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        ANO 1, REVISTA Nº 13, MARÇO/2015 

 

EDITORIAL 
Neste mês nossos entrevistados sãos os Diretores da TV WEB LUZ, importante 
veículo alternativo de difusão de ideias espiritas e de outras religiões, através de 
entrevistas e outras formas de comunicação. 
 
A aceitação foi surpreendente, como revelam os números de acessos a seus 
programas, que podem se dar no site da TV ou via youtube. 
 
Plinio J. Marafon  
Diretor do Centro Espirita Amor e Paz 
www.ceamorepaz.org.br 
  

 

http://www.ceamorepaz.org.br/
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ENTREVISTA 

Rita de Cássia de Almeida 

Gomes  

Eduardo Silva Gomes  
 
Diretores da TV WEB LUZ 
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1. Como surgiu a Tv WEB LUZ? Quantos 
colaboradores trabalham? Como se 
mantém a estrutura? 

 
Rita: Há aproximadamente 3 anos 
nasceu o desejo de montarmos um Asilo. 
Como não temos terreno, nem verba 
para tanto, sentimos a necessidade de 
divulgar tal projeto, arregimentando 
colaboradores. Assim, pensamos em ter 
um programa na Rádio Boa Nova, que é 
espírita.  Porém, nossa proposta não foi 
aprovada, pois a Rádio está vinculada às 
crianças das Casas André Luiz, sendo 
todas as campanhas da rádio 
direcionadas a esse belo trabalho. No 
momento em que lá nos encontrávamos, 
entretanto, um amigo Espiritual de nós 
se aproximou e disse: “Não fique triste, 
monte a TV Web”. No mesmo momento, 
sentimos que esse era o nosso caminho, 
ou seja, abrir mais um braço de 
divulgação dentro do Movimento 
Espírita.  A ideia da TV já havia sido 
colocada pelo meu marido Eduardo S. 
Gomes, que sempre falava que o futuro 
estava na internet e que seria melhor 
montarmos uma TV WEB do que termos 
um programa na rádio. Com essa mesma 
sugestão vinda da Espiritualidade, tal 
ideia passou a tomar corpo. Alguns dias 
depois, após encontro casual ( ? ) com o  
Dimas Silva, Vice-Presidente do GEMB- 
Grupo Espírita Manoel Bento, nasceu 
uma parceria entre  aquele Centro e o 
nosso  (NEPZ- Núcleo Espírita Pe. Zabeu). 
Essa união trouxe trabalhadores de 
ambas as Casas Espíritas, formando uma 
só equipe que trabalha com muito amor 
nesse ideal maior da divulgação da 
Doutrina Espírita. Atualmente contamos 
com 15 trabalhadores. Nosso trabalho se 
mantém através de doações e eventos 
que realizamos. 
 
As gravações ocorrem na sede do NEPZ, 
à Rua Amaral Gama, 113, no bairro de 

Santana, onde montamos nosso estúdio.  
Em breve teremos um estúdio que já 
está sendo montado na nova sede do 
GEMB e, futuramente, teremos um outro 
na sede da Livraria Espírita Deluz. 
 
2. Quais são hoje os programas da 

grade? 
 
Eduardo: Atualmente contamos com os 
seguintes programas: 
 
Entrevistas - programa da Tv Web Luz, 
onde nossos jornalistas entrevistam 
convidados. 
 
Contra-Argumento - programa da AJE - 
Associação Jurídico Espírita de São Paulo, 
onde o Advogado Marcelo Marafon 
entrevista convidados ligados ao meio 
jurídico. 
 
Falando ao Coração - programa de Luís 
Falcão; trata-se de curso abordando a 
série psicológica de Joanna de Angelis. 
 
Espiritismo em Ação – programa da USE 
Distrital Santana. 
 
Espaço Interativo - programa da 
Associação dos Divulgadores do 
Espiritismo de São Paulo. 
 
Colóquio com Marilusa - programa de 
Marilusa Moreira Vasconcelos, 
abordando principalmente temas 
relativos à mediunidade. 
 
