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Conferem um vídeo exclusivo com o 
psicólogo e comunicador Ildo Rosa 
sobre o universo dos relacionamentos
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Ildo ainda acrescenta que parti-
cularmente gosta dessa forma de 
relacionar-se, por ser um jeito novo 
de encontrar e conhecer pessoas e 
os fadados fracassos já aconteciam 
antes, assim como o sucesso dos 
relacionamentos e vão continuar 
acontecendo. “Tudo está basea-
do essencialmente no homem, as 
ferramentas são importantes, mas 
o fundamental será sempre o fa-
tor humano, porque sem ele nada 
acontece”.

 
Outro ponto que Ildo Rosa des-

taca é ser verdadeiro sempre, seja 
onde for, porque o jogo da sedu-
ção está fadado a acabar, promo-
ve o encontro, mas não deve ser 
calcado nisso. Para seguir com um 
relacionamento é preciso pensar 
nos frutos, porque há um momen-
to que será necessário apresentar 
a sua alma para o outro e se não ti-
ver uma alma com conteúdo, com 
valores e princípios, não há o que 
se sustente em cima do princípio 
da sedução, porque é algo muito fí-
sico. “Eu sempre digo, se apresen-
te para o seu par para dar elemen-
tos suficientes para o outro decidir 

se quer ou não caminhar ao seu 
lado”, reflete. 

 
Destaca o espírito Joanna de  

Ângelis pela psicografia de Dival-
do Franco no livro O Despertar 
do Espírito: “Os relacionamentos 
de qualquer natureza dependem 
sempre do nível de consciência 
daqueles que estão envolvidos. 
Havendo maturidade psicológica 
e compreensão de respeito pelo 
outro, facilmente se aprofundam 
os sentimentos, mantendo-se ad-
mirável comunhão de interesses 
e afinidades, que mais se intensifi-
cam, à medida que as circunstân-
cias permitem o entrosamento da 
convivência.

E como o assunto dessa matéria 
são os relacionamentos na era digi-
tal, nada melhor do que conhecer 
histórias de casais que contaram 
com uma ajudinha desses recur-
sos para iniciar e também manter 
um relacionamento, sem esquecer 
é claro, que nesses casos, além da 
tecnologia, foram os gostos em co-
mum que os aproximaram.

Duílio Moraes e Luciana Simonati na-
moram há 2 anos e mesmo morando em 
cidades distantes, Luciana em Fortaleza 
e Duílio em São Paulo,  se consideram 
um casal feliz, unidos pelos mesmos va-
lores e a mesma visão de mundo. 

Eles se conheceram no trabalho, po-
rém não havia nenhum contato na oca-
sião porque ambos eram casados. Le-
vou oito anos para que esse reencontro 
acontecesse, só que dessa vez pelas re-
des sociais, em um grupo de fotografia. 
Pouco tempo depois começaram a in-
teragir e passaram a trocar mensagens. 
“Possuir os mesmos valores, ter uma 
mesma visão de mundo, ambos sermos 
fiéis à prática da ética da reciprocidade, 
termos tido experiências parecidas e 
o fato de nossas personalidades tran-
quilas que prezam pelo respeito e pela 
confiança mútua, são certamente os 
principais pontos que favorecem nosso 
relacionamento. Sermos adeptos de um 
mesmo estilo de vida, com muitos gos-
tos em comum também auxilia”, conta. 

Para manter a chama do relaciona-
mento sempre aquecida mesmo estan-
do separados fisicamente, procuram se 
encontrar a cada dois meses e diaria-
mente estão sempre conectados pela 
internet, compartilhando o dia a dia da 
mesma forma como se estivessem na 
mesma cidade. Semanalmente inclusive 
realizam juntos a prática do Evangelho 
no Lar via Skype. 

Quanto aos planos para um futuro bre-
ve, esperam viver juntos e casados, rea-
lizando sonhos e cuidando um do outro. 

“A felicidade não é um produto enla-
tado que se encontra na prateleira de 
um supermercado. Ela é construída dia 
a dia através do nosso aprimoramento 
espiritual. Não a encontraremos em ne-
nhum outro lugar senão dentro de nós 
mesmos. Quando conseguimos conviver 
com nossa própria companhia, nos amar 
e respeitar a nós mesmos, estaremos 
preparados para amar, respeitar e ser a 
companhia ideal para outro alguém”, diz.

Conheça casais que contaram com 
a ajuda dos recursos tecnológicos

para se aproximar
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Hoje em dia, com a popularização 
de sites e aplicativos de relaciona-
mentos, não é tão incomum encon-
trar um casal que tenha se conhecido 
pela internet, mas há alguns anos, isto 
ainda era visto com um pouco de ceti-
cismo, principalmente com relação à 
longevidade da relação.

Foi por uma rede social de músi-
ca que Priscila e Murilo, juntos há 8 
anos, se conheceram e descobriram 
que tinham muito mais em comum 
do que o gosto musical. “Somos a 
prova de que é possível encontrar 
o amor da vida no frio da internet. 
Nos conhecemos e nos aproxima-
mos por um conjunto de coincidên-

cias, ou destino. Estamos juntos há 
tanto tempo, e frequentemente 
ainda me pego pensando em como 
sou sortudo por ter encontrado 
uma pessoa que se tornou tão im-
portante para mim praticamente 
por acaso”, conta Murilo. 

 
Para Priscila, conhecer alguém 

através da Internet, inicialmente, dá 
medo por não saber nada a respeito 
da pessoa, mas por outro lado, faci-
lita a aproximação das pessoa tími-
das, que tem dificuldade de conver-
sar a iniciar um relacionamento. “Por 
isso, ficamos juntos, e nunca mais 
nos desgrudamos”, lembra Priscila.
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Lembrando dos inúmeros 
exemplos que o Mestre nos 
deixou sobre a compreensão, 
entendemos que o caminho 
para o amor é o respeito e não  
o julgamento
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Para o desenvolvimento dessa missão buscou, acima de tudo, critérios 
lógicos e coerentes a partir de uma visão racional, como cientista que era. 
O resultado desse trabalho pode ser observado em todas as obras que 
compõem o Pentateuco Espírita: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese e o Céu e Inferno.  Além da pu-
blicação do livro O que é o Espiritismo? e dos inúmeros artigos na Revista 
Espírita, na qual se correspondia com pessoas do mundo todo por intermé-
dio de cartas.

Mas afinal Allan Kardec era médium? Impossível afirmar sim ou não, 
mas buscando fatos e argumentos podemos refletir juntos.

No capítulo quatorze de O Livro dos Médiuns encontramos uma pergunta 
sobre O que é mediunidade? “Toda pessoa que sente a influência dos Espí-
ritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é ineren-
te ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas 
que não a possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, 
que todos são mais ou menos médiuns”. 

Portanto todo aquele que recebe influência dos Espíritos em qualquer 
grau pode ser considerado  portador de mediunidade. Nesse caso, podemos 
dizer que o codificador da Doutrina Espírita poderia ser considerado um 
médium intuitivo, aceitando o convite da espiritualidade superior para ser-
vir com fidelidade a tarefa de interpretar as mensagens dos espíritos. 

Mas embora a intuição tenha ajudado Kardec em suas escolhas de forma 
coerente e fiel ao que os espíritos de luz precisavam para a tarefa, a visão 
racional sempre prevaleceu e foi fundamental para que estudasse e reunisse 
as informações que chegavam por meio dos diversos médiuns, formando 
um denominador comum para todas as respostas. 

Encontramos na Revista Espírita de novembro de 1861 uma afirmação 
do próprio Kardec: “Nos trabalhos feitos para atingir o objetivo que me 
propunha, sem dúvida fui ajudado pelos Espíritos, como eles próprios nos 
disseram várias vezes, mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. As-
sim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que 
para mim é uma felicidade que assim o seja. Por uma mediunidade efetiva, 
eu só teria escrito sob uma mesma influência; teria sido levado a não aceitar 
como verdade senão o que me tivesse sido dado e, talvez, erradamente. Ao 
passo que, na minha posição, convinha que tivesse uma liberdade absoluta 
de apreender o que é bom onde quer que se encontre e de onde viesse”...

A partir desses breves argumentos abrimos espaço para pensarmos não 
apenas sobre Allan Kardec e a mediunidade, mas para refletirmos sobre o 
papel desse grande filósofo e educador, portador de uma capacidade analí-
tica admirável, que enfrentou muitas dificuldades e lutou bravamente para 
que o Consolador Prometido pudesse chegar a muitos corações. 

O QUE É MEDIUNIDADE? “TODA 
PESSOA QUE SENTE A INFLUÊNCIA 

DOS ESPÍRITOS, EM QUALQUER GRAU 
DE INTENSIDADE, É MÉDIUM. ESSA 

FACULDADE É INERENTE AO HOMEM.”
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Em julho o Clube Amigos da Boa Nova completa 
dezoito anos. Chegamos a maioridade, uma idade 
de muitos sonhos e a certeza da responsabilidade de 
colaborar por um mundo melhor.
Dedicamos toda história do Clube Amigos da Boa 
Nova aos sócios, porque sem eles não teríamos 
chegado até aqui, realizando a missão de divulgar o 
Espiritismo.
Estendemos também o convite para todos aqueles 
que desejam fazer parte desse grupo solidário que  
ajuda levar a paz e luz do Cristo.

Você pode levar a programação da TV Mundo 
Maior onde estiver.  Basta baixar gratuitamente o 
aplicativo da TV Mundo Maior em seu celular ou 
tablet e ter acesso a todo nosso conteúdo ao vivo e 
gravado.
Acesse a App Store ou Google Play e procure pela 
TV. É simples e rápido. Também é possível realizar 
doações ao Clube Amigos da Boa Nova e ter acesso 
a nossa loja virtual.

18 Anos do Clube Amigos da  
Boa Nova TV Mundo Maior no seu Celular

TV MUNDO MAIOR

www.clubeamigosdaboanova.com.br

Em comemoração aos 150 anos do livro A Gênese, a Fundação Espírita André Luiz dá um passo importante 
na divulgação do Espiritismo e lança A Gênese- Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. A edição 
comemorativa resgata o texto original a partir da edição autêntica publicada por Allan Kardec em 1868, legando 
às atuais e futuras gerações a recomposição do edifício espírita. 
Além do público, as livrarias e instituições espíritas também podem adquirir a obra que resgata a memória espírita.

A Gênese Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo,
Primeira publicação brasileira da obra original de Allan Kardec

MUNDO MAIOR

www.mundomaior.com.br

CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
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Acompanhe na programação da Rádio Boa Nova o 
programa A Jornada do Espírito, com apresentação 
do empresário, coach e palestrante Marcelo Bispo.
Em clima de muita descontração e alto astral o 
programa aborda conteúdos 
de inspiração e relacionamentos por meio do 
autoempoderamento, trazendo uma relação direta 
com os ensinamentos de Jesus e suas ações. 
Acompanhe ao vivo pela Rádio Boa Nova e canal do 
youtube da RBN e TV Mundo Maior, sábado 10h da 
manhã. Disponível também offline no site da Rádio 
Boa Nova.

Para quem gosta de uma boa leitura e de 
economizar, o Mercalivros é a opção certa. 
Livros de diversos gêneros: Romance, Educação, 
Literatura, Psicologia, Direito, Administração, 
História, Infantil e muito mais. 
As obras podem ser adquiridas diretamente pelo 
site:  www.estantevirtual/mercalivros e também 
na loja física do Mercalivros: Rua São Gabriel, 364. 
Vila Galvão- Guarulhos.

Programa A Jornada do Espírito Leia e Economize com o Mercalivros

www.radioboanova.com.br

www.estantevirtual/mercalivros

Rua São Gabriel, 364. Vila Galvão- Guarulhos.

O público pode encontrar na Loja Virtual Mundo Maior um grande variedade de produtos artesanais 
personalizados produzidos pelo voluntariado da Fundação Espírita André Luiz.
Peças e kits para decorar a casa, presentear a família e os amigos.
Além de adquirir belas peças elaboradas com carinho e o talento dos artesãos voluntários, você colabora para 
manter a programação consoladora e esclarecedora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior.

Produtos feitos a mão

ARTESANATO FEAL

www.mundomaior.com.br

RADIO BOA NOVA


