e a doutrina espírita 
vista através de 3 apresentadoras cheias 
de energia e descontração! 
Questões polêmicas, dúvidas frequentes, 
e a busca por um entendimento sobre 
como funciona o espírito feminino. 

Nova Mente
 Sexta - Feira- 16 horas 

Apresentação: Dr. João Lourenço

O médico psiquiatra João Lourenço 
Navajas aborda a cada programa um dos 
capítulos de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, criando uma relação 
do tema com a vida das pessoas. 
O programa ao vivo permite a 
interação com o telespectador, através 
de ligações, e-mails e mensagens nas 
redes sociais.

“O homem não possui como 
seu senão aquilo que pode 

levar deste mundo... Nada 
do que se destina ao uso do 

corpo, e tudo o que se refere ao 
uso da alma: a inteligência, os 

conhecimentos, as qualidades 
morais. Eis o que ele traz e leva 

consigo, o que ninguém tem o poder 
de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe 

servirá no outro mundo do que neste”. 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

-Capítulo XVI - Ítem 9)

Valorizando 
o Conhecimento

Um roteiro contendo os 
ensinamentos morais apresentados 
por Jesus para a iluminação do 
ambiente familiar, com orientações 
do estudo, que tem como proposta 
a renovação e o equilíbrio dos 
membros da família.

O Evangelho no Lar
Como, onde e por quê?

Na loja virtual Mundo Maior, você encontra mais do 
que produtos da FEAL, você se aproxima de fontes de 
estudo e crescimento interior que farão a diferença em sua 
vida: Livros, CDs e DVDs. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova
 ainda têm descontos muito especiais:

Notícias FEAL

mundomaior.com.br
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A Fundação Espírita André Luiz e a Vitrine Filmes apresentam a próxima produção da Mundo Maior Filmes, 
o lançamento em cinema do filme “Nos Passos do Mestre”, a primeira obra que analisa a jornada de Jesus na 

Terra sob a ótica espírita.
Para que esta emocionante obra possa chegar a um número maior de pessoas, o diretor do filme e expositor 

espírita André Marouço está  realizando a divulgação nas casas espíritas de São Paulo. 

Agende uma palestra sobre o tema no seu centro espírita marketing@mundomaiorfilmes.com.br 
ou ligue para 2086 -4360 (ramal 4382)
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Onofre Astínfero Baptista
Presidente da Fundação Cultural Rio Verde 
e ex-presidente do Conselho Diretor da
Fundação Espírita André Luiz

Em comemoração aos 10 anos da TV Mundo Maior, o Difusão 
FEAL homenageia nesta edição um dos colaboradores do Cristo 
que têm dedicado seu trabalho ao crescimento da Fundação 
Espírita André Luiz e seus meios de comunicação. 

BIOGRAFIA
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Chegou ao Centro Espírita Nosso 
Lar Casas André Luiz, CENCAL, 
em 1981 e em 1984 entrou para 

o Conselho Deliberativo. Foi presidente 
executivo da Instituição por quatro mandatos 
e em 2003 foi eleito e assumiu a Presidência 
executiva da Fundação Espírita André 
Luiz por quatro eleições consecutivas. 
Foi eleito e dirigiu a FEAL nos seguintes 
períodos: 2003/2005, 2005/2008, 2008/2011 
e 2011/2014.

Para Onofre Baptista, todo o trabalho 
desenvolvido nos cargos assumidos deu-
lhe a oportunidade de ser útil aos irmãos 
de Humanidade, atendendo ao Novo 
Mandamento que Jesus nos legou no Seu 
Evangelho, segundo João, XIII: 34: “Um 
novo mandamento vos dou, que vos ameis 
uns aos outros como Eu vos amei”.  “O que 
eu posso dizer a mais é agradecer a Jesus a 
oportunidade que tive”, diz. 
Foi durante o exercício de seu segundo 
mandato como presidente, que a TV 
Mundo Maior foi inaugurada, em 2006. 
Em uma década de trajetória da emissora 
de televisão da FEAL, relata que o 
primeiro desafio foi conseguir a autorização 
do Conselho Deliberativo da Instituição 
para o início das atividades.  Ele conta que 
muitos companheiros acreditavam que com 
o desenvolvimento da internet e parabólica 
digital, a TV teria muitas dificuldades para 
crescer. O mesmo aconteceu com o rádio 
quando a TV iniciou suas atividades, ou seja, 
todas as mídias se desenvolveram e cresceram.
Em relação à missão da FEAL e dos espíritas, 
Onofre acredita que devemos através do 
trabalho buscar o ganha pão para que não 
sejamos pesados para à sociedade, mas 

O senhor se refere aos trabalhadores da 
última hora?
Acredito que os espíritas são os trabalhadores 
da última hora.  Estaremos progredindo se 
nós fizermos o bem da melhor forma possível,  
se nos esforçarmos para ser instrumentos 
dignos nas mãos do Mestre, assim seremos 
os trabalhadores da última hora  com direito 
ao salário. Qual é o salário? É a felicidade a 
que todos nós estamos destinados, tanto é 
evidente que Jesus nos afirmou do alto do Seu 
poder, da Sua bondade que nós poderíamos 
mais tarde fazer o que Ele fazia e muito mais. 
Evidentemente no dia em que estivermos 
na condição de espírito puro. O salário é a 
felicidade e quem não quer ser feliz?

Como vê a trajetória pioneira desta emissora 
da FEAL ao longo de 10 anos?
Quando se pensa e trabalha para o bem, o 
crescimento e a trajetória ascendente são uma 
questão de tempo. Foi o que aconteceu.

devemos também trabalhar espiritualmente 
para que possamos cada vez mais entender 
as lições do Cristo, como divino Mestre, e 
também as lições da Lei Divina que rege toda a 
Humanidade. “Não há tarefa pequena, todas as 
tarefas são importantes. Importante é começar 
com a vontade firme e inabalável de querer, 
porque a bondade divina se encarrega de trazer 
o trabalho quando o trabalhador está pronto. E 
nós devemos estar prontos para o trabalho”. 
E complementa: “Todo ensinamento de Jesus 

deve ser entendido em espírito e verdade pelo 
espírito que vivifica e não pela letra que mata” 
como nosso querido apóstolo Paulo nos ensinou.

“Não há  tarefa pequena, todas as tarefas são importantes. Importante 
é começar com a vontade firme e inabalável de querer, porque a 
bondade  divina se encarrega de trazer o trabalho quando o 
trabalhador está pronto. E nós devemos estar prontos para o trabalho.”
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Quais  foram  as  principais  difi culdades 
e também as conquistas?
O primeiro desafi o foi conseguir a autorização 
do Conselho Deliberativo da Instituição para 
o início das atividades. Muitos companheiros 
acreditavam que com o desenvolvimento da 
internet e parabólica digital, a TV teria muitas 
difi culdades para crescer. O mesmo aconteceu 
anteriormente com o rádio quando a TV 
iniciou suas atividades, ou seja, todas as mídias 
se desenvolveram e cresceram como estamos 
vendo.

Com o crescimento de recursos, como a 
banda larga e equipamentos tecnológicos,  
tornou-se mais fácil propagar a Doutrina 
Espírita pelo audiovisual?
É evidente que sim, com o progresso constante 
das mídias a propagação do Espiritismo fi cou 
mais fácil, atingindo maior número de pessoas 
com os seus fundamentais ensinamentos.

Antes da inauguração da TV Mundo 
Maior, a produção do programa Boa 
Nova na TV já traçava esse caminho da 
Fundação na televisão? 
Sim, foi o início de aprendizado e preparação 
para o futuro.

Em sua opinião, qual é o papel da TV 
Mundo Maior no esclarecimento das 
mentes humanas?
O Espiritismo é o Cristianismo redivivo e 
está nos nossos estatutos a responsabilidade 

da Fundação Espírita André Luiz  de divulgá-
lo por todos os meios de comunicação para 
que um maior número de pessoas saiba por 
que nasceu  e por que um dia voltará  à Pátria 
Espiritual de onde todos viemos. 

Hoje a Fundação Espírita André Luiz 
conta com um complexo de comunicação 
abrangente. Muitos não imaginam o início 
deste trabalho construído com muita luta 
pelos fundadores, voluntários e conselheiros 
não é?
A nós, trabalhadores  cabe  a responsabilidade 
de programar e realizar o melhor possível. 
Ao Nosso Criador, a Jesus, nosso Modelo 
e Guia, e aos Espíritos amigos cabem os 
resultados obtidos. 

Gostaria de deixar uma mensagem de 10 
anos da TV Mundo Maior?
Sim de agradecimento a Deus por ter nos 
permitido fazer  parte desse projeto,  juntamente 
com tantos conselheiros, voluntários, fundadores 
e funcionários,  todos trabalhando por  um 
mundo melhor e mais feliz. 

“Todo ensinamento de Jesus 
deve ser entendido em espírito 
e verdade pelo espírito que 
vivifi ca e não pela letra que mata 
como nosso querido apóstolo 
Paulo nos ensinou.”
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“Acompanhei e ajudei durante uns cinco anos na TV Mundo maior. Eu gosto demais 
da emissora, uma vez há muitos anos atrás, alguns membros da assembleia achavam 
que tínhamos de terminar com a rádio por conta de propagandas, então pedimos a 
opinião de Chico Xavier, afi rmando que o Evangelho deve entrar pelo nosso telhado, 
e o trabalho na TV é continuidade, todos eles são muito importantes para a divulgação 
da Doutrina Espírita.

É aquele trabalho que estava 
faltando para a maior divulgação 
do Centro Espírita Nosso Lar 
Casas André Luiz, apesar 
da minha idade eu aprendi 
muito, sendo muito grata 
pela recepção que tive, 
achei uma equipe muito 
boa, todos trabalham 
com muito carinho no 
que fazem.”

“Se todos ouvissem, 
não existiria toda 
a maldade e toda 
calamidade que existe 
hoje. É muito importante 
para as pessoas um dia 
chegarem à conclusão, de que 
o bem deve vencer sempre”.
Jandira Delgado Tidon - 
Voluntária CAL/FEAL
Fundadora do Centro Espírita 
Nosso Lar Casas André Luiz

Voluntários QUE FAZEM A 
DIFERENÇA na história da 
TV Mundo MaiorVoluntários
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“Trabalhar no terceiro setor é muito 
gratifi cante e contagiante. Ter a oportunidade 
de colocar em prática anos de experiência 
profi ssional, mesmo que tenha sido em outra 
área de atuação, é sempre muito prazeroso, 
principalmente quando nos sentimos 
muito confortáveis de fazer parte desta 
equipe. A TV MM como um dos veículos 
de comunicação da Fundação Espírita 
André Luiz, tem como proposta divulgar 

a mensagem do bem. Os voluntários da 
FEAL por atuarem em diversas áreas 
têm também a oportunidade de ampliar a 
divulgação desta mensagem, bem como da 
Doutrina Espírita em prol de um planeta 
de regeneração. É a nossa forma de um 
envolvimento mais participativo.”

Gustavo Fontana - 
Voluntário da TV Mundo Maior 