Missão de Amor - programa de Solange 
Matilde, Psicóloga, que orienta 
portadores de câncer ou outras doenças. 
 
Opinião Espírita - programa do médium 
e escritor Marco Antônio Maiuri, que fala 
sobre temas variados referentes ao 
Evangelho Segundo o Espiritismo. 
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“Temos 6.000 visitantes 

por mês atualmente de 

todo o Brasil e mais de 80 

países.” 
 

 

 

 

 

 

“Há espaços para 

entrevistas com 

representantes de outras 

crenças... vamos iniciar 

em maio um programa de 

debates, onde essa 

proposta se encaixará 

perfeitamente.” 
 

 

 

 

Mensagens Espíritas - programa da Tv 
Web Luz, com mensagens de voz e belas 
imagens. 

 
3. Quantas visualizações tem em média 

os programas e de onde são os 
internautas que acompanham a 
programação? 

 
Eduardo: Temos 6.000 visitantes por mês 
atualmente de todo o Brasil e mais de 80 
países. 
 
4. A Webluz tem uma linha editorial 

rígida ou respeita a opinião dos 
entrevistados? Há alguma censura no 
pós-entrevista? 

 
Rita: Somos totalmente contrários à 
rigidez, respeitando a opinião dos nossos 
convidados. Levamos a informação, 
buscando instigar nossos internautas à 
reflexão.  
 
Como qualquer meio de comunicação, 
entretanto, orientamos nossos 
apresentadores quanto ao cuidado em 
relação a críticas ofensivas. 
 
5. Há espaços para entrevistas com 

representantes de outras crenças?  
 

Rita: Sim. Inclusive vamos iniciar em 
maio um programa de debates, onde 
essa proposta se encaixará 
perfeitamente. 

6. O que é um Webinário? Quantos a 
Webluz já organizou? Há respostas 
positivas dos internautas quanto ao 
modelo? 

 
Eduardo: O Webinário é um programa ao 
vivo, aberto para a interação com o 
público, onde se coloca o tema e o 
público faz perguntas e comentários, que 
são respondidos na hora, obedecendo a 
uma seleção prévia. 
 
Esse tipo de programa atrai muito o 
internauta justamente pela possibilidade 
da interação durante o programa. 
 
Nós já realizamos 3 Webinários em 
parceria com a ADE-Associação de 
Divulgadores do Espiritismo e a USE 
Regional SP.  

 
 
 
 

7. Nos tempos atuais onde há falta de 
tempo e dinheiro, seria o futuro a 
elaboração de Congressos 
estritamente via TV WEB? 
 

Eduardo: Sim, perfeitamente possível.  A 
economia é grande, tanto para os 
realizadores quanto para o público. Entre 
os gastos que poderíamos mencionar 
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“Recentemente recebemos e-

mail de uma internauta, 

contando que tinha uma 

amiga que estava com ideias 

suicidas, encontrando-se em 

depressão. Ela sugeriu, 

então, que ela assistisse uma 

entrevista da TV WEB LUZ, 

que abordava o tema 

‘suicídio’. Segundo essa 

internauta, sua amiga após 

assistir esse programa e 

muito refletir, mudou 

drasticamente seu 

comportamento, afastando 

tais ideias negativas, e 

recuperando sua motivação 

para viver.” 

 

 

 

 

temos: gasto com transporte e gasto 
com alimentação. 
 
Um outro ponto importante é o de 
podermos ter congressos com muito 
mais público, pois a eles se somariam o 
público da internet espalhado pelo 
mundo inteiro.... 

 
8. Qual o tema objeto de entrevista que 

gerou mais visualizações dos 
internautas? 
 

Eduardo: Muitas entrevistas se 
destacaram, mas a que gerou maior 
número de visitantes foi a entrevista " O 
que é apometria “, com Plínio Marafon, 
com mais de 20.000 visitas, somando-se 

o canal direto da nossa TV e o do 
Youtube. 

 
9. A Webluz entrevista pessoas visando 

provocar o debate e reflexão de