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Editorial

NOTÍCIAS FEAL

Novidades na Programação da TV Mundo Maior

A TV Mundo Maior está com novidades em sua programação!
Entre a nova temporada de programas deste ano destacamos:

Mundo Maior em Debate

Convidados   estudiosos  da   espiritualidade 
debatem temas de relevância para a 
humanidade, oferecendo ao espectador 
a oportunidade de participar de um 
grande fórum  de estudos psicológicos 
e espirituais.
Segundo sábado do mês
às 19h30 ao vivo

Casa, Comida e Alma Lavada 

Enquanto uma receita culinária é 
produzida, os convidados do programa 
expõem os seus conflitos, casais, pais e 
filhos, familiares e amigos que não se 
entendem. Para ajudar nestas relações 
pessoais o bate papo conta com a ajuda 
da  psicóloga Del Mar Franco trazendo 
orientações para a boa convivência sob 
o ponto de vista psicológico e espiritual.
Quinta-Feira às 16H00

Mundo Maior Editora
A Espiritualidade dos Animais

Há 13 anos no mercado editorial, a Mundo Maior 
Editora e Distribuidora possui mais de 100 títulos 
publicados, entre livros de estudo, romances e 
infantis. Ao longo desse tempo  algumas obras 
têm despertado o interesse do nosso público, 
entre elas os romances do autor Marcel Benedeti, 
que tratam sobre a espiritualidade dos animais,  
trazendo consolo e esclarecimento. Uma coleção 
de obras com histórias fascinantes e respostas 
para questões sobre reencarnação, evolução, 
inteligência e sentimentos desses grandes amigos 
tão amados pelos seres humanos.  
O leitor encontra a coleção completa nas principais 
livrarias do país e pela loja virtual Mundo Maior.

Clube Amigos da Boa Nova
Benefícios para os Sócios

Valorizando a importância dos Sócios 
do Clube Amigos da Boa Nova como 
nossos embaixadores do bem, oferecemos 
uma série de benefícios a esse grupo de 
amigos. Acesso a conteúdos exclusivos 
de programas da TV Mundo Maior, 
downloads gratuitos de programas da 
Rede Boa Nova  de Rádio no site da 
emissora, descontos em livros, CDs e 
DVDs nas livrarias e loja virtual Mundo 
Maior, preços especiais em eventos 
organizados pela FEAL e peças de teatro 
parceiras. 
Faça parte dessa causa! 
Associe-se!
0800 12-18-38

Notícias FEAL
Novidades da TV Mundo Maior, 

a finalização do documentário 
Nos Passos do Mestre; A 

comemoração dos 25 anos da 
FEAL e outros destaques 
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Biografia dos 
comunicadores

A trajetória do comunicador da 
Rede Boa Nova de Rádio e 
atual presidente das Casas 

André Luiz, Manoel Bolonha
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Felicidade & Trabalho

Existe uma relação? 
Comunicadores da Rádio Boa 

Nova esclarecem sobre essa 
área tão importante que tem 

preenchido cada vez mais espaço 
em nossas vidas
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Missões e Missionários

Vida após a Morte
Uma entrevista com o 

médium Carlos Baccelli sobre 
psicografia e o intercâmbio 

com o mundo espiritual
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Voluntariado FEAL

Nos 10 anos de voluntariado 
FEAL conheça o exemplo de 

uma voluntária dedicada ao 
trabalho no bem
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José Antônio Lombardo
Presidente do Conselho Diretor da FEAL

Fala-se muito sobre a missão do Evangelho de 
Jesus e do Cristianismo no progresso desse planeta.

Fala-se muito também na missão do Espiritismo, 
principalmente sobre o aspecto de renovação ou 
regeneração da humanidade, transformando vidas 
para ajudar a mudar a Terra da atual classificação 
de um mundo de provas e expiações para um 
mundo regenerado.

