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A Fundação foi criada em 1990 e as emissoras 
de rádio foram adquiridas em 1963/1964, 

ficando os prefixos em nome de pessoas vinculadas 
à Instituidora Centro Espírita Nosso Lar Casas 
André Luiz, como Osmar Marsili, Gastão de 
Lima Neto e Moacyr Marcelino do Carmo.
Por força da legislação da época, prefixos de rádio e 
de televisão só poderiam ser concedidos a pessoas 
físicas ou a uma Fundação, e a FEAL ainda 
não existia. Por iniciativa principalmente dos 
conselheiros Onofre, Lombardo e Osmar, entre 
outros, começou em 1989/1990 um movimento 
para ser criada uma Fundação que abrigasse 
as duas emissoras de rádio, de São Paulo e de 
Sorocaba, o que foi conseguido em 1990, quando 
uma alteração no Estatuto Social do Centro 
Espírita Nosso Lar permitiu à entidade criar uma 
Fundação, já em que o artigo 1º o Centro Espírita 
tinha por missão principal divulgar a Doutrina 
Espírita por meio de todas as mídias conhecidas.
Foram muitas as mensagens do plano espiritual 
sobre a FEAL, por concretizar os projetos 
espirituais da Instituição que, segundo sabemos, 
foram elaborados há bem mais de duzentos 
anos no plano espiritual e que estão sendo 
concretizado aos poucos. Sobre a importância 
da obra, a espiritualidade sempre se manifestou 
incentivando-nos e inspirando-nos novos trabalhos 
que enriquecem ainda mais a divulgação da 
Doutrina Espírita
Os principais envolvidos na criação da Fundação 
foram: Osmar Marsili, Gastão de Lima Neto, 
Onofre Astínfero Baptista, José Antonio 
Lombardo, Jether Jacomini Filho e mais alguns 
dos quais não me lembro mais.
Após criarmos a Fundação começamos a mudar a 
programação das emissoras, programação essa que, 
das 24 horas do dia, tínhamos apenas 4/5 horas 
por dia de programação espírita. Na programação 
das emissoras tínhamos a maior variedade de 
comunicadores, desde muita música caipira e 
sertaneja, programas falados em árabe, dirigidos a 
essa colônia, programas evangélicos, protestantes, 

futebol, notícias e programas musicais.
Começamos então a inserir programas espiritualistas, 
semi-espíritas, que nos traziam muitas reclamações 
dos nossos próprios espíritas, tínhamos até programa 
em que se recebia comunicação de pretos velhos 
no ar. Mas com o tempo fomos ajeitando toda 
a programação, com novos comunicadores que 
vieram enriquecer nossos programas até ficar na 
beleza que é hoje.
Ainda sobre a Fundação, devo falar da dificuldade 
que tivemos em acertar o texto do nosso estatuto 
social, o qual deve ser referendado pela Curadoria 
de Fundações de São Paulo que, à época, 
era comandado por um promotor com visão 
totalmente protestante, com forte convicção de 
que a Doutrina Espírita era uma seita do demônio.
Mas depois de muitos embates, eu e o Onofre 
conseguimos impor aquilo que queríamos. 
Foram muitas as dificuldades visto que no início 
dependíamos muito em termos financeiros do 
Centro Espírita que enfrentava fortes crises 
devido aos inúmeros pacotes econômicos que 
o governo brasileiro editava, além de fortíssima 
inflação que chegou a 84% ao mês, causando 
muito desequilíbrio financeiro.
O primeiro presidente fui eu por 12 anos, depois 
Onofre Astínfero Baptista, também por 12 
anos. Atualmente, desde janeiro de 2015 sou eu 
novamente. Posso dizer que de minha parte posso 
dividir  antes do advento da Fundação e depois 
dela. As oportunidades de crescimento pessoal, 
espiritual, foram muitas e tive imensas satisfações 
nesse sentido. 





DES
COM
PLI
CA

A    gora transfira a dor física para o 
âmbito psicológico, a tradução 
da dor na área psicológica é 

sofrimento, conflito, transtorno, 
confusão, podemos sintetizá-la como 
comportamento neurótico. Portanto, 
uma pessoa neurótica está um pouco 
alterada internamente com sentimentos 
confusos, incertezas, medos, etc. Neste 
estado ela faz uma leitura de sua vida 
e do seu entorno carregado de sua 
perturbação, quase tudo vai parecer 
mais difícil. A pergunta que se faz é: 
o que é mais complicado, o mundo 
ou o modo pessoal de ver a vida? A 
propósito a psicóloga positiva Barbara 
L. Fredrickson, no seu livro Positividade, 
página 28, afirma: “ao contrário das 
emoções negativas, que limitam as 
ideias sobre ações possíveis, as emoções 
positivas ampliam o julgamento sobre 
elas, abrindo nossa consciência para 
uma ampla gama de pensamentos e 
ações. Por exemplo, a alegria desperta 
a necessidade de brincar e ser criativo. 
O interesse estimula a exploração e o 
aprendizado, enquanto a serenidade 
nos leva a apreciar as circunstâncias 
e integrá-las a uma nova visão de nós 
mesmos e do mundo ao nosso redor.”

Alimentar ressentimento, 
ódio, indiferença, provocar 
os outros, ver o lado negativo 
da vida é complicar-se 
bastante, gerando uma série 
de tormentos psicológicos, 
físicos, espirituais e sociais. 
A pessoa acaba se auto-
obsediando pelas fixações 
doentias, facilitando a atuação 
do obsessor espiritual.

Quando o Espiritismo propõe 
os bons pensamentos, as boas 
leituras, a paciência, o perdão, 
o amor, etc., não o faz para nos 
tornar “bonzinhos”, mas para 
sermos equilibrados, lúcidos, 
amistosos, confiantes, alegres, 
otimistas, enfim caminhar 
para o amadurecimento, des-
complicando e facilitando a 
existência. 

VOCÊ JÁ TEVE DOR DE DENTE LATEJANTE OU CÓLICA RENAL? QUANDO VOCÊ ESTÁ 
COM DOR, COMO FICA SUA DISPOSIÇÃO GERAL? PROVAVELMENTE COMPROMETIDA, 
NÃO É? Programa: Desafios e Soluções

Psicólogo Clínico, articulista e palestrante

Mário Mas

“O interesse estimula 
a exploração e 
o aprendizado, 
enquanto a serenidade 
nos leva a apreciar 
as circunstâncias e 
integrá-las a uma 
nova visão de nós 
mesmos e do mundo 
ao nosso redor. “
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DIVULGANDO

Recordar bons 
acontecimentos do passado 

traz lembranças agradáveis, 
preenchendo o coração de 
alegria e satisfação.  É com 
esse sentimento positivo que 
convidamos os leitores a se 
transportarem ao ano de 1990, 
há mais de 25 anos, quando a 
Fundação Espírita André Luiz, 
FEAL, dava os seus primeiros 
passos em sua missão de divulgar 
o Espiritismo por intermédio 
dos meios de comunicação.

 POR UM MUNDO MELHOR
O ESPIRITISMO

25 ANOS FEAL



Em um período de muitas transformações 
políticas e econômicas no país, nascia a FEAL, 
somando esforços ao trabalho de atendimento 
gratuito a pessoas com deficiência intelectual, 
em muitos casos associada à deficiência física, 
realizado pelas Casas André Luiz desde 1949. 

Em meio à escassez de recursos financeiros, 
burocracias nas autorizações de registros, entre 
tantos outros desafios para prosseguir com a 
divulgação da mensagem consoladora do Cristo, 
a persistência e o trabalho pelo ideal fizeram 
parte da história da Fundação, norteados pela 
relevância da educação moral para o progresso, 
como uma das bases da Doutrina Espírita. “É 
pela educação, mais do que pela instrução, que se 
transformará a Humanidade” – Obras Póstumas.

Com o comprometimento de levar um 
conteúdo instrutivo para a vida das pessoas, 
contribuindo com a transformação da sociedade, 
o trabalho prossegue crescendo a cada dia, com a 
expectativa que possa chegar cada vez mais longe, 
abrangendo um maior número de corações. 
Como relata Onofre Astínfero Baptista, um dos 
fundadores da instituição, atual Presidente da 
Fundação Cultural Rio Verde e ex-presidente do 
Conselho Diretor da Fundação Espírita André 
Luiz: “O trabalho é exaustivo e persistente e 
somente ao longo do tempo é que se consegue 
vencer os desafios, o que, nos dá a satisfação da 
vitória parcial, sabendo que sempre teremos 
novas lutas a vencer até ver uma Humanidade 
melhor e mais cristã”. 

Onofre Baptista, que foi eleito por quatro 
mandatos como presidente executivo da 
FEAL desde 2003, salienta que vivemos na 
Terra tempos de transição, rumo ao planeta de 
regeneração anunciado pelos Espíritos a Kardec. 
“Todos estamos  tendo a oportunidade de nos 
transformar para melhor, conhecendo as Leis 
Divinas por meio  da Divulgação da abençoada 
Doutrina dos Espíritos”.

O primeiro presidente do Conselho Diretor 
da FEAL eleito, José Antônio Lombardo, que 
atualmente voltou à presidência da FEAL, 
lembra que a missão da Fundação foi definida 
no plano espiritual há mais de 200 anos, quando 
os mentores delinearam todo o projeto que 

começou a tomar forma no plano material por 
João Castardelli, idealizador de toda a obra, não 
somente do Centro Espírita. “Dizem-nos eles 
que não poderemos imaginar onde chegaremos 
com todas essas atividades que acontecerão nas 
próximas décadas. 

“Jamais chegaríamos ao ponto em que estamos 
e jamais chegaremos aos pontos futuros mais 
altos, se não contássemos com a colaboração de 
todos os cerca de 150 funcionários que trabalham 
muito além daquilo que têm obrigação de fazer. 
É com o esforço e dedicação de cada um deles 
que a Fundação chegou até aqui e alcançará 
culminâncias espirituais e materiais muito 
maiores do que temos e somos hoje. Rogo 
sempre que Deus abençoe toda nossa equipe, 
pois são os verdadeiros conquistadores de toda 
essa elevação”, enfatiza José Lombardo. 

Entre muitas histórias guardadas nas páginas 
do tempo, parte do grupo que participou do 
processo de formação tanto das Casas André 
Luiz, quanto da Fundação Espírita André Luiz, 
relata com muito entusiasmo essa trajetória, 
como aconteceu no programa Mundo maior 
Repórter especial 10 anos da TV Mundo Maior, 
que entrevistou Osmar Marsili, Gastão de Lima 
Netto e Jandira Delgado Tidon. 

Eles contam que foi o mesmo grupo, com os 
mesmos objetivos à frente do trabalho e que 
de acordo com a legislação do Ministério das 
Comunicações, as Rádios e TVs não podiam 
estar em nome de pessoas jurídicas, deveriam 
então transformar as cotas da Rádio Difusão 
em Fundação, mas só em 1987, reiniciariam o 
processo de constituição jurídica, que foi firmado 
em 17 de novembro de 1990. 
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JANDIRA GASTÃO

“ “
OSMAR

de Lima Netto,Delgado Tidon,Marsili,

“
Diretor da Rádio Boa Nova – 
Sorocaba e Fundador do Centro Espírita 
Nosso Lar – Casas André Luiz.

Fundadora do Centro Espírita Nosso 
Lar Casas André Luiz e  
Colaboradora da FEAL

Um dos fundadores da Fundação 
Espírita André Luiz 

Assim nós 
estamos 

crescendo e os espíritos 
sabiamente nunca nos 
esclareceram onde nós 
iríamos chegar, aquele 

pequeno grupo de 
companheiros, e nós 

estamos aqui ainda para 
ver esse crescimento.”

de Jesus e através dos 
esclarecimentos codificados 
por Allan Kardec.”

Você fica naquele 
entusiasmo de 

idealista, mas sem 
grandes pretensões, 
senão fica assustado, 
depois vai crescendo, 
uma coisa vai se 
juntando a outra”.

Força de Trabalho 
Para que a FEAL leve a luz e o conhecimento por seus meios de comunicação, muitos profissionais 
de diferentes áreas e idades, têm trabalhado com dedicação ao longo desses anos nos bastidores.  
Dos funcionários e colaboradores mais antigos às gerações mais jovens, a linha do tempo tem sido 

construída a cada dia. 

í
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LOCUTOR DA RÁDIO BOA NOVA

COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DO 
CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA

ÁREA DE LIMPEZA E COPA

“Eu entrei na Rádio Boa Nova em 1994, 
vou completar 22 anos de FEAL este ano. 
Nesse tempo muitas mudanças aconteceram, 
começaram pequenos, eram poucos funcionários 
e colaboradores e foram crescendo, se tornando  
um projeto grande. Os mais antigos que fizeram 
parte do passado e os mais jovens que fazem 
parte hoje, todos trabalham por uma única ideia,  
ensinando  o que sabemos um para os outros”. 

“Cheguei à instituição em 2003 sem ter 
ideia do trabalho realizado pela FEAL, só 
conhecia as Casas André Luiz, na entrevista fui 
presenteada com o livro Evangelho Segundo 
o Espiritismo. Iniciei o trabalho como 
operadora de telemarketing, e em 2010 me 
tornei coordenadora do departamento. A cada 
relato de sócio sobre o quanto a instituição o 
auxilia com a programação, tenho a certeza que 
realmente a causa é muito nobre e temos que 
cada vez mais propagar esse conteúdo, fazer 
parte disso é algo gratificante e também de 
grande responsabilidade.”

“Entrei  na Rádio Boa Nova em abri l 
de 1991 na função de discotecár io. F iz 
parte, sendo um dos trabalhadores na 
transição para a pr imeira Rede de Rádio 
Espír ita. Trabalhei como produtor 
produzindo textos, como locutor 
gravando comerciais , cobrindo horár ios.  
Apresentei  a programação da madrugada.  
Atualmente sou locutor e produtor, um 
dos apresentadores do Jornal Nova Era; 
apresento também o  Leitura Dinâmica 
e o programa Música e Mensagem. 
Hoje sou espír ita, buscando colocar em 
prática tudo aquilo que transmitimos.”

JOSÉ DAMIÃO

VIVIANE MONTEIRO

IVANILDE ARAÚJO



POLLYANA PINHEIROEVERALDO ASSUNÇÃO

MÁRCIA BARBOSA

ELISANGELA DE 
NOVAIS ROCHA

“Cheguei na TV Mundo Maior 
em 05/01/2006, a TV havia 
acabado de estrear. Entrei 
como assistente de produção, 
depois produtora e estou como 
coordenadora de produção 
desde 2008. Sou extremamente 
grata por todo o acolhimento 
que a TV e a FEAL me deram, 
foram muitas oportunidades 
profissionais e pessoais, afinal de 
contas, foi por aqui que formei 
a minha família (me casei com 
um colega de trabalho e temos 
dois filhos). Meu sentimento 
é de gratidão por me darem a 
felicidade de fazer parte desta 
história!”

“Entrei na FEAL em novembro 
de 2000,  e vi presenciei 
algumas mudanças. Quando 
entrei na tesouraria  só tinha 
eu, hoje com o crescimento da 
FEAL o departamento  virou 
departamento Financeiro e 
somos mais pessoas, só tenho 
a agradecer pela confiança 
que foi me dada nesse tempo, 
principalmente por se tratar 
de um departamento que 
cuida do dinheiro da FEAL. 
Nesse período já passaram 
vários diretores, e tenho que 
parabenizar todos pelo tempo 
que dedicam e dedicaram a essa 
instituição. Me recordo com 
admiração de pessoas que me 
ensinaram e me apoiaram muito. 
Já vivi aqui um momento ruim 
da minha vida pessoal e aqui 
me sentia abraçada, amparada  
e protegida pelos amigos, 
colaboradores e diretores.”“Sou voluntária do Centro Espírita 

Nosso Lar Casas André Luíz há 35 
anos. Comecei como voluntária na 
Editora, em feira de livros. Em 2004 
me tornei funcionária na livraria de 
Vila Galvão. Depois veio o voluntariado em 2005, e 
esse foi o meu melhor e maior desafio. Conheci pessoas 
importantes que construíram as Casas André Luiz e a 
FEAL, e  já desencarnaram que foram fundamentais 

“Minha trajetória na Fundação 
Espírita André Luiz se iniciou 
como auxiliar de serviços gerais 
em  1995, trabalhei também na 
primeira banca de livros que 
ficava no Centro Espírita Nosso 
Lar Casas André Luiz, em 
Santana, que posteriormente se 
tornou nossa livraria. Depois 
em 1999 fui para a Editora e 
Distribuidora Mundo Maior, na 
qual tive o privilégio de trabalhar 
exercendo algumas funções e em 
2007 fui transferido para a TV 
Mundo Maior. Eu me orgulho 
muito de poder fazer parte desta 
Instituição que faz este trabalho 
maravilhoso de divulgação.”

para essa realidade de hoje.
No meu trabalho com a comunicação, cresci muito, as 
experiências e o contato com as pessoas faz com que 
precisemos estudar o tempo todo para conseguirmos 
acompanhar”.

Operador Controle Mestre TV 
Mundo Maior

Coordenadora de Produção da TV 
Mundo Maior

Departamento de Divulgação

Departamento Financeiro FEAL



MARIANA FRIDMAN

BRUNA BAPTISTA

JULIANA CHAGAS

“Eu trabalho com as Redes Sociais da Rádio e na 
produção de conteúdo para o site. Acredito que 
pelo fato de utilizarmos uma linguagem mais 
atual, conseguimos atingir um público grande e 
jovem também. Levar uma mensagem que pode 
auxiliar alguém em um momento de angústia 
ou apenas levar essa pessoa a uma reflexão, para 
melhoria em diversos aspectos de sua vida, é 
muito gratificante”. 

“Acredito que a visão jovem pode agregar identificando 
conexões entre situações complexas, além de desenvolver 
grande intimidade com novas tecnologias e com as 
ferramentas para a divulgação e propagação da doutrina 
espírita, apresentando questionamentos, apontando 
oportunidades e mudanças, criando sempre um 
ambiente onde podem ser adquiridos e compartilhados 
conhecimentos com os profissionais que possuem maior 
tempo de empresa”.  

“Desde quando comecei a trabalhar algumas coisas 
mudaram, com a entrada de jovens na produção a 
Rádio passou a ter redes sociais, um pensamento 
mais atual, assim como na própria Fundação que está 
sempre buscando coisas novas para crescer a cada 
dia. O que eu espero é que a Fundação ganhe cada 
vez mais espaço e que se torne conhecida em grande 
parte do mundo”.

Auxiliar no Departamento Artístico 
Rádio Boa Nova - 23 anos

Assistente Administrativa Rádio Boa Nova - 24 anos

Produtora Rádio Boa Nova - 25 anos
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MATHEUS
ROCHA

KARLA 
LIRA

KAMILA 
LOPES

RENATA 
PEGORER 
COSTA

“A FEAL tem um trabalho muito bonito que 
é de levar a mensagem que consola o coração 

e elucida a mente. Eu vejo uma ascensão de 
abertura de assuntos que ainda não eram tão 

bem explorados, tudo porque a FEAL está  
rejuvenescendo, se tornando cada vez mais vivaz 
e eu espero poder ver, um dia, a diversidade que 
existe em nosso Brasil representando a força e a 
luta que foi apresentada nesses últimos anos.  A 

luta por um mundo melhor e de regeneração. ”  

 “Acredito que dentro da minha função consigo 
dar continuidade ao trabalho de divulgação do 
bem que começa nas reuniões de planejamento, 
passam pela produção, pelas gravações, pelo 
cedoc e chegam até mim, finalizando e deixando 
a mensagem de uma maneira que seja agradável 
para os telespectadores. A FEAL trouxe não só 
um trabalho, mas amigos que me ensinam todos 
os dias a ser melhor em minha carreira profissional 
e pessoal.” 

“Contribuindo com a criação de roteiros, 
matérias, reportagens e comerciais. Também 
apresento dois programas: Agenda Cultural e 
Almas e Pegadas. Além de possibilitar que eu 
exerça meu trabalho de forma prazerosa, o meu 
profissionalismo cresceu muito, isso sem falar 
no aprimoramento técnico e humano.”

“Tenho produzido alguns programas da TV 
Mundo Maior, sempre buscando personagens 
que fazem a diferença. Um exemplo é para o 

programa Mundo Maior Repórter, que sempre 
busca humanizar a história de vida do convidado 

escolhido. Acho que o jovem vem com 
criatividade e novos caminhos, cabe a FEAL/TV 

sair da zona de conforto e arriscar.”

Web Designer 
Trainee

Marketing FEAL
21 anos 

Assistente de 
Produção TV 

Mundo Maior
23 anos 

Edição e 
Videografismo 
TV Mundo Maior
25 anos 

Assistente de 
Jornalismo TV 
Mundo Maior
21 anos 
 

FEAL
Jovens da

16



SUZANA OKIDA

GABRIELY FOGAÇA

LUCIANA GUIMARÃES

“Acredito que, assim como todos os outros processos 
dentro da TV, a edição seja muito importante para 
termos um resultado final satisfatório que contribua 
para a divulgação do bem. Vejo a oportunidade 
de disseminar o bem fazendo algo legal, com 
um potencial de abranger um público diverso e 
grandioso.”

“Começar a trabalhar na FEAL mudou muito a forma 
que eu vejo e lido com tudo, sempre que vou reclamar de 
algo paro e penso que invés de reclamar eu poderia fazer 
algo para melhorar, e que tem tanta gente em situações 
piores que a minha e continuam sorrindo. A FEAL me 
fez ver muitas coisas de outra forma, tanto internamente 
como externamente, tenho aprendido sobre uma religião 
e valores que antes eu desconhecia e isso também 
mudou muito meu ponto de vista sobre as coisas.”

 “Acredito que na atual situação, não só do país como 
do mundo, com tanta falta de amor ao próximo, 
ter pessoas dispostas a propagar o bem faz toda a 
diferença. Dá esperança para um mundo melhor e para 
a mudança no modo de pensar das gerações que estão 
evoluindo. Acredito que a função do jovem em uma 
empresa como a FEAL é aprender e ensinar, aprender 
como ser menos alheio à vida e aos problemas do 
próximo. E para ensinar tem a vantagem de entender 
de tecnologia, rapidez de informações, não ter medo 
de mudar e a vontade de conquistar mais espaço.”

Estagiária de Produção TV Mundo Maior - 20 anos

Edição TV Mundo Maior - 21 anos 

Estagiária CEDOC TV Mundo Maior - 23 anos
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Em nosso dia a dia nos deparamos com emoções 
e sensações inexplicáveis, que desconhecemos 
ou não sabemos lidar, e em alguns casos, esses 
sentimentos ganham tamanha proporção que 
passam a interferir no fluxo normal da vida, 
gerando sofrimentos, traumas, fobias, doenças 
psicossomáticas, dificuldades de relacionamento, 
entre outros problemas.
Muitas podem ser as razões para esses 
transtornos psicológicos e bloqueios 
difíceis de resolver. Essas causas podem 
se encontrar em memórias mais recentes 
ou até mesmo mais distantes, até mesmo, 
além da vida presente. É a partir da 
investigação dessas vivências regressas que 
a Terapia por Regressão de Memória atua, 
ajudando o paciente a compreender questões 
aparentemente enigmáticas. 
Embora de acordo com a Doutrina Espírita 
o véu do esquecimento seja necessário para o 
progresso, como abordam as questões 392 à 
399 de O Livro do Espíritos, não se pode deixar 
de levar em conta que os recursos da psicologia 
praticados de forma séria e comprometida, 
com a permissão da espiritualidade, podem 

colaborar para atenuar transtornos graves que 
não encontrem respostas no presente.
Comenta a respeito o médium Divaldo 
Franco em entrevista ao programa Transição: 
“Estamos de pleno acordo com a terapia 
à vivências ou à existências passadas, 
principalmente quando o indivíduo é vítima 
de determinados transtornos. Não é uma 
caixa de pandora que vai oferecer uma visão 
nítida do que fomos, mas que vai nos levar 
diretamente ao momento do trauma e o 
bom psicoterapeuta, trabalhando naquele 
trauma do passado, anula as consequências 
do conflito de hoje”.
Dentro deste universo complexo e fascinante 
da mente humana, a Terapia por Regressão 
de Memória tem contribuído com a vida de 
muitas pessoas que procuram ajuda para superar 
difíceis problemas da existência, como relata o 
psicólogo clínico e doutor em neurociências e 
comportamento, Dr. Júlio Peres. 
Em entrevista ao Difusão FEAL, Dr. 
Júlio conta sobre as experiências que tem 
acompanhado em 26 anos de prática clínica e 
pesquisas que envolvem a espiritualidade. 

“Consiste em revisitar um passado próximo 
ou distante em que os traumas relacionados às 
dificuldades atuais estejam locados, para que com 
essa identificação do passado, as pessoas possam 
se libertar do mesmo, vivendo o seu momento 
presente livre dos traumas dolorosos”
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PODERIA FALAR SOBRE SUA 
ATUAÇÃO NA TVP E O TRABALHO 

QUE REALIZA?
Tenho estudado com neuroimagem o que 

acontece no cérebro de médiuns que psicografam, 
ou que fazem pinturas mediúnicas e, portanto, no 
meu livro “Trauma e Superação: o que a psicologia, 
a neurociência e a espiritualidade ensinam”, eu 
procuro justamente traduzir o eixo do meu trabalho, 
o tripé da superação e manutenção do equilíbrio que 
justamente envolve esses três aspectos, o psíquico 
emocional, o neurofisiológico e o espiritual. 

O QUE É TERAPIA POR 
REGRESSÃO DE MEMÓRIA E 

QUANDO SURGIU?
A Terapia por regressão de memória surgiu na 

década de 1970 através do psicólogo americano 
Morris Netherton.  Os meus pais, a psiquiatra 
Dra Maria Júlia Pietro Peres e Ney Pietro Peres, 
trouxeram Morris Netherton ao Brasil para o início 
das formações de terapeutas, médicos e psicólogos 
na área. A terapia por regressão de memória consiste 
em revisitar um passado próximo ou distante em 
que os traumas relacionados às dificuldades atuais 
estejam locados, para que com essa identificação do 
passado, as pessoas possam se libertar do mesmo, 
vivendo o seu momento presente livre dos traumas 
dolorosos de um passado próximo ou distante.

EM QUE CASOS ESSA TERAPIA É 
INDICADA E EM QUAIS PODE SER 

CONTRA INDICADA?
A Terapia por regressão de memória é 

especialmente indicada às pessoas que sofrem 
do que chamamos transtornos ansiosos que 
compreende as fobias específicas, o transtorno do 
pânico, a ansiedade generalizada e outras, assim 
como a superação de dificuldades interpessoais 
como, por exemplo, entre pais e filhos, irmãos, 
cônjuges e assim por diante.

COMO É REALIZADA A ANAMNESE 
DO PACIENTE?

O início do processo terapêutico se dá através 
de uma anamnese minuciosa que permite ao 
terapeuta e ao paciente reconhecerem situações 
difíceis, dolorosas da infância, da adolescência até 
a idade atual relacionadas às queixas que o paciente 
traz para tratar na terapia. Muitas vezes nesse 
momento o paciente percebe que a queixa original 
na verdade não é propriamente, por exemplo, uma 
fobia, mas um núcleo de abandono, desamparo e 
que emerge as vulnerabilidades, as inseguranças e 
fobias. Portanto essa fase do processo terapêutico 
inicial é muito importante para que o paciente e o 
terapeuta tenham o tema mais claro e preciso para 
as vivências terapêuticas.

HÁ UMA RELAÇÃO ENTRE A TVP E 
O ESPIRITISMO? 

A terapia por regressão de memória é buscada 
por pessoas de diferentes crenças e religiosidades, 
não apenas espíritas, mas por muitas pessoas 
espiritualistas, católicos, budistas, entre muitas 
outras religiões.
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TERAPIA DE REGRESSÃO DE 
MEMÓRIA E TVP SÃO DIFERENTES?

A nossa estatística mostra que 60% dos pacientes 
regridem a situações dolorosas, traumáticas de vidas 
passadas, portanto essa terapia não pode ser chamada 
apenas de terapia de vidas passadas, porque muitos 
desses pacientes regridem a situações traumáticas de 
vida atual, vida ultra-interina, ou mesmo situações no 
intervalo entre vidas. 

NESSES ANOS DE TRABALHO 
COMO TEM SIDO O RESULTADO 
COM OS PACIENTES EM TERMOS 
DE SUPERAÇÃO?

Quando respeitadas as indicações e contra 
indicações da terapia por regressão de memória, 
aqueles que preenchem os critérios para essa 
terapia são satisfatórios, os resultados são 
significativos quanto à superação dos transtornos 
ansiosos, fobias específicas, o transtorno do pânico, 
as dificuldades de relacionamento interpessoal, 
assim como outros temas indicados para terapia 
por regressão de memória. 

COMO ACONTECE A 
IDENTIFICAÇÃO TANTO POR PARTE 
DO TERAPEUTA QUANTO DO 
PACIENTE DE FINALIZAR  
O TRATAMENTO?

À medida que as vivências terapêuticas 
acontecem, o paciente trabalha as suas redecisões 
cognitivas, que são sínteses terapêuticas que o 
ajudam a fortalecer um novo comportamento 
saudável e que ocupa o “lugar” das dinâmicas que 
ele apresentava com sofrimento e dificuldades, 
portanto a alta é atingida pelo paciente quando 
as dinâmicas saudáveis estão fortalecidas e as 
dinâmicas patológicas relacionadas ao sofrimento 
arrefeceram a ponto do paciente não mais sofrer.

COMO DISTINGUIR ENTRE A 
IMAGINAÇÃO OU REALIDADE 
DESSAS IMAGENS?

De qualquer maneira, os conteúdos vivenciados 
pelos pacientes são genuínos, não importa o nome 
atribuído, que podem ser memórias, fantasias do 
inconsciente, conteúdos simbólicos e assim por 
diante. O fato é que esses conteúdos são emergidos 
pelo próprio paciente, pela sabedoria inconsciente 
do mesmo e, portanto pertencem ao paciente. O 
terapeuta trabalha com os conteúdos que afloram 

A nossa estatística mostra que 60% dos 
pacientes regridem a situações dolorosas, 
traumáticas de vidas passadas, portanto 
essa terapia não pode ser chamada apenas de 
terapia de vidas passadas, porque muitos desses 
pacientes regridem a situações traumáticas de 
vida atual, vida ultra-interina, ou mesmo 
situações no intervalo entre vidas.

”
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e não propriamente com o nome atribuído. Vale 
lembrar que a terapia por regressão de memória é 
um processo de auto resolução de conflitos, não é 
o profissional que vai dizer qual o conteúdo que o 
paciente deve vivenciar, mas a sua própria sabedoria 
inconsciente e espiritual que elege os conteúdos 
relacionados às causas das suas dificuldades atuais.

COMO A CIÊNCIA VÊ A UTILIZAÇÃO 
DA TVP? 

Em 2012 publiquei o primeiro artigo científico 
que integra a psicoterapia e a reencarnação de 
maneira ética em respeito às crenças espirituais 
dos pacientes. Esse artigo tem como título “Deve 
a psicoterapia considerar a reencarnação?” E foi 
publicado no Journal of Nervous and Mental 
Disease. Portanto temos evidências científicas de 
várias linhas de pesquisa que sugerem de fato a 
reencarnação como hipótese central para explicação 
de vários fenômenos humanos como lembranças 
espontâneas de vidas passadas, xenoglossia, e a 
terapia por regressão de memória por muitas vezes 
traz dados precisos relacionados a vidas passadas e 
esses dados podem ser checados e por muitas vezes, 
comprovados. Importante lembrar que o paciente 
desconhecia essas informações a priori assim como 
o próprio terapeuta. Vale lembrar que os estudos 
populacionais que chamamos de epidemiológicos a 
respeito das crenças sobre vida após a morte, mostra 
que a maioria da população mundial acredita em 
espírito e vida após a morte. Para além desses 
dados demográficos muito importantes, a ciência 
vem mostrando cada vez com mais robustez as 
evidências científicas a respeito da reencarnação. 

AS LEMBRANÇAS RELATADAS 
POR TANTOS PACIENTES E A 

MELHORA DE DIVERSOS TIPOS DE 
TRANSTORNOS COMPROVAM DE 

ALGUMA FORMA A EXISTÊNCIA DE 
VIDAS PASSADAS?

As lembranças relatadas por vários pacientes 
a respeito de memórias de vidas passadas, não 
necessariamente comprova a existência de vidas 
passadas, o objetivo desse processo é a melhora do 
paciente e não a comprovação da existência de vidas 
passadas, no entanto, são várias as evidências que 
muitos pacientes trazem, com datas, nomes, períodos 

específicos históricos e 
que foram comprovados, 
confirmados pelos mesmos 
pacientes depois de suas 
regressões.  

PODERIA 
COMENTAR A 
QUESTÃO 392 DE 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS: POR QUE 
PERDE O ESPÍRITO ENCARNADO A 
LEMBRANÇA DO SEU PASSADO? 
“NÃO PODE O HOMEM, NEM DEVE, 
SABER TUDO...”

A terapia por regressão de memória em hipótese 
alguma vai contra esses pontos, especialmente à 
questão 392 de O Livro dos Espíritos. Observe 
“não pode o homem, nem deve saber tudo”. De fato, 
os conteúdos aflorados de regressão são conteúdos 
que o indivíduo já manifesta e pode lembrar, por 
exemplo, esses mesmos conteúdos em 80% dos 

pacientes se manifestam em sonhos recorrentes, 
portanto a terapia por regressão de memória 
favorece a percepção clara de que o conteúdo já 
pode ser lembrado por esses pacientes e essas 
lembranças  permitem que o paciente se liberte do 
passado e possam viver no presente momento nas 
melhores condições que a consciência lhe permite. 

Mais informações sobre o tema o leitor pode 
encontrar na página do facebook da Clínica 
Júlio Peres: 
https://www.facebook.com/ClinicaJulioPeres/?fref=ts
CONTATO@JULIOPERES.COM.BR

Trauma e Superação: o que a psicologia, 
a neurociência e a espiritualidade ensinam
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O programa Juventude Maior surgiu em 2004, 
um projeto iniciado pelos jovens Franklin 
Felix, atual apresentador do programa Mutirão, 
Daniela e Michele. Todos eles atuavam no 
movimento espírita e se reuniam para debater 
assuntos voltados para o universo dos jovens. 
A ideia era justamente a de dar espaço para os 
jovens falarem!

Os temas são escolhidos por semestre.  Realizamos 
uma reunião com toda a equipe do programa e 
analisamos os assuntos mais importantes para 
serem discutidos entre os jovens e os temas que 
não podem faltar como: sexualidade, drogas e 
outros conflitos da adolescência. Escolhemos 
um tema chave para o mês sendo que todos os 
temas são embasados na Doutrina Espírita!

Atualmente somos em 12 jovens: Camila Reis, 
Carolina Navajas, Daniela Navajas, Elis Marina, 
Fábio Levi, Gabriel Dantas, Igor Carmine, 
Mariana Fridman, Mariana Garofalo, Pedro 
Prado, Ricardo Nascimento e Thomaz Navajas.

A interação dos jovens se dá por meio das redes 
sociais, onde eles estão mais presentes. Recebemos 
diversas mensagens de jovens que pedem 
conselhos e ajuda quando se sentem perdidos. É 
muito gratificante para nós ao mesmo tempo em 
que é uma responsabilidade muito grande, pois 
somos modelos para esses jovens.

A religiosidade é a base para a fé e o discernimento 
na tomada de decisões. E ela não é importante 
apenas para os jovens, e sim, para todos de uma 
maneira em geral. Porém, entendemos que se 
compreendido desde cedo, o jovem terá bases 
fortes, um alicerce seguro para as vivências da 
jornada evolutiva.

O JM tem o objetivo de abrir portas. São jovens 
falando para jovens. É o espaço que a Rádio 
Boa Nova e a TV Mundo Maior abrem para 
o movimento espírita na adolescência. O maior 
diferencial é este, a oportunidade da juventude 
se expressar e expor suas ideias e pontos de vista.

Estamos em uma verdadeira faculdade do 
espírito. Todos os dias convivemos com temas 
que edificam e auxiliam em nossa melhora 
moral e espiritual.
Estar em contato com a Doutrina Espírita é 
muito gratificante, nos faz repensar a respeito da 
vida e de nossas ações. Nós que trabalhamos na 
Rádio Boa Nova temos o privilégio de estar bem 
perto com nossos queridos assistidos das Casas 
André Luiz, que nos dão verdadeira lição diária 
sobre viver sempre comum sorriso estampado 
no rosto apesar das dificuldades. Ganhamos 
muito mais, do que contribuímos.

FALE SOBRE O PROGRAMA 
JUVENTUDE MAIOR
 E SEUS OBJETIVOS?

E QUANTO À ESCOLHA DOS 
TEMAS E PAUTAS PARA O 

PROGRAMA COMO ACONTECE?

QUEM COMPÕE ATUALMENTE A 
EQUIPE DO PROGRAMA?

COMO TEM SIDO O RETORNO 
DESSES JOVENS QUE OUVEM O 

PROGRAMA?

QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
RELIGIOSIDADE PARA OS 
JOVENS?

QUAL O DIFERENCIAL NA 
LINGUAGEM E A MISSÃO DO 
JUVENTUDE MAIOR?

COMO É A SUA CONTRIBUIÇÃO 
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
DA FEAL?
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Buscando levar a solidariedade de forma mais 
eficaz e presente, transformando intenção em ação, 
multiplicando as boas atitudes, nasceu a campanha 
Compartilhe o Bem em Ação. 
Lembrando o capítulo de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo sobre o Homem de Bem, os bons 
espíritos salientam que são aqueles que encontram 
satisfação nos benefícios que distribui, não 
deixando escapar voluntariamente oportunidades 
de ser útil. 
Por este motivo o Clube Amigos da Boa Nova quer 
que juntos possamos inspirar outras pessoas com 
o  bom exemplo. Compartilhe nas redes sociais as 
suas ideias e atitudes do bem (textos, fotos e vídeos) 
usando as hashtags: #clubeamigosdaboanova e 
#compartilheobem. Entre na nossa página no 
Facebook e compartilhe conosco para que possamos 
divulgá-la também.

Um bom livro merece ter uma vida útil longa, 
podendo ser lido por mais pessoas, cumprindo 
desta forma seu verdadeiro papel na expansão 
do conhecimento. Além disso, no mundo de hoje 
reutilizar livros e tudo que for possível é uma 
atitude inteligente.
Se você tem livros que já leu ou deseja criar espaço 
para novos livros em sua vida, contribuindo para a 
preservação dos recursos naturais, doe para nós.

O amor pelos animais faz parte da vida de muitas 
pessoas, gerando inúmeras dúvidas a respeito 
desses grandes amigos e companheiros de jornada. 
Tentar esclarecer questionamentos sobre o 
universo fascinante desses seres especiais sob o 
ponto de vista espiritual é a proposta do programa 
Almas e Pegadas, que estreou recentemente na 
programação da TV Mundo Maior. 
A alma dos animais, tratamentos e cirurgias 
espirituais, eutanásia, veganismo, adestramento, 
e outros temas são mostrados semanalmente 
no programa apresentado pela estudante de 
jornalismo e redatora da emissora, Karla Lira. 

Com conhecimento profundo sobre a Glândula 
Pineal  e seu papel de integração entre os sistemas 
biológico, psicológico e espiritual, o médico Dr. 
Sérgio Felipe de Oliveira traz nessa série de DVDs, 
conhecimentos preciosos a respeito do tema.  A 
sua influência na regulação dos ciclos vitais do 
corpo, como o sono, os distúrbios do metabolismo 
e comportamento causados pelo seu mal 
funcionamento, os processos de saúde e doença, e 
muito mais. 

Campanha Compartilhe o Bem, uma ação 
em prol da Humanidade

Almas e Pegadas 
O universo fascinante dos animais na TV Mundo Maior

CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA

UNIESPÍRITO

TV MUNDO MAIOR

MERCALIVROS

Domingo 18h / www.tvmundomaior.com.br

Ligue: 24524450 - sebo@mercalivros.com.br

https://www.facebook.com/clubeamigos/
www.amigosdaboanova.com.br

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

COMO PARTICIPAR

ASSISTA

www.mundomaior.com.br
PRÉ-VENDA WORKSHOP UNIESPÍRITO GLÂNDULA PINEAL:
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A juventude é  uma fase da vida marcada pelos 
sentimentos de entusiasmo, coragem e idealismo,  
é também um período de descobertas bastante 
propicio a lapidação e  desenvolvimento do espírito. 
Em sintonia com as aspirações juvenis, a boa leitura  
tem um papel  fundamental nesse momento tão 
importante da existência, ajudando a esclarecê-los 
em meio aos desafios e os compromissos que aos 
poucos vão chegando. 
Pensando nas novas gerações que serão os adultos 
de amanhã, a Mundo Maior Editora e Distribuidora 
dedica um espaço a literatura voltada aos jovens.

O programa Juventude Maior abre espaço para 
debater temas importantes do universo jovem sob 
a ótica do espiritismo. Saiba mais na página 29.

O momento pelo qual passa o Brasil é delicado, 
gerando preocupação tanto na ordem econômica 
e política quanto social. Mas apesar de todo esse 
cenário de incertezas e dificuldades é importante 
lembrar  da responsabilidade que cada cidadão 
possui no processo de mudança do planeta. 
É tempo de despertar para o bem comum e a 
possibilidade de encontrar na crise a oportunidade 
para o crescimento. Convidamos os leitores a 
refletirem sobre o papel espiritual do Brasil como 
Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, assim 
como sua missão no processo de transformação.
 “O Brasil pela bondade de seu povo, pela vastidão 
de seu território, por seu desenvolvimento agrícola 
e industrial é no momento desta narrativa, a 
maior potência do mundo. Seu território está 
apto a receber inúmeras levas de emigrados, os 
quais, no contato com sua natureza prodigiosa, 
se recuperarão do traumatismo provocado pela 
guerra e integração o seu patrimônio humano. Da 
miscigenação dessa gente com o povo brasileiro 
surgirá uma nova raça mais vigorosa e capaz para 
a realidade do terceiro milênio.
E no rebojar de todos esses acontecimentos, a 
missão fraternista e unificadora do Brasil, como 
um remansoso oásis de esperança e fé - um facho 
aceso no meio da escuridão…”( Trecho  extraído do 
livro: Brasil de Amanhã o Futuro do Brasil, à Luz 
das Profecias, do autor Mário Frigéri)

O filme que estreou em março desse ano e 
conquistou o público por apresentar uma visão 
profunda e racional sobre a vida de Jesus, está 
saindo de cartaz dos cinemas, mas quem desejar 
assistir ou rever o longa-metragem poderá reunir 
seu grupo e agendar uma sessão de exibição em 
casas espíritas, cineclubes, salas de cinema, teatros 
e outros espaços públicos. 
Entre em contato pelo site do filme e você será 
informado como é fácil colaborar para a divulgação 
do espiritismo e levar essa obra adiante. 

Espaço Jovem na Loja Virtual 
Mundo Maior 

Juventude Maior

Agende sua sessão do filme
Nos Passos do Mestre 

LOJA VIRTUAL MUNDO MAIOR

MUNDO MAIOR FILMES

MUNDO MAIOR EDITORA E DISTRIBUIDORA

RÁDIO BOA NOVA

www. nospassosdomestreofilme.com.br

http://goo.gl/X2HpE4

www.mundomaior.com.br

AGENDE:

LIVRO BRASIL DE AMANHÃ:

ESPAÇO JOVEM NA LOJA VIRTUAL MUNDO MAIOR:
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