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Ana, qual a sua experiência na área de 
comunicação digital no Espiritismo?
Atuo com digital desde 2009, mas minha ex-
periência prática no Espiritismo começou 
quando entrei como vocalista na banda Sol de 
Outubro em 2012. Pouco tempo depois, ad-
ministrei por 1 ano a página Animais e o Es-
piritismo no Facebook. Em 2015, a equipe do 
Departamento de Mocidade da USE da 1ª As-
sessoria me convidou para assumir a Secretaria 
de Comunicação, com o objetivo de incentivar 
a participação e integração de jovens espíritas 
nas mocidades e eventos da região leste do es-
tado de São Paulo. E com muita alegria, atual-
mente crio conteúdo e administro os canais de 
Youtube, Facebook e Instagram do Meninas 
Espíritas que conta hoje com mais de 60 víde-
os gravados, desde 2016!

De que forma o Espiritismo deve se 
valer do uso da tecnologia, internet 
e mídias sociais na sua divulgação?
Quando falamos em mídias sociais e internet, 
na verdade estamos falando de comportamen-
to humano e não de tecnologia. Rossandro 
Klinjey, psicólogo e palestrante espírita uma 
vez disse: “A mudança se dá de duas formas: 
por convencimento ou vencimento.” É a tal da 
Lei de Progresso: não tem como fugir, ela che-
ga inevitavelmente para todos. Eu chamo este 
momento em que estamos passando de Rege-
neração Digital. Acredito muito que todos os 
centros, mocidades e instituições espíritas de 
todos os tipos, têm muito a ganhar se deixarem 

A comunicação evoluiu e trouxe com ela 
novos paradigmas. Será que estamos pre-
parados para utilizar da melhor manei-
ra esses novos recursos no Espiritismo? 
Para falar sobre o assunto, entrevistei a 
publicitária Ana Talavera, 26, especialista 
em Estratégia Digital e Mídias Sociais.

“FALAR ‘INTERNETÊS’ 
É UMA DAS GRANDES 
NECESSIDADES DO 
MUNDO ATUAL E  
O ESPIRITISMO SÓ  
TEM A GANHAR!”

A Divulgação do Espiritismo  

na Era Digital 
Por Júlio Sena 
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para trás esse medo da mudança. Falar “internetês” é uma das gran-
des necessidades do mundo atual e o Espiritismo só tem a ganhar!

É comum vermos discussões sendo geradas na 
internet, principalmente envolvendo discursos 
de ódio. Qual o papel da comunicação nesse con-
texto de disseminação de informações?
Um dos motivos de ter escolhido estudar publicidade, é porque eu 
sempre acreditei no potencial da tecnologia como agente transfor-
mador na vida das pessoas. As ferramentas e a forma de nos rela-
cionarmos podem ter mudado, mas as pessoas possuem as mesmas 
necessidades de quando a internet não existia. Nós somos huma-

Ana Talavera
Especialista em Estratégia 

Digital e Mídias Sociais

“ACREDITO QUE  
TODOS OS CENTROS, 

MOCIDADES E 
INSTITUIÇÕES 

ESPÍRITAS, TÊM 
MUITO A GANHAR 

SE DEIXAREM PARA 
TRÁS ESSE MEDO 
DA MUDANÇA.”

nos, precisamos nos sentir aceitos, amados 
e pertencentes a um grupo. Infelizmente 
muitas pessoas se perdem no âmbito do li-
vre-arbítrio x responsabilidade e caem na 
armadilha de “tudo o que eu quero, eu devo 
e posso”. O progresso moral nem sempre 
acompanha o progresso intelectual.

Quais dicas você deixa para os 
trabalhadores do Espiritismo 
que buscam utilizar a tecnolo-
gia para se comunicar e divul-
gar a Doutrina?
Comece acreditando que é possível fazer 
diferente e melhor, sempre! Por mais que 
se tenha boa vontade, é importante fazer 
com qualidade e contar com a ajuda de um 
profissional sempre que possível, pois as-
sim seu trabalho terá mais credibilidade e 
o público que frequenta o seu centro, terá 
mais confiança e claro, isso colabora na 
percepção que as pessoas têm do próprio 
Espiritismo. Se você não encontrou um 
profissional que possa te ajudar, faça você 
mesmo! Aqui vão duas dicas poderosas: 1) 
anuncie com antecedência os temas das 
palestras públicas e faça vídeos ao vivo no 
Facebook pelo menos duas vezes na sema-
na e 2) utilize aplicativos de celular (isso 
mesmo, no seu celular!) para criar cartazes 
esteticamente bonitos e organizados: Can-
va, Adobe Spark Post e Over. A internet e 
a tecnologia são neutras, tudo vai depen-
der do mau ou bom uso que fazemos dela.
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A profunda relação de amizade e compa-
nheirismo que une os seres humanos aos 
animais é muito antiga. Vínculo que traz 
muitos benefícios à saúde e tem desperta-
do cada vez mais o interesse, inclusive no 
meio científico. Mas o que existe além das 
fronteiras físicas e as questões espirituais 
que envolvem o universo dos animais? 
Os animais têm alma? Como lidar com a 
perda desses amigos? Como ocorre a evo-
lução espiritual deles? Eles têm mediuni-
dade? Devemos comer carne? Os animais 
podem fazer tratamento espiritual? 
Para tratar sobre essas e outras dúvidas, 
conversamos com Irvênia Prada, vete-
rinária, pesquisadora, coordenadora do 
Núcleo de Medicina Veterinária e Espi-
ritualidade da Associação Médico-Espí-
rita e apresentadora do programa Nossos 
Irmãos Animais na Rádio Boa Nova.

Os Animais e a 
Espiritualidade 



Como iniciou sua dedicação à 
causa dos animais?
Em termos efetivos foi em 1989, quando 
publiquei na Revista Comunicações Cien-
tíficas da Faculdade de Medicina Veteriná-
ria – USP (vol. 13, no. 2), o artigo intitulado 
“Os Animais têm Alma?”, com o propósito 
de chamar a atenção para o fato – contes-
tado por alguns profissionais da área- de 
que os animais também são possuidores 
dessa dimensão que nós seres humanos 
chamamos de mente, psique ou psiquismo. 
Desse artigo resultou o livro A Alma dos 
Animais, com a mesma temática.

Conte sobre o trabalho do  
NUVET - Núcleo de Medicina 
Veterinária e Espiritualidade 
No final de 2009, em palestra na FMVZ-
-USP, comentei sobre o movimento uni-
versal de Ciência e Espiritualidade, no qual 
já me achava inserida, colocando o desafio: 
não é chegada a hora de a Medicina Vete-
rinária também se envolver nessa proposta? 
E assim, com um grupo de alunos motiva-
dos, em 2010 criamos o Medvesp – Movi-
mento Cultural de Medicina Veterinária e 
Espiritualidade e, em 2014, o Nuvet, junto 
à AME-SP (Associação Médico-Espírita 
de São Paulo). Hoje o Nuvet já se encon-
tra incorporado também à AME-BR, com 
alguns “Nuvets filhos” que estão se criando 
por esse Brasil afora. 

Como ocorre a escolha dos temas para 
o programa Nossos Irmãos Animais 
que você apresenta na Rádio Boa Nova? 
Vamos priorizando os temas que os ouvintes nos 
trazem com mais frequência e também insistimos 
em estudos sobre a verdadeira natureza dos animais, 
na visão espírita e  acadêmica. Diferentes aspectos 
da vivência espiritual dos animais compõem o tex-
to do meu livro A Questão Espiritual dos Animais 
(Editora FE – Folha Espírita).  

Irvênia Prada
Veterinária, pesquisadora, 
coordenadora do Núcleo 
de Medicina Veterinária 
e Espiritualidade da 
Associação Médico-
Espírita e apresentadora 
do programa Nossos 
Irmãos Animais na  
Rádio Boa Nova
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O conhecimento da verdadeira natureza dos 
animais, tanto por parte da ciência quanto 
da espiritualidade, representa um olhar mais 
abrangente que vem se desenvolvendo?
Sem dúvida! Em O Livro dos Espíritos, questão 780a, já 
temos a informação de que o progresso moral (relaciona-
do ao exercício de nosso livre-arbítrio) se fará pelo pro-
gresso intelectual, dando-nos a possibilidade de distinção 
entre o bem e o mal e, assim, de optarmos pelo bem e 
para o bem de todos!

O que acha importante ressaltar sobre os 
animais e a espiritualidade?
O conhecimento de que os animais são seres espirituais em 
evolução e não “coisas” disponíveis e descartáveis. Infeliz-
mente ainda temos na cultura universal, forte resíduo do pa-
radigma antropocêntrico, que objetiva o bem-estar apenas do 
ser humano, subjugando e explorando a natureza em seu be-
nefício. Considerar que os animais não têm alma representa 
mera estratégia para exercício de poder, o que historicamen-
te já aconteceu em relação às mulheres - que somente foram 
consideradas seres com alma imortal a partir do Concílio 
de Macon, da Igreja Católica, no ano de 585, e também em 
relação aos escravos negros, até o final do século dezenove.

O que foi o Manifesto de Cambridge?  
Esse manifesto foi divulgado em 07/07/2012, exarado 
por vinte e seis neurocientistas de vários países, liderados 
pelo Dr. Philip Low, pesquisador da Stanford University e  
do  Massachusetts Institute of Technology, USA, do qual 
constam os dizeres: “todos os mamíferos, aves e até alguns 
invertebrados como os polvos, têm consciência”. Os  ar-
gumentos exarados revelam que as mesmas estruturas ce-
rebrais existentes nos seres humanos para a expressão da 
consciência, também existem nos animais. Pesquisas recen-
tes sobre a atuação de áreas do córtex cerebral de cães, em 
ressonância magnética funcional, têm confirmado a identi-
dade de configuração arquitetônica e estrutural entre o cé-
rebro dos animais e o cérebro humano. Em outras palavras, 
as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa.

“OS ANIMAIS SÃO UMA FONTE INESGOTÁVEL DE 
AFETO E PRINCIPALMENTE MOTIVADOS POR ESSA 
RAZÃO, OS SERES HUMANOS SE APEGAM A ELES.”
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Poderia falar desses temas tratados nos 
programas na rádio?
As informações da rádio que transmitimos aos ouvintes 
sempre têm por base as obras da codificação espírita e 
outras subsidiárias como as de André Luiz e Emmanuel: 
os animais têm um princípio (inteligente) independente 
da matéria (O Livro dos Espíritos - LE. 597);  a inteli-
gência do homem e a dos animais emanam de um mesmo 
princípio (LE. 606a.); para os animais não existe expiação 
(LE. 602); os animais reencarnam e evoluem (LE. 599 
e 601); os animais emitem o seu pensamento em ondas 
fragmentárias (André Luiz – Evolução em Dois Mun-
dos, cap. X e Mecanismos da Mediunidade, cap. IV); o 
cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em 
trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade 
humana (André Luiz, No Mundo Maior, cap. 3 e 4); os 
animais agem por instinto e também por inteligência (A 
Gênese, de Kardec. III, ítens 11 a 13), e assim por diante. 

Qual é a responsabilidade dos profissio-
nais que trabalham com os animais?
É muito grande, e aumenta à medida em que se ins-
truem a respeito da verdadeira natureza dos animais. 
“O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao de-
senvolvimento da inteligência e aumenta a responsabi-
lidade do homem pelos seus atos” (LE. 780 a).

Além do tratamento físico, como deve ser 
o tratamento espiritual dos animais?
Podemos estender o benefício da prece, da água flui-
dificada e do passe, conforme capítulo específico que 
escrevi a respeito e que consta do meu livro A Questão 
Espiritual dos Animais.

“SENTIR SAUDADES DELES É 
PERFEITAMENTE COMPREENSÍVEL, 

DESDE QUE NOS LEMBREMOS 
COM ALEGRIA E GRATIDÃO, DOS 

BONS MOMENTOS VIVENCIADOS.”

17



Como é o vínculo entre os animais e os 
seres humanos?
Os animais, de modo geral, são uma fonte inesgotável 
de afeto e principalmente motivados por essa razão, os 
seres humanos se apegam a eles, por vezes até de ma-
neira inadequada, transformando-os em bonecos, brin-
quedos ou verdadeiros bebês (“filhinhos”). O que vale é 
uma relação saudável, de harmonia, respeitando-se sua 
natureza e as possibilidades de expressão de seu reper-
tório comportamental.

Qual a visão do Espiritismo sobre o vege-
tarianismo?
Esse é um assunto bastante polêmico e também cons-
ta de um capítulo especial em meu livro já citado, A 
Questão Espiritual dos Animais, em que considero 
quatro abordagens – ética, nutricional, ecológica e vi-
bratória. Trata-se se de uma opção pessoal, que deve ser 
bem refletida. Penso que se motivada por amor aos ani-
mais, poupando-lhes o sofrimento da criação e do abate 
industrializados, bem como respeitando-lhes o direito 
natural à própria vida, certamente isso se reverterá em 
benefício para todos.  

“CONSIDERAR QUE OS ANIMAIS 
NÃO TÊM ALMA REPRESENTA 
MERA ESTRATÉGIA PARA 
EXERCÍCIO DE PODER.”

1918



Como lidar com a perda dos animais que 
amamos?
Apoiando-nos no conhecimento de que, como seres es-
pirituais, sobrevivem à morte do corpo físico e seguirão 
seu processo evolutivo por meio de reencarnações suces-
sivas, tal qual acontece conosco. Sentir saudades deles é 
perfeitamente compreensível, desde que nos lembremos 
com alegria e gratidão, dos bons momentos vivenciados. 

Gostaria de acrescen-
tar algo?
Sim, é necessário que estude-
mos o assunto nas obras bá-
sicas da codificação espírita e 
em outras obras com a mesma 
sintonia, para que sejamos mo-
tivados a respeitar os animais 
e, quando possível, a amá-los.  
A missão do superior é a de 
amparar o inferior e educá-
-lo... Sem amor para com os 
inferiores não podemos aguar-
dar a proteção dos superiores 
(mentor Alexandre, em Mis-
sionários da Luz, de André 
Luiz, cap. 4).   Que Jesus, nas-
cido em um estábulo, na com-
panhia de animais, abençoe o 
esforço de todos nós que pre-
tendemos a conquista de uma 
vivência harmônica entre seres 
humanos e animais!

“O QUE VALE É UMA RELAÇÃO SAUDÁVEL, DE HARMONIA, 
RESPEITANDO-SE SUA NATUREZA E AS POSSIBILIDADES 
DE EXPRESSÃO DE SEU REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL.”

“OS ANIMAIS REENCARNAM 
E EVOLUEM; AGEM POR 

INSTINTO E TAMBÉM  
POR INTELIGÊNCIA.”
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comunicação espírita
RECURSOS PARA AMPLIAR A

De acordo com pesquisa realizada entre  
os espíritas metade se consideram médiuns 

Ivan Franzolim
A Pesquisa Nacional para Espí-
ritas está na sua terceira edição 
anual – 2017. É um trabalho in-
dependente do autor (São Pau-
lo), formado em Administração 
de Empresas com especialização 
em Marketing de Serviços (FGV) 
e pós-graduado em Comunica-
ção Social (Cásper Líbero).

R ecente pesquisa nacional apurou diversos da-
dos estatísticos sobre os espíritas com a fina-
lidade de oferecer ao Movimento indicadores 
para aplicação no aperfeiçoamento das estra-

tégias de comunicação interna do Espiritismo.
Foi realizada durante o mês de julho com a utiliza-

ção do recurso de formulário eletrônico do Google, con-
tendo 44 perguntas distribuídas entre frequentadores e 
trabalhadores, oferecida aos espíritas por meio das redes 
sociais, tendo recebido 2.612 respostas válidas, oriundas 
de 451 cidades e de todos os estados brasileiros.

A pesquisa é muito rica de dados, tendo sido dividida 
entre seis sessões: Perguntas sobre a pessoa, Para estu-
dantes de cursos espíritas, Sua maneira de entender o 
Espiritismo, Perguntas sobre o centro espírita, Perguntas 
para frequentadores e Perguntas para trabalhadores.

Seguem alguns dados levantados para conhecimen-
to dos leitores que também poderão consultar todos os 
resultados no endereço de internet: http://franzolim.
blogspot.com.br

Sobre mediunidade, os dados indicam que quase 60% 
dos espíritas se consideram de alguma forma médiuns e 
quase 40% dos médiuns possuem mais de um tipo de me-
diunidade. Muitos acrescentaram a expressão “todos são 
médiuns”, embora as perguntas tenham se referido à me-
diunidade ostensiva exercida regularmente na casa espírita.

Todos os que se declararam médiuns e trabalham re-
gularmente com sua mediunidade totalizaram 43%. Re-
tirando desse porcentual aqueles que informaram “pas-
ses, sustentação e esclarecimento da desobsessão” como 
mediunidade, sobram 14% de médiuns com trabalho re-
gular nas casas espíritas.

A mediunidade de Psicofonia é mais praticada entre 
os médiuns (27,6%), muitas vezes chamada de “incorpo-
ração”. Psicografia aparece em segundo lugar com 11,8%, 
vidência e desdobramento surgem em seguida e foram 
mencionadas apenas uma vez as mediunidades de psico-
metria e de efeitos físicos.

2322



A pesquisa detectou falta de terminologia própria do Espiritismo,  
ocasionando o emprego de uma grande variedade de palavras. É o caso 
dos vocábulos: apoio, sustentação, energização, doação de fluidos, irra-
diação e vibrações que podem estar se referindo à mesma atividade. In-
tuição, inspiração e percepção também foram mencionadas como sendo 
um tipo de mediunidade.

Para o trabalho esclarecedor das reuniões de desobsessão foram utiliza-
das as seguintes palavras: esclarecedor, doutrinador, dialogador e orientador.

Quem ajuda na casa espírita é denominado de: ajudante, auxiliar, co-
laborador, servidor, tarefeiro, trabalhador, voluntário. Quem faz pales-
tras é denominado de: apresentador, expositor, palestrante, preletor.

Perguntado sobre a motivação que anima os trabalhadores das insti-
tuições espíritas, 73,3% ficaram divididos entre: “Ser útil às pessoas e/
ou à comunidade” e “Contribuir para disseminar o Evangelho de Jesus”.

Na questão “Como o Espiritismo deve ser seguido”, a maioria (57,7%) 
disse seguir “mais como filosofia e/ou ciência”, contra 36,6% que prefe-
rem seguir “mais como religião”. Esta segunda opção diminui para 29,7% 
entre os frequentadores e aumenta para 39,9% entre os trabalhadores.

Com relação ao estudo semanal do Evangelho no Lar, o público ficou 
dividido entre achar que deveria ser seguido por todos os espíritas - 
quase obrigatório (48,3%) e, seguido apenas por quem desejar (51,5%).

Estes foram alguns dos dados dessa pesquisa que teve 44 questões. 
Como a sua finalidade é ajudar as instituições, convido os trabalhado-
res a conhecerem integralmente todos os dados apurados e levarem o 
assunto ao Centro Espírita para debater como esses resultados podem 
ajudar a gestão da casa e seu relacionamento com o público interno.

FORMAÇÃO ESCOLAR

Pós, Especialização,  
Mestrado ou Doutorado
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Ensino Fundamental 43
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Na primeira edição desta coluna vamos 
conhecer um pouco sobre o Hinduísmo, 

uma das religiões mais antigas do mundo 

Sendo o Espiritismo em sua essência, mais do que uma 
religião, também ciência e filosofia, compreendemos 
que a busca incessante pelo conhecimento, e, acima de 
tudo, o respeito a outras crenças e filosofias, faz parte da 

evolução e do aprendizado no caminho do amor universal.
Pensando na necessidade de um mundo mais espiritualizado e 

menos julgador, rumo à paz que todos almejam, nós iniciamos na 
revista Difusão FEAL a série Diversidade Religiosa, abordando 
a cada edição uma religião diferente, como forma de agregar ex-
periências e ampliar horizontes. Para isso nos inspiramos nos 
ensinamentos que a Doutrina nos transmite: “Espíritas; amai-
-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”. 

Iniciamos esta série com o Hinduísmo, uma das religiões 
mais antigas e considerada a terceira em número de seguidores 
do mundo. Para compreender um pouco mais sobre seus pilares 
e crenças, conversamos com o iogue e monge Satyanatha, que 
escolheu viver e estudar sete anos na Índia, com o propósito de 
buscar o que existia no centro das religiões, o encontro do hu-
mano com o transcendente. Foi uma experiência maravilhosa 
ouvir suas tão belas palavras, acompanhadas de uma energia de 
pura luz, que com certeza trarão ao leitor reflexões importantes.

Nós ainda gravamos uma prática especial de meditação com 
Satyanatha, monge especialista em meditação, disponível em pri-
meira mão para os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Acesso 
pela área exclusiva do sócio no site do Clube Amigos da Boa Nova.

Diversidade 
Religiosa



Como o Hinduísmo enxerga a figura de Deus?
A presença divina no Hinduísmo está em toda parte e em to-
das as coisas. Meu mestre, com o qual estudei me dizia, se você 
não é capaz de saber que Deus existe na grama, no céu, no chão 
e em todas as outras coisas, você tem que parar e se esforçar um 
pouco mais. 
A filosofia indiana nos ensina que quando eu converso com 
você, eu olho nos seus olhos, porque eu acho que a sua consci-
ência, a sua alma, se expressa muito melhor através dos olhos. 
Quando procuramos Deus, isso também acontece, podemos 
ver Deus em todas as coisas, mas tem alguns lugares e algumas 
pessoas, em que Deus brilha mais.
A presença divina na Índia é compreendida como uma energia 
de transformação, a presença do sagrado, que aqui é chamada 
de presença do espírito santo, é quando você sente que Deus 
está presente, então Deus está na grama e está no arcanjo, está 
na comunhão de Jesus com Deus e nos mais humildes dos 
aprendizes de Buda,  mas em alguns Deus é mais evidente, 
mais brilhante.

O que é o Hinduísmo? 
Hinduísmo é uma religião das pessoas que aprenderam e busca-
ram intuitivamente tudo isso,  mas as religiões foram reveladas 
por meio de meditações, de experiências profundas e eram pes-
soas que moravam para lá no rio Indus, um rio no norte da Índia. 

Quais são seus fundamentos?
O que tem de fundamental nessa religião é que ela acredita que 
a verdade é uma só, mas pode ter vários nomes. Então não existe 
uma maneira errada de você se referir a Deus, cada pessoa segue 
o seu caminho. Todas as religiões são válidas, mas não são iguais.
O Hinduísmo é a religião praticada até hoje mais antiga do 
mundo, começou mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo.  
Talvez a força dela venha porque é muito adaptável, porque se 
você resolve ver Deus com uma expressão linda, que é visível 
em Jesus, perfeito, se você resolve ver Deus na natureza, per-
feito também, o que importa é que cada um tem que ser res-
peitado como filho extraordinário de Deus, único no Universo. 

Satyanatha 
iogue e monge

“O ESPIRITISMO TROUXE MUITO 
DO HINDUÍSMO ATRAVÉS DA 
REENCARNAÇÃO E DO CARMA. 
ENTÃO ESSAS DUAS PALAVRAS 
JUNTAS NOS DÃO UMA CONCEPÇÃO 
DO AMOR INFINITO DE DEUS.”
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O que são os espíritos para o Hinduísmo?
Quando o Hinduísmo fala dos vários seres de luz, re-
presentados por vários braços e outros símbolos, são 
apenas símbolos, porque lá nos planos de luz eles não 
são assim, é  que na época muita gente não sabia ler, 
então era necessário que fossem explicados dessa forma 
para que eles pudessem compreender. 
Esses são os ajudantes de um ser Divino, porque na Ín-
dia também se acredita em um Deus supremo e a ma-
nifestação da luz, assim como existe um Deus supremo 
no Ocidente e vários arcanjos e seres divinos. Então, no 
fundo, o Hinduísmo é uma religião que aceita que há vá-
rios caminhos e cada um de nós tem que experimentar a 
própria escada, andar para cima, fazer aquilo que acha ser 
necessário. Ainda segundo o Hinduísmo, nós não somos 
pecadores que precisamos encontrar a luz, mas fagulhas 
de luz, que precisam se limpar das fuligens para brilhar. 

Qual é a visão, da reencarnação para o 
Hinduísmo?
O Espiritismo trouxe muito do Hinduísmo para cá 
através de dois conceitos extremamente importantes, 
a reencarnação, que em sânscrito significa muitos nas-
cimentos, e carma(causa e efeito) que também é uma 
palavra em sânscrito,  que significa o efeito que nossas 
ações geram em nosso futuro. Então essas duas palavras 
juntas nos dão uma concepção do amor infinito de Deus. 
Para entender um Deus amoroso é fundamental enten-
der vários nascimentos, senão Deus seria injusto, e com 
a lei do carma, a gente descobre que Deus não é apenas 
amoroso, mas profundamente justo. Deus sendo amo-
roso, justo e infinito, faz todo o sentido. 

“A PRESENÇA DIVINA NO 
HINDUÍSMO ESTÁ EM TODA 
PARTE E EM TODAS AS COISAS.”
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Na sua visão qual é o cami-
nho para a paz diante de 
tantos conflitos?
A autotransformação e a descoberta de 
que a cada momento você vai fazendo 
escolhas. Qual é o segredo para fazer 
boas escolhas? Ter uma definição muito 
clara, de quem você é. Se você acha que 
está no mundo para estar com os ou-
tros e ter um pouco de prazer, dinheiro 
e poder, fará escolhas egoístas, se entre-
tanto, você reflete e pensa sou uma fa-
gulha divina e cometo meus erros, mas 
estou tentando ser melhor, para que eu 
tenha uma vida melhor, para que eu 
exerça essa luz para um mundo melhor. 
E começa onde? Na definição de quem 
eu sou, eu sou alguém que só quer rece-
ber ou sou um produtor de luz, reflexo 
do grande Deus?

O que representa a medita-
ção no Hinduísmo? 
A meditação é fundamental para os in-
dianos, nesse caminho da descoberta. 
Porque no Ocidente, nas religiões oci-
dentais,  acredita-se que se a pessoa se 
comportar de uma maneira mais boni-
tinha, vai para o céu, e os indianos dizem 
que precisamos voltar para nos aperfei-
çoar como humano até que possamos 
chegar a um estágio que a luz interior 
brilhe tanto, que não precisemos reen-
carnar mais. E depois acaba? Não,  você 
vai continuar até chegar como o melhor 
dos seres humanos e o mais precário 
dos anjos, e vai continuar avançando, 

porque a evolução é infinita.
Então, o que a gente faz? Usa a medi-
tação para ir entrando em contato com 
o nosso aspecto divino e descobrindo 
que não somos nossos pensamentos. 
Todos nós temos pensamentos pesa-
dos, mas eles são roupas, a gente vai se 
despindo e a meditação é fundamen-
tal, porque não trata de agradar um 
Deus que gosta disso ou daquilo, trata 
de nos transformar para que possamos 
ser um receptor do Divino. É você to-
mar sua espiritualidade com as suas 
próprias mãos, e falar eu consigo.

“O HINDUÍSMO É UMA 
RELIGIÃO QUE ACEITA QUE 
HÁ VÁRIOS CAMINHOS  
E CADA UM DE NÓS  
TEM QUE EXPERIMENTAR  
A PRÓPRIA ESCADA.”

Existe um jeito de praticar a  
meditação em nosso dia a dia?
Há milhares de práticas de medita-
ção, existem algumas muito comple-
xas, outras muito simples. Eu gosto 
de uma história antiga de Tolstoi 
para ilustrar. A história de uma 
pessoa que visitou uma ilha que ti-
nha três monges, e ele chegou para 
os monges e perguntou como vocês 
rezam? E eles responderam,  nós só 
sabemos uma oração: “Deus, Tu és 
três, nós somos três, cuida de nós”. 
Esse arcebispo achou um absurdo e 
ensinou várias outras orações, falan-
do vocês são muito precários, pegou 
o barquinho e começou a voltar.  E 
os três monges, falando entre si, se 
perguntavam como eram as orações 
novas? Ave Maria! não; Pai Nosso, já 
esqueci e eles saíram da ilha e foram 
correndo sobre as águas, tamanha a 
pureza deles, eles andavam em cima 
da água, quando o arcebispo viu que 
eles estavam andando sobre as águas, 
ele lhes falou continuem rezando do 
jeito que vocês estavam antes, que 
está funcionando. 
O que aconteceu? Eles encontraram 
uma maneira que estava funcionan-
do para eles. Existem várias maneiras 
de meditar. O que eu sugiro  é que 
você fique parado por alguns mo-
mentos, respire mais profundamente 
e tente por alguns instantes deixar 
de ser uma pessoa, para ser sua alma, 
esqueça que você tem um nome, 
contas a pagar, e lembre que você é 

alguém em uma trajetória cósmica, 
um filho da luz, pronto para brilhar 
mais, e quando você voltar traga pa-
cotes de perdão, amor, luz e entregue 
para todo mundo. 

Como iniciou seu caminho 
no Hinduísmo?
Eu entrei na religião hindu por dois 
motivos, porque ela é prática, mas 
também porque encontrei um mes-
tre amoroso. No fundo, se eu tivesse 
encontrado São Francisco de Assis 
andando pela rua, eu teria virado um 
franciscano, então eu tinha um pouco 
mais de vinte anos, estava infeliz, lia 
sobre todas as religiões, e encontrei um 
grande mestre que era indiano, mas o 
que importa é o amor que ele trazia. 
Se ele fosse de qualquer religião eu se-
ria daquela. Tanto que hoje eu não me 
considero de religião alguma, eu sou 
treinado no mais ortodoxo e tradicio-
nal Hinduísmo, mas, na verdade, Deus 
é uma luz, e o Hinduísmo é apenas um 
dos reflexos dessa luz. 

Gostaria de deixar uma men- 
sagem?
Existe uma frase muito antiga que diz 
assim: “Você é aquilo que você tem 
buscado ardentemente, você é a sua 
luz, sua paz, você já é essa é a sua es-
sência. Esqueça que você seja um pe-
cador, um perdido, você é a própria luz 
que busca, você é um filho ardente de 
Deus, boa jornada!
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NOTÍCIAS
FEAL

Campanha Espiritoteca -  
Entregue Páginas de Luz 

No mês de julho desse ano iniciamos a Campanha 
Espiritoteca- Entregue Páginas de Luz, com obje-
tivo de distribuir livros espíritas em locais como 
hospitais, presídios, casas de repouso, além de con-
tribuir com a criação de bibliotecas em casas espíri-
tas, oferecendo ao público a possibilidade de des-
frutar de leituras que proporcionem paz interior.
Graças a contribuição do público que tem se sensi-
bilizado com a causa de consolar e esclarecer pes-
soas em situação de necessidade, temos conseguido 
avançar com as ações de entrega pelos padrinhos 
da campanha, entre eles os comunicadores da 
Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior como:  Adão 
Nonato, William Sanches João Lourenço, Del Mar 
Franco e Franklin Felix.
Continuamos com a esperança de que cada vez mais 
possamos prosseguir nesse objetivo de chegar a 
20.000 livros entregues.  Os apoiadores podem doar 
a partir de R$ 12,00 para a Campanha Espiritoteca.

Faça parte deste projeto de luz
(11) 2458-3214
www. mundomaior.com.br

VEJA COMO PARTICIPAR

FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

Guerra e Paz- Iluminando a Escuridão

Buscando trazer ao momento atual da humani-
dade,  cercado de inúmeras batalhas pessoais e 
coletivas, é relevante analisar nas estratégias em 
grandes guerras, extraindo dessas batalhas, apesar 
de suas finalidades equivocadas, o conhecimento 
para as lutas da existência.
Nesse CD o médico psiquiatra Dr. João Lourenço 
Navajas comenta o livro “ 33 Estratégias de Guer-
ra - Como gerir seu dia a dia de forma vitoriosa, de 
Robert Greene, analisando estratégias e discutin-
do como podemos por meio do entendimento da 
Doutrina Espírita usar esse conhecimento na con-
strução de um mundo melhor.

LOJA VIRTUAL MUNDO MAIOR

Curso de Vagonite em Fita 

O voluntariado da Fundação Espírita André Luiz 
oferece curso gratuito de Vagonite aos interessados 
em aprender esse tipo de bordado. Utilizando origi-
nalmente linhas, mas adaptado para trabalhar com 
fitas de cetim, o curso tem conquistado as artesãs 
voluntárias do Bazar da FEAL, que duas por vezes 
por semana, se reúnem para aprender a técnica.
Os materiais são fornecidos pela FEAL e os produ-
tos artesanais feitos durante as aulas são doados 
pelos alunos ao Bazar da Fundação, para que sejam 
revertidos em renda para os projetos da Instituição.

https://goo.gl/4SFybK (11) 2457- 8629 ou 
voluntariado@feal.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES

VOLUNTARIADO FEAL

As novidades também estão na programação da TV 
Mundo Maior, com programas atuais e dinâmicos, 
abordando o Espiritismo em seus mais amplos 
aspectos.E como a leveza é fundamental para 
vivermos com mais alegria, a TV conta agora em 
sua programação com humor e temas cheios de 
ensinamentos, com uma comunicação moderna 
na  nova temporada da turma bem humorada 
do espiritismo, o canal Amigos da Luz, além do 
Meninas Espíritas e Pontim de Luz.

NOVIDADES NA TV MUNDO MAIOR

Como sintonizar 
tvmundomaior.com.br/como-assistir/

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO DA TV MUNDO MAIOR

www.mundomaior.com.br

ONDE COMPRAR
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NOVIDADES NA TV MUNDO MAIOR

Comece bem as manhãs com a  
nova programação da Rádio Boa Nova 

A programação da Rádio Boa Nova tem passa-
do por constantes mudanças, porque elas são 
necessárias para o inicio de novos ciclos, mas 
sempre com o objetivo maior de ofertar uma pro-
gramação de qualidade aos ouvintes, repleta de 
amor e espiritualidade.
E para começar bem o dia, as manhãs na Rádio Boa 
Nova ganharam novos programas apresentados 
por um forte time de comunicadores para iniciar 
o dia dos ouvintes com otimismo, alegria e muito 
conhecimento. Com programação ao vivo das 7h 
até 13 horas.
De segunda a sexta-feira das 6h às 6h30, Boa 
Manhã com o apresentador Celso Santos, Um pro-
grama voltado ao otimismo por meio de excelentes 
reflexões, uma porta para abrir um novo dia e pos-
sibilidades para a realização de novos sonhos.
Segunda- Feira,  das 8h às 9h25, e de terça a sex-
ta-feira, das 8h às 9h45,  informação com espiritu-
alidade no programa Manhã Boa Nova, com apre-
sentação de Cláudio Palermo e Vanessa Cavalcanti, 
sempre com a presença de convidados especiais 
para trazer as notícias com prestação de serviço, 
abordando temas como filosofia, espiritualidade e 
até o terceiro setor. Entre os comentaristas e col-
unistas estão: William Sanches, Luciano Miranda, 
Miriam Izabel, André Marouço, Humberto Pazian 
e muitos outros.
Semanalmente as segundas-feiras, das 9h30 até 
10h30 Crescer Você, com o comunicador Willian 
Sanches, trazendo  mensagens, reflexões cheias de 
energia e alegria.
A partir de setembro, às segundas-feiras, das 
11h às 11h45, Cláudio Palermo e Paulo Henrique 
Figueiredo, com o programa Livre Pensamento. E 
as quintas-feiras, no mesmo horário, Claudio Pal-
ermo e o psiquiatra Aldeniz Leite, falam sobre o 
sentido da vida em harmonia com o universo no 
programa Jesus e o Logos.
E não paramos por ai, diariamente o público de 
todas as idades pode acompanhar uma série de 
conteúdos repletos de aprendizados e otimismo, 
fazendo a vida das pessoas mais leve e feliz. Nós 
desejamos construir um mundo melhor e você é 
nosso convidado para juntos renovarmos conhe-
cimentos e buscarmos novos caminhos rumo ao 
progresso infinito.

Rádio Boa Nova
AM 1450 - Grande São Paulo
AM 1080- Sorocaba e Região
Pelo Celular: Rádio Boa Nova disponível por aplicativos 
no Google Play Store ou AppStore
Internet: Pelos canais do youtube da Rádio Boa Nova  
e TV Mundo Maior

SINTONIZE ESCLARECIMENTO E CONSOLO

RÁDIO BOA NOVA

Mude o Boleto pelo Cartão de Crédito  
e Receba uma Palesta Exclusiva  
do Médium Divaldo Franco 

O Clube Amigos da Boa Nova convida os sócios e 
doares a trocarem o boleto pela doação via cartão 
de crédito, tornando a contribuição muito mais 
simples e rápida de realizar.
Além das vantagens de escolher essa forma de 
pagamento, os sócios e doadores que migrarem 
do boleto para o cartão de crédito, receberão uma 
palestra exclusiva do consagrado médium Divaldo 
Franco: O Instinto e a Criatura Humana.
Conheça as vantagens de contribuir pelo cartão 
de crédito:
• Comodidade e Segurança
• Simplifica a doação com datas estabelecidas
• Aproveita os programas de recompensa como 
pontos, milhagem e descontos
• Conferência na fatura do valor debitado
• Colabora com o meio ambiente ao deixar de im-
primir, preservando recursos para o planeta

0800 12 18 38
clubeamigosdaboanova@feal.com.br

ENTRE EM CONTATO

CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA

Além da facilidade de comprar livros de diversos 
gêneros em ótimo estado de conservação e a  preços 
convidativos pelo site, na loja física do Mercalivros 
o público também encontra uma alternativa 
econômica com grande variedade de Livros, DVDs, 
CDS e LPS nas feiras literárias que acontecem 
semanalmente de quarta a sexta-feira.
Em algumas ocasiões o Mercalivros promove em 
sua loja, feiras especificas interessantes como 
ocorreu a do Vinil em agosto, com uma variedade 
de estilos musicais e até obras raras.

Rua São Gabriel, 364 -Vila Galvão- Guarulhos
Telefone: (11) 2452-4450
E-mail: sebo@feal.com.br

LOJA MERCALIVROS

MERCALIVROS