Essas duas fases do progresso espiritual da Terra, 
com a atuação do Cristianismo, do Espiritismo e 
outras religiões, são verdadeiras missões, é verdade, 
mas que não se cumprem sozinhas, necessitando 
de muitas cabeças, muitos braços ou inumeráveis 
pessoas e recursos para fazer acontecer e impulsionar 
esse trabalho.

Nesse ponto entram as pessoas, os fiéis ou seguidores 
e simpatizantes que vão realmente fazer a diferença 
em termos de divulgação e implantação desse Reino 
de Deus em nosso mundo.

Sendo a missão do Espiritismo trazer luzes e 
conhecimentos imensos aos bilhões de seres que 
fazem parte da espiritualidade da Terra, somos 
nós espíritas, cristãos ou religiosos de todas as 
ordens, os missionários que implantarão o amor 
e a paz neste mundo, e as hostes espíritas atuais 
não são suficientes para levar a cabo esse trabalho 
imenso de transformar vidas.

Por isso, a FEAL conta com uma legião imensa 
de comunicadores, colaboradores e divulgadores 
que pelas emissoras de rádio e de televisão, bem 
como pela edição e distribuição de livros e outras 
mídias, além de filmes temáticos, no intuito de 
sensibilizar almas e corações nessa gigantesca tarefa 
na qual se incluem as demais religiões que trazem 
o que os humanos precisam para seu progresso. 
Assim, convidamos você, nosso leitor a fazer parte 
desses missionários seja na tarefa que for.
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MATERIA
PRINCIPAL

A CONTRIBUIÇÃO 
DO ESPIRITISMO 
NO DESPERTAR 
DA HUMANIDADE

Motivada pelo desejo de compreender a si mesma, 
a Humanidade busca há séculos por respostas sobre 
sua existência. Quem somos? De onde viemos e 
para onde vamos após a morte? Como explicar as 
razões dos sofrimentos? 

“Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e 
progredir sempre, tal é a lei ”
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Fundamentada na lógica e na razão, a 
Doutrina Espírita, revelada em meados do 
século 19 na Europa, trouxe de uma forma 
pedagógica e abrangente o despertar para esses 
e tantos outros questionamentos, colocando-
os ao alcance de todos.  18 de abril de 1857 foi 
a data escolhida para a publicação de O Livro 
dos Espíritos, a primeira Obra da Codificação 
Espírita de uma série de cinco livros, abordando 
os princípios fundamentais das leis que regem 
o Universo, tendo como base os pilares da 
ciência, da filosofia e da religião. 

Não é difícil imaginar a repercussão e o 
preconceito que este trabalho organizado pelo  
pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, conhecido pelo pseudônimo Allan 
Kardec, sofreu no meio científico e religioso,  
ao apresentar ideias renovadoras. 

Profundo observador dos fenômenos mediúnicos, 
desenvolveu com o cuidado de um verdadeiro 
professor uma metodologia de trabalho que não 
pudesse dar margem a interpretações distorcidas. 
Assim foi elaborado o conjunto de obras que 
formaram a Codificação: O Livro dos Espíritos 
(1857), O Livro dos Médiuns (1859), O Evangelho 
Segundo o Espiritismo (1863), O Céu e o Inferno 
(1865) e A Gênese (1868).

Reconhecido como o Consolador Prometido 
por Jesus, o Espiritismo contribuiu para a vida de 
muitas pessoas, que nele encontraram consolo 
e o esclarecimento. A Doutrina Espírita foi 
ganhando espaço e conquista cada vez mais 
adeptos, em especial no Brasil. 

Para compreendermos um pouco mais 
sobre o Espiritismo e sua contribuição para a 
libertação de consciências, entrevistamos José 

Reis Chaves, escritor, palestrante e apresentador 
do programa Presença Espírita na Bíblia da TV 
Mundo Maior e participante do programa O 
Consolador da Rádio Boa Nova. 

Como vê a evolução do Espiritismo 
em 158 anos de revelação?

