


3

Editorial
DIFUSÃO FEAL DIGITAL REVISÃO

QUINTA EDIÇÃO
2017

ELIETE RIBEIRO
WANDERLY BATISTA
AUGUSTO PINHEIRO

DIRETORA DE 
COMUNICAÇÃO E MARKETING JORNALISTA

RESPONSÁVELCELINA SOBRAL
ERIKA SILVEIRA

COORDENADORA DE 
MARKETING DIAGRAMAÇÃO

REDAÇÃO PRODUÇÃO E  E REDAÇÃO

MARINA LOPES LEONARDO LOPES, MATHEUS 
ROCHA  E MOACIR TAMBURU

MARKETING FEAL (11)2086-4260
faleconosco@feal.com.br

O Valor do Tempo

A comunicação que  
faz bem

O Brasil será a Pátria do Evangelho?

O Poder da Intuição

Notícias FEAL

Como administrar esse bem 
precioso. A comunicadora da 
Rádio Boa Nova e autora do livro 
Gestão Emocional, Rosangela 
Montenegro reflete a respeito 

O que dizem pesquisas e estudos 
sobre os efeitos psicológicos das 
notícias em nossas mentes.

Profecias: O Brasil será a Pátria do 
Evangelho? O que dizem as previsões 
de Humberto de Campos a respeito 
do futuro  do país e o significado da 
crise  que atravessamos. 

Como aprender a ouvir essa voz 
interior.

Fique por dentro e acompanhe as 
boas novas da FEAL.
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Mais um ano se passou e o novo ano chega com 
expectativa na bagagem. 

Primeiro lamentamos o que gostaríamos 
de ter feito no ano que se foi e em seguida 
justificativas brotam às centenas. No entanto, 
mais e mais planos são preparados para execução 
no ano que começa. 

Aparentemente, temos muito tempo pra realizá-
los, talvez por acreditarmos que o tempo é longo, 
não o valorizemos tanto, pois o que não pude, ou 
não quis fazer hoje, farei amanhã, ou semana que 
vem. Doce engano: pois quem pode afirmar que 
eu terei esse tempo amanhã ou depois?

Não temos o controle de nada! Sequer de nosso 
tempo. Por isso, a importância de lhe darmos 
o devido valor! Tempo é algo muito precioso, 

porque faz parte da equação do desenvolvimento, 
visto que a evolução não dá saltos!

Mas podemos aproveitá-lo da melhor forma 
possível, utilizando cada minuto em prol da 
prática do bem e da caridade, primeiro para 
conosco, em seguida para com o próximo! 
O nosso pensamento é um elo que une as 
situações externas às nossas emoções em seguida 
provocando reações. 

Estejamos atentos o maior tempo possível aos 
nossos pensamentos, assim poderemos equilibrá-
los e nossas emoções e atitudes, serão melhoradas, 
enquanto o tempo caminha.  Porque acontecerão 
situações externas a nós o tempo todo, e nossas 
emoções e reações serão determinadas pela 
interpretação que dermos aos fatos.

Vejamos o tempo como algo breve, visando 
nosso desenvolvimento e administração das 
emoções. Aproveitemos cada tristeza, frustração 
e desentendimento familiar ou qualquer grupo 
do qual nós façamos parte para perceber e 
administrar as nossas emoções. Assim nós 
estaremos aproveitando o nosso tempo.

Podemos utilizar cada minuto para auxiliar 
a nós mesmos e ao próximo.  Lembremos 
mais uma das máximas de Jesus: Colheremos 
o que nós plantarmos. Ao transformarmos 
cada minuto numa ferramenta de auxilio ao 
próximo, automaticamente esse minuto será 
uma ferramenta de auxilio pessoal.

Quantos de nós, um dia ao precisarmos de 
uma palavra encorajadora, recebemos por meio 
de uma palestra, programa de TV, rádio ou 
livro? Um minuto pode salvar uma vida!

Podemos auxiliar o próximo e consequentemente 
a nós mesmos, patrocinando um minuto da 
Rádio Boa Nova ou da TV Mundo Maior. 
Entre em contato, se informe e concretize a ação! 
Transforme com uma atitude, esse minuto, no 
semear das palavras do Mestre, e esclarecimento 
por meio da Doutrina, em semeadura progressiva 
e colheita sem fim!

Rosangela Montenegro é psicanalista, palestrante e 
comunicadora da Rádio Boa Nova, na qual apresenta 
o programa Gestão Emocional. Publicou pela 
Mundo Maior Editora o livro Gestão Emocional - 
Saiba como Administrar suas Emoções 
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Diante de tantas turbulências do mundo, construir 
um recanto de paz para abastecer as forças é 
fundamental para enfrentar as dificuldades. 
Transforme seu lar, levando paz e harmonia para sua 
vida e de seus familiares com a prática do Evangelho 
no Lar. 
A partir desse aprendizado instrutivo, as famílias 
compreenderão a necessidade da vivência 
harmoniosa, buscando superar desentendimentos 
e barreiras que possam existir.  Esclareça suas 
dúvidas, saiba como, onde e por quê realizar essa 
prática. Conforme as palavras do Cristo: “Porque onde 
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei 
no meio deles” (Mateus, XVIII:20)

No dia 21 de abril acontece a 15º edição do Encontro 
Amigos da Boa Nova, que abordará como tema central: 
SAÚDE, FAMÍLIA E ESPIRITISMO Como Alcançar Saúde 
e Paz através do conhecimento espírita. 
Esse dia de grande festa, aprendizado e espiritualidade 
que já entrou para o calendário do público que acompanha 
a programação da Rádio Boa Nova, contará com palestras 
especiais: O médium e conferencista José Medrado, 
a pedagoga e escritora Heloísa Pires, o Juiz de direito e 
escritor José Carlos de Lucca e o escritor e palestrante 
Willian Sanches
Participação do comunicador Manoel Bolonha e do 
cantor e compositor Tavito, músico e compositor de 
grande sucesso no cenário da música popular brasileira. 
A apresentação do evento será realizada pelos atores do 
Canal de Humor Espírita “Amigos da Luz”.
Valor do convite: R$ 29,90 Sócios e R$ 39,90 Não Sócios 
(O Sócio poderá comprar mais 3 convites com o mesmo 
desconto). As cadeiras serão numeradas. 

Agora o usuário do sistema Android e IOS pode 
acompanhar a programação da TV Mundo Maior 
pelo celular. O aplicativo da TV Mundo Maior é 
gratuito e para baixar é simples. Acesse a App 
Store ou a Google Play, procure pela TV e pronto, 
você poderá assistir onde e quando quiser todo 
conteúdo ao vivo e gravado. Também é possível 
realizar doações ao Clube Amigos da Boa Nova e 
ter acesso a loja virtual Mundo Maior. Leve mais 
conhecimento e espiritualidade para sua vida com 
a TV Mundo Maior no seu smartfone.

Dica Literária

15º Encontro Amigos da Boa Nova

TV Mundo Maior no Celular

MUNDO MAIOR EDITORA

RÁDIO BOA NOVA

TV MUNDO MAIOR

TEL: (11) 2458 3214 
www.amigosdaboanova.com.br

ACESSE:

PARA ADQUIRIR O CONVITE: 

www.tvmundomaior.com.br
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Após o grande sucesso nos cinemas em 2016, o 
documentá Nos Passos do Mestre, que narra a vida e 
obra de Jesus sob o ponto de vista do Espiritismo, já está 
disponível em DVD na loja virtual Mundo Maior.
O filme tornou-se um dos mais assistidos do ano na 
categoria documentário, estará disponível em DVD 
com legendas em Português, Inglês. Espanhol, Italiano 
e Esperanto.
Com imagens do Egito, Israel, Itália, e Turquia, além 
de dramatizações de trechos da história cristã, o 
documentário conta com a direção de André Marouço 
e curadoria do Professor Doutor em Ciências da Religião 
pela Universidade Federal da Paraíba, Dr. Severino 
Celestino e participação do psicólogo e estudioso do 
Velho e do Novo Testamento Adão Nonato.

O novo site do Mercalivros está no ar, com 
informações de livros, dicas de leitura, como 
comprar, doar livros e ainda compartilhar os livros 
que você procura.
Os fãs da boa leitura encontram no Mercalivros, 
livros novos, seminivos e usados de  diversos 
gêneros com preços especiais: Educação, Literatura, 
Psicologia, Direito, Administração, História, 
Romance, Infantil e muito mais. 
Além do site o Mercalivros também possui uma 
loja física, onde acontece uma feira de livros usados 
todas as 4ª 5ª e 6ª feiras, das 9h às 17h30

www.mercalivros.com.br
Visite nossa loja: Rua São Gabriel, 364 - 
Vila Galvão- Guarulhos

DVD Nos Passos do Mestre Novo Site Mercalivros

MUNDO MAIOR FILMES MERCALIVROS

TEL: (11) 4966-5775 
www.mundomaior.com.br

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO:

ACESSE:

“Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua 
transformação moral e pelos esforços que faz para 
dominar suas más tendências”. (Cap. 17 de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo).
Com essa reflexão os espíritos de luz nos convidam 
ao caminho do autoconhecimento e a transformação 
moral necessária ao aprimoramento do espírito rumo 
ao progresso.

CD - Os 12 Passos e a Reforma Íntima (João Lourenço 
Navajas)

DVD - Série Espiritismo e Bem Estar - Vencendo os 
Desafios

Seara Bendita, Wanderley Oliveira (Dufaux)

O Livro dos Espíritos - Edição Especial, Allan Kardec 
(Mundo Maior)

Pensamentos que Ajudam - José Carlos De Lucca

Sugestões para inspirar os pensamentos: 

LOJA VIRTUAL
MUNDO MAIOR

www.mundomaior.com.br

ACESSE:


