Relação de palestrantes Espíritas recomendados
Essa lista visa indicar os oradores da atualidade que conhecem profundamente nossa querida Doutrina Espírita.
Para conhecer bem Espiritismo basta acessar o site da Internet www.
.com e digitar o nome dos
palestrantes abaixo. Uma ótima opção para conhecimento além da palestra no Centro Espírita e por que não de
entretenimento saudável em casa ou no transporte público, elevando assim nosso tempo livre seja a sós, com a família ou
amigos a fim de obtermos o consolo e a instrução que tanto buscamos no Cristianismo redivivo de Jesus que é o
Espiritismo.

Francisco Cândido Xavier
Chico Xavier, como popularmente e carinhosamente conhecido, psicografou mais de 450 livros de
conteúdo Espírita, tendo doado, com registro em cartório todos os direitos autorais, de todas as obras
para instituições de caridade.
Em 1981 e 1982 foi indicado ao prêmio Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2
milhões de assinaturas no pedido de candidatura; em 2012 ele foi eleito O Maior Brasileiro de Todos os
Tempos, em um concurso realizado pelas redes de TV: SBT e pela BBC.

Jerônimo Mendonça Ribeiro
Jerônimo Mendonça foi um grande trabalhador, palestrante e escritor Espírita, que juntamente
com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita.
Jerônimo Mendonça, mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego trabalhava arduamente pelo
ideal Espírita e, por isso, ficou conhecido como O Gigante Deitado.
Dentre outras instituições, como creches, Jerônimo fundou os centros espíritas: Searero de Jesus,
Manoel Augusto da Silva e Lar espírita Pouso do Amanhecer.

Artur Valadares
Artur Valadares é nascido em berço Espírita, ajudou a fundar o Núcleo de Estudo e Pesquisa do
Evangelho (NEPE) "Paulo de Tarso", grupo dedicado ao estudo e à divulgação online gratuita do
Evangelho e da Doutrina Espírita.
Realiza palestras em todo Brasil e também no exterior: Estados Unidos e Europa, além dos principais
simpósios de grandes instituições Espíritas, tendo como característica marcante a citação constante de
Jesus Cristo, Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel e outros grandes vultos do Espiritismo em suas
palestras.
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José Tadeu Silva
José Tadeu Silva, mas conhecido como irmão Tadeu, homem simples, de família humilde, nasceu em
1955, em Araxá / MG. Aos sete anos, começou a aprender com sua mãe, Sra. Luiza, a praticar caridade,
visitando os doentes acamados nas periferias. Após cuidar de seus pais que também ficaram acamados,
Tadeu continuou ajudando os necessitados, levou para sua casa dois velhinhos paralíticos, cedendo seu
próprio quarto para abrigá-los. Poucos dias depois levou mais dois, depois mais três e ali nasceu a
“CASA DO CAMINHO” instituição de caridade que se tornou na atualidade em um hospital atendendo a
demanda populacional de Araxá e região dando-nos o exemplo do verdadeiro sentido da vida: O AMOR
AO PROXIMO! Maiores informações e como ajudar no site http://www.casacaminho.com.br

Carlos Antônio Bacelli
Carlos Baccelli, É idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba.
Com Chico Xavier, no “Grupo Espírita da Prece”, publicou vários livros em parceria mediúnica, que lhe
abriram caminhos para o trabalho mediúnico, totalizando já 178 títulos publicados.
Apresenta ainda, com expressiva audiência, os programas radiofônico “Na Próxima Dimensão”, pela
Rádio Boa Nova, de Guarulhos – SP e o Programa “Mediunidade Hoje” pela TV Mundo Maior, São
Paulo-SP.

Geraldo Lemos Neto
Geraldo Lemos, em 1981, conheceu pessoalmente Chico Xavier com quem desenvolveu grande
amizade. Desde então trabalha voluntariamente em prol da divulgação da Doutrina Espírita, com foco na
difusão da vida e obra de Francisco Cândido Xavier.
Fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira, a Casa de Chico Xavier
(www.casadechicoxavier.com.br), a Editora Vinha de Luz, a Biografia Mandato de Amor, o Encontro
Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua Obra. Geraldinho participa regularmente de
palestras,seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior.
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Haroldo Dutra Dias
Haroldo Dutra é um conferencista Espírita, realiza palestra por todo Brasil e outros países. Autor de uma
tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita
Internacional - CEI em 2010. A tradução também é editada pela Federação Espírita Brasileira - FEB,
organização a qual Dias cedeu os direitos autorais e patrimoniais da obra.
É um dos Fundadores em Belo Horizonte do Instituto SER, uma organização religiosa, dedicada à
divulgação e à vivência do Espiritismo em seus aspectos filosófico, científico e religioso, fundada em 05
de março de 2011.

Richard Simonetti
Richard Simonetti conciliou a profissão de bancário com as atividades no meio espírita, durante 36 anos
foi presidente do Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru, com cerca de 800 voluntários e
atendimento anual de aproximadamente 25.000 pessoas carentes.
Entre 1964 e 1994 participou da União das Sociedades Espíritas de Bauru, articulando o movimento
inicial de instalação dos Clubes do Livro Espírita. Foi colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas,
notadamente O Reformador, O Clarim e Folha Espírita. Percorreu todos os estados brasileiros e alguns
países em palestras de divulgação da Doutrina Espírita.

Carlos Campetti
Carlos Campetti atua como Diretor da Área de Estudos da Federação Espírita Brasileira e Assessor
para o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Área de Estudo das Comissões Regionais do
Conselho Federativo Nacional da FEB. Presidente do Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, grupo
virtual com sede legal na Espanha (www.ceesinfronteras.es). Médium de psicofonia e palestrante, realiza
seminários e cursos sobre temas espíritas e de formação de trabalhadores para centros espíritas.
Assessorou na orientação e criação de grupos espíritas no Brasil, no Uruguai, na Espanha e nos Estados
Unidos, além de participar de eventos espíritas realizados em mais de 20 países.
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Maristela Santos
Maristela Santos é expositora da Doutrina Espírita. Em 1984, iniciou seus estudos e trabalhos no Centro
Espírita Léon Denis (CELD).
Atualmente, é vinculada ao Lar de Tereza, também no Rio de Janeiro. Em 2016, realizou palestras em 7
cidades japonesas a convite da ADE – JAPÃO
Suas palestras são dotadas de uma grande clareza nas idéias, sempre pautadas nas obras da
codificação Espírita de Allan Kardec, citando continuamente Jesus e demais bons Espíritos.

Nazareno Feitosa
Nazareno Feitosa compõe a equipe de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal - FEDF. É
expositor espírita, monitor de ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita na Comunhão Espírita
de Brasília e tem ministrado também aulas de EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita.
Nazareno possui dezenas de palestras gravadas que estão disponíveis em DVDs, CDs de áudio e CDs
de MP3, cuja renda é revertida integralmente para as casas espíritas onde ministra palestras. Os vídeos
de suas conferências também são veiculados na TV do Conselho Espírita Internacional – CEI

Adilson Mota Santana
Adilson Mota é um dos fundadores do Instituto Espírita Paulo de Tarso na capital Aracaju no Sergipe,
considerado um dos mais atuantes estudiosos da área do Magnetismo e na divulgação desta ciência em
sua relação com o Espiritismo.
Suas palestras embora focadas no magnetismo, muito mais é falado da Doutrina Espírita, do Evangelho
do Cristo.
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Suely Caldas Schubert
Suely Caldas é autora, médium e consagrada oradora Espírita. Como escritora, teve seus livros
lançados pela Federação Espírita Brasileira - FEB: “Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica
espírita” 1981, “Testemunhos de Chico Xavier”, 1986, “Entrevistando Allan Kardec”, 2004 e Dimensões
Espirituais do Centro Espírita, 2006.
É uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Angelis. Desde 1971, atua na Aliança Municipal
Espírita em Minas Gerais, atualmente é diretora do Departamento em assuntos sobre Mediunidade.

Divaldo Pereira Franco
Divaldo Franco é tido como o maior divulgador da Doutrina Espírita na atualidade, com mais de
cinquenta anos devotados à mediunidade e a caridade e mais de sessenta como um orador espírita.
Fundou, em 1952, junto a Nilson de Souza Pereira, a instituição Mansão do Caminho na cidade de
Salvador, Bahia, que ajuda diariamente cerca de seis mil pessoas e abriga mais de três mil, centenas
delas registradas como filhos do médium. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados,
foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas.

José Raul Teixeira
Raul Teixeira é um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada em Niterói. A
instituição mantém uma obra de Assistência Social Espírita denominada "Remanso Fraterno", que
atende a crianças e famílias socialmente carentes.
Como orador, já esteve em todos os estados do Brasil e em 45 países, levando a mensagem espírita a
milhares de pessoas. Através de suas faculdades mediúnicas, Raul Teixeira psicografou até o momento
37 livros. Em 2012 sofreu um AVC e embora parcialmente recuperado, ainda continua a proferir palestras
pelo Brasil e pelo mundo, dando um exemplo de perseverança no bem.
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Cosme Massi
Cosme Massi é escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espíritas baseadas em Allan
Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAK – Instituto de Divulgação Espírita Allan
Kardec e da KARDECPEDIA (www.kardecpedia.com) - plataforma online multilíngue e gratuita
para o estudo das obras de Kardec. .

Simão Pedro de Lima
Simão Pedro de Lima é professor universitário; coordena os departamentos de Educação
Doutrinária e de Orientação para Assuntos da Mediunidade na Sociedade Espírita Casa do
Caminho, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, onde ainda exerce as atividades
administrativas. Também é membro do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba – MG. A
convite dos confrades, ministra palestras em congressos, seminários, simpósios e Casas Espíritas
por todo Brasil e no exterior.

Heloísa Pires
Heloísa Pires é mundialmente conhecida como oradora e conferencista Espírita, tendo realizado
palestras em diversos Países da Europa e Estados Unidos.
Filha do saudoso professor J. Herculano Pires, que fora Filósofo, Escritor e Tradutor de livros Espíritas.
Heloísa Pires é apresentadora do programa "O Espírito e o Tempo", na Rádio Boa Nova de Guarulhos SP e autora dos livros Espíritas: Herculano Pires – Homem de Bem, Educação Espírita, Educar para ser
Feliz, Preparados Para a Vitória e Renovação Pelo Amor.
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André Trigueiro Mendes
André Trigueiro é jornalista, especializado na temática ambiental, também Espírita, profere palestras
por todo Brasil.
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