Apesar de não ser uma religião no sentido 
próprio da palavra, sendo religião apenas por 
seguir a moral mais perfeita que já surgiu 
no nosso mundo, ou seja, a do Evangelho de 
Jesus, o Espiritismo encontrou muita facilidade 
para expandir-se no Brasil. Entre nossos irmãos 
católicos, protestantes, ortodoxos e evangélicos, há 
um grande número de estudiosos da Bíblia, onde 
o Espiritismo está presente. Muitos, constatando 
essas verdades, migraram para o Espiritismo e foi 
o que aconteceu comigo. Ao estudar para padre 
redentorista, encontrei na Bíblia a reencarnação 
e, posteriormente, os fenômenos mediúnicos, 
o que me fez despertar para o estudo da 
Doutrina Espírita e a consequente a aceitação 
dessa consoladora doutrina.

José Reis Chavez
Comunicador da TV Mundo Maior
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O que o Espiritismo trouxe de novo?
Trouxe-nos mais luz para uma compreensão 

melhor da mensagem do Evangelho e, com isso, 
uma visão melhor de Deus e de tranquilidade 
com relação ao nosso futuro. A Doutrina Espírita 
demonstra-nos que é com a prática de boas 
obras de caridade e do amor incondicional ao 
nosso semelhante que nós crescemos moral e 
espiritualmente e chegaremos mais rápido à 
verdade evangélica libertadora.

Como o Espiritismo explica a Lei 
de Causa e Efeito?

 A Lei de Causa e Efeito é uma verdade 
da física e que o próprio Jesus adaptou como 
exemplo para a nossa vida espiritual e moral: 
“A cada um será dado de acordo com suas 
obras”.

Quem foi Jesus, de acordo com a 
Doutrina Espírita?

 Um Filho de Deus muito especial. Jesus foi 
escolhido para a missão de trazer a Boa Nova, 
o Evangelho, código de moral perfeito que 
devemos seguir para que possamos acelerar a 
nossa evolução espiritual em busca da nossa 
perfeição, com a qual seremos libertados  
tornando-nos plenamente felizes.

O que fazer diante do medo e 
incertezas que vivemos atualmente?

Trata-se de um momento em que devemos 
nos voltar para a verdadeira vivência dos ensinos 
evangélicos. Só a vivência deles de fato poderá 
trazer-nos tranquilidade e consolo.

Qual é o papel do Espiritismo no 
caminho do autoconhecimento?

Por meio das obras da Codificação Espírita,  
principalmente O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, que aponta-nos o verdadeiro 
caminho.

O que dizer sobre Allan Kardec?
Fez um grande bem à Humanidade, pois foi 

o primeiro estudioso de religião com métodos 
científicos e sem superstições, com os quais 
descobriu a realidade da mediunidade, através 
da qual podemos constatar os espíritos. Foi ele 
que nos despertou para um verdadeiro estudo 
da espiritologia e de uma fé raciocinada. Só 
com o conhecimento profundo da realidade, 
podemos compreender melhor Deus e o nosso 
futuro de seres imortais. Por isso, respeitando 
os irmãos de outras religiões, podemos dizer 
que o verdadeiro reformador do Cristianismo 
não foi Lutero, mas Kardec.

Qual é a nossa responsabilidade?
Devemos esforçar-nos para que a Doutrina 

Espírita seja bem divulgada para nossos irmãos 
que ainda não a conhecem. Façamos isso não 
tanto com palavras, mas com bons exemplos 
de um espírita cristão verdadeiro, pois as obras 
falam mais alto e convencem mais do que as 
palavras!

Leia outros artigos e amplie seu 
conhecimento acessando:
http://www.feal.com.br

““Trata- se de um momento em 
que devemos nos voltar para a 

verdadeira vivência dos 
ensinos evangélicos . Só a vivência 
deles de fato poderá trazer-nos 
tranquilidade e consolo.
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Boa Novada

TV Mundo Maior
Rádio

Via Parabólica

Via Parabólica Digital TV e Rádio

Rádio Boa Nova
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Analógica
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Sorocaba e
Reg. Sudoeste

Rádio Boa Nova
1080 AM

Mococa - SP Rádio Boa Nova
1160 AM

Juazeiro BA
Petrolina PE

Rádio Cidade
870 AM

Argentina
Santo Tomé

São Borja e região/RS
92,1 FM

Paraguai Rádio Nueva Era
97,5 FM
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Convidados estudiosos da espiritualidade debatem temas de relevância para a 
humanidade, oferecendo ao espectador a oportunidade de participar de um grande 
fórum de estudos psicológicos e espirituais.

Programação TV Mundo Maior

A TV Mundo Maior está com novidades!
Entre a nova temporada de programas deste ano destacamos:

Enquanto uma receita culinária é 
produzida, os convidados do programa 
expõem os seus conflitos. Para ajudar 
esses casais, pais e filhos, familiares 
e amigos que não se entendem, o bate-
papo conta com a ajuda da  psicóloga 
Del Mar Franco trazendo orientações 
para a boa convivência sob o ponto de 
vista psicológico e espiritual.
Quinta-feira às 16H00

Há 13 anos no mercado editorial, a Mundo 
Maior Editora e Distribuidora possui mais de 
100 títulos publicados, entre livros de estudo, 
romances e infantis. Ao longo desse tempo  
algumas obras têm despertado o interesse 
do nosso público, entre elas os romances do 
autor Marcel Benedeti, que tratam sobre a 
espiritualidade dos animais, trazendo consolo 
e esclarecimento. Uma coleção de obras com 
histórias fascinantes e respostas para questões 
sobre reencarnação, evolução, inteligência 
e sentimentos desses grandes amigos tão 
amados pelos seres humanos.  
O leitor encontra a coleção completa nas 
principais livrarias do país e pela loja virtual 
Mundo Maior.
Conheça também o nosso blog:
editoramundomaior.wordpress.com

Clube Amigos da Boa Nova
Benefícios para os Sócios

Valorizando a importância dos Sócios do Clube 
Amigos da Boa Nova como nossos embaixadores 
do bem, oferecemos uma série de benefícios 
a esse grupo de amigos. Acesso a conteúdos 
exclusivos de programas da TV Mundo Maior, 
downloads gratuitos de programas da Rede Boa 
Nova  de Rádio no site da emissora, descontos 
em livros, CDs e DVDs nas livrarias e loja virtual 
Mundo Maior, preços especiais em eventos 
organizados pela FEAL e peças de teatro 
parceiras.
 
Faça parte dessa causa! Associe-se!

0800 12-18-38
www.amigosdaboanova.com.br

Mundo Maior em Debate

Casa, Comida e Alma Lavada 

Mundo Maior Editora

NOTÍCIAS FEAL

Segundo sábado do mês
às 19h30 ao vivo



11

Convidados estudiosos da espiritualidade debatem temas de relevância para a 
humanidade, oferecendo ao espectador a oportunidade de participar de um grande 
fórum de estudos psicológicos e espirituais.

Programação TV Mundo Maior

A TV Mundo Maior está com novidades!
Entre a nova temporada de programas deste ano destacamos:

Enquanto uma receita culinária é 
produzida, os convidados do programa 
expõem os seus conflitos. Para ajudar 
esses casais, pais e filhos, familiares 
e amigos que não se entendem, o bate-
papo conta com a ajuda da  psicóloga 
Del Mar Franco trazendo orientações 
para a boa convivência sob o ponto de 
vista psicológico e espiritual.
Quinta-feira às 16H00

Há 13 anos no mercado editorial, a Mundo 
Maior Editora e Distribuidora possui mais de 
100 títulos publicados, entre livros de estudo, 
romances e infantis. Ao longo desse tempo  
algumas obras têm despertado o interesse 
do nosso público, entre elas os romances do 
autor Marcel Benedeti, que tratam sobre a 
espiritualidade dos animais, trazendo consolo 
e esclarecimento. Uma coleção de obras com 
histórias fascinantes e respostas para questões 
sobre reencarnação, evolução, inteligência 
e sentimentos desses grandes amigos tão 
amados pelos seres humanos.  
O leitor encontra a coleção completa nas 
principais livrarias do país e pela loja virtual 
Mundo Maior.
Conheça também o nosso blog:
editoramundomaior.wordpress.com

Clube Amigos da Boa Nova
Benefícios para os Sócios

Valorizando a importância dos Sócios do Clube 
Amigos da Boa Nova como nossos embaixadores 
do bem, oferecemos uma série de benefícios 
a esse grupo de amigos. Acesso a conteúdos 
exclusivos de programas da TV Mundo Maior, 
downloads gratuitos de programas da Rede Boa 
Nova  de Rádio no site da emissora, descontos 
em livros, CDs e DVDs nas livrarias e loja virtual 
Mundo Maior, preços especiais em eventos 
organizados pela FEAL e peças de teatro 
parceiras.
 
Faça parte dessa causa! Associe-se!

0800 12-18-38
www.amigosdaboanova.com.br

Mundo Maior em Debate

Casa, Comida e Alma Lavada 

Mundo Maior Editora

NOTÍCIAS FEAL

Segundo sábado do mês
às 19h30 ao vivo



12

Assista matérias sobre o documentário:
 www.tvmundomaior.com.br

Você já conhece a Mundo Maior? A nossa loja virtual possui uma variedade de 
produtos espíritas e espiritualistas. Livros, CDs da Rádio Boa Nova e DVDs da TV 
Mundo Maior e Uniespírito. 
Comprando em nosso site, você garante uma boa leitura e amplia o seu conhecimento, 
ajudando na difusão da mensagem do bem.
Como outubro é o mês de aniversário de Allan Kardec, o codificador da Doutrina 
Espírita, a Mundo Maior destaca os livros da Codificação. O Livro dos Espíritos, O 
Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o inferno, a Gênese 
e Obras Póstumas. Estas obras abordam questões da existência sob a ótica profunda 
do Espiritismo: Vida após a morte, mediunidade, fé, razão, os ensinamentos morais 
do Cristo e outros assuntos importantes. Na Mundo Maior o público confere ainda 
muitas outras novidades e lançamentos.

www.mundomaior.com.br

Após um intenso ritmo de trabalho e dedicação da equipe, o documentário 
Nos Passos do Mestre ficou pronto e em breve o público poderá conferir.
A obra traz uma visão inédita sobre a jornada de Jesus na Terra à luz do Espiritismo.  
A realização da obra só foi possível  graças a um financiamento colaborativo pelo 
Catarse, que abrangeu mais de 900 apoiadores, além da ajuda de patrocinadores 
que acreditaram na causa.
O filme trata da caminhada humana desde as primeiras civilizações; aborda a 
importância dos profetas para o conhecimento da Lei Divina e analisa alguns fatos  
marcantes que envolveram  a vida de Jesus. Nesse ponto, trechos polêmicos como 
a virgindade de Maria, a ressurreição de Lázaro, e a explicação lógica de alguns dos 
ditos milagres, podem abalar crenças.

$50

40%
off
40%
off

COMPRAR

Loja Virtual Mundo Maior

Mundo Maior Filmes

NOTÍCIAS FEAL Nos Passos do Mestre
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Por Ulisses Carvalho

BIOGRAFIA DOS 
COMUNICADORES

MANOEL BOLONHA, 

UMA HISTÓRIA 
CONSTRUÍDA 
COM AMOR E 
HUMILDADE
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Manoel Bolonha é presidente das 
Casas André Luiz e comunicador da 
Rede Boa Nova de Rádio 

Manoel Gonçalves Bolonha, mineiro de 
Guaxupé, Minas Gerais, com seu jeito simples, 
o filho de seu João, um ferroviário de Mogiana, 
e dona Catarina, começou cedo sua paixão pelo 
rádio, com 13 anos corria atrás do chamado 
“volante”, aquele famoso carro de propaganda 
de rua.

Um pouco mais tarde, em certa ocasião, quando 
saía do cinema, viu o proprietário da Rádio 
Clube de Guaxupé, e pediu-lhe um emprego. No 
início trabalhou de graça, mas a experiência foi 
maravilhosa, sendo discotecário, técnico de som 
e programador. Mesmo com o trabalho na rádio, 
ainda não era suficiente para pagar a faculdade 
de contabilidade, assim teve que se deslocar até 
São Paulo para trabalhar. 

“Na época da Rádio Clube, as pessoas 
corriam atrás de mim para pedir música”, 
confessa Bolonha, revelando que a sua paixão 
musical nasceu a partir de uma excursão para 
Minas Gerais, quando teve de pedir dinheiro 
emprestado para comprar seu primeiro disco, 
chamado de “78 rotações”.

Conheceu o Espiritismo após a desencarnação 
de seu pai, em 1973, fato que o levou a questionar 
para onde vamos quando morremos. Começou 
lendo  o  livro, “Voltei”, do Irmão Jacó,  psicografado 
pelo médium Chico Xavier, e depois “O Livro 
dos Espíritos”.

A aproximação com as Casas André Luiz 
aconteceu com o nascimento de seu primeiro 
filho, que precisava de uma instrução religiosa 
para a vida. Com isso, conheceu um pouco do 
trabalho em 1975, entrando como colaborador 
em 1978, com participações em campanhas 

de rua para aumento de sócios. A partir daí 
foi convidado para participar da assembleia, 
depois foi plantonista, passando também pelo 
Conselho fiscal até chegar à presidência em 1994, 
permanecendo até 1997, e depois assumindo 
novamente de 2002 a 2008 e de volta em 2015.

Não deixa de citar a criação do programa 
Clube Amigos da Boa Nova, inicialmente Clube 
do Ouvinte, em 2000, quando Gilvana Jacomini, 
coordenadora de programação da Rede Boa Nova 

de Rádio, procurava um locutor e o chamou para 
este trabalho. No início não se interessava pela 
locução, mas pela produção de programas, 
mas mesmo assim, aceitou o convite. A princípio, 
uma vez por semana com 25 minutos de duração, 
depois duas vezes por semana, e entre 2001 e 2002 
já estava de segunda a sexta-feira contagiando os 
ouvintes, com muita música e fatos do dia a dia, 
tudo isso, com um programa sem roteiro, mas 
com muito bom humor.

“Não trabalho a minha cabeça no sucesso, 
sei a importância da tarefa, trabalho a defesa 
para nada sair da minha cabeça”, diz Bolonha, 
alegando que o programa é para servir a uma 
causa, mostrando que o foco é o mesmo tanto 
nas Casas André Luiz quanto no programa 
da rádio, não desviando assim do propósito 
de servir aos assistidos, “aqui é Jesus, a Casa é 
Dele, eu sou apenas um encarregado”.

Como mensagem, Bolonha nos deixa que 
devemos procurar seguir o modelo para guiar a 
humanidade, baseando-se nas palavras de Allan 
Kardec: “É pela educação, mais do que pela 
instrução, que se transformará a Humanidade.”

MATÉRIA ESPECIAL

Não trabalho a minha cabeça no 
sucesso, sei a importância da 
tarefa, trabalho a defesa para 
nada sair da minha cabeça

“
”
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15 anos de 

Dedicacão 
e Amor

,

#compartilheobem
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Saiba como participar: 
www.clubeamigosdaboanova.com.br
0800 12 18 38 Boa Novada

Com uma equipe acolhedora e competente, 
o Clube que em julho de 2015 completou 15 
anos, começou sua história no ano de 2000, 
com o nome de Clube do Ouvinte e mais 
tarde, Clube Amigos da Boa Nova.

Para Viviane Cristina, coordenadora do 
Clube Amigos da Boa Nova, é gratificante 
ver o crescimento do trabalho através de 
ouvintes e telespectadores de todo Brasil e 
exterior que acompanham a programação da 
Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. 

Sabendo da responsabilidade de divulgar a 
Doutrina Espírita em meios de comunicação 
de massa, a Fundação Espírita André Luiz tem 
procurado levar por meio desses veículos a 
paz e a espiritualidade para a vida das pessoas.

Para os comunicadores dessas emissoras 
que integram esse grande trabalho, compartilhar 
o bem pode fazer a diferença: “Nós somos seres 

espirituais passando por uma situação humana, 
é com essa base que o Clube Amigos da Boa 
Nova leva a você a generosidade, amor e nossos 
estudos espirituais”

Willian Sanches

“Temos a caridade das palavras, dos 
pensamentos, das vibrações e das orações”, 
exemplificando assim, que a caridade é o 
ensaio para sair do apego das coisas e utilizar 
isso como um crescimento espiritual ”

João Lourenço

Para que mais pessoas possam ser 
esclarecidas, precisamos de sua ajuda. 
Seja um sócio do Clube Amigos da 
Boa Nova e tenha acesso a conteúdos 
exclusivos de nossa programação.

“QUANDO ELES ANUNCIARAM NO AR QUE 
IRIAM CRIAR UM CLUBE DO OUVINTE, E 
DERAM O TELEFONE, EU LOGO LIGUEI, PELA 
MINHA PREOCUPAÇÃO DA RÁDIO MANTER 
NO AR A SUA PROGRAMAÇÃO”, RELATA MARIA DO 

SOCORRO - PRIMEIRA SÓCIA DO CLUBE AMIGOS DA BOA NOVA
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Maria da Conceição 
Guimarães Santos
66 Anos
Voluntária FEAL
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Um exemplo de 
trabalho no bem

Maria da Conceição Guimarães Santos, 
66 anos, mora no parque Alvorada – 

Guarulhos.  Ela se levanta às 5 horas da manhã 
para chegar à FEAL às 6:30. Durante 5 horas 
semanais, ela realiza belos  bordados em ponto 
cruz, sua especialidade. Também é voluntária 
das Casas André Luiz, levando alegria aos 
assistidos, doando aos Aprendizes da Alegria 
4 horas semanais. Perguntamos a ela qual o 
motivo de estar fazendo esse trabalho, a resposta 
veio ao encontro do que todos nós sentimos: “Se 

não tiver amor ninguém consegue realizar nada, 
a nossa vida fica muito vazia. Às vezes estou 
me sentido mal, mas digo: vou assim mesmo; 
quando estou nas minhas obrigações, esqueço 
que estava com algum problema e me sinto 
realizada, sinto Deus tão presente! FELIZ, é 
assim que me sinto”.

Para quem deseja fazer parte deste trabalho, 
informações: (11) 2457-7000 ou pelo e-mail: 
voluntariado@feal.com.br

Além de contribuir com a coletividade, fazer o 
bem faz bem! Pesquisas apontam que  é ativada no 
cérebro uma sensação positiva quando praticamos 
a caridade ou nos dedicamos a alguém. Isso prova 
o quanto a generosidade traz felicidade. 

Neste caminho de pessoas que escolheram 
colaborar com a sociedade dedicando  seu tempo 

e talento em benefício do próximo, lembramos 
do Departamento de Divulgação e Voluntariado 
da FEAL – Fundação Espírita André Luiz, que 
completa 10 anos em dezembro de 2015.

Os voluntários atuam nas áreas de rádio, televisão, 
editora, livrarias, cinema, ensino, artesanato, eventos 
e divulgação, ajudando a comunicar a mensagem 
do bem por intermédio dos meios de comunicação 
da Fundação Espírita André Luiz: Rede Boa 
Nova de Rádio, TV Mundo Maior e Mundo 
Maior Editora. 

Voluntariado FEAL 
completa 10 anos

Grupo de voluntários da FEAL no evento de integração
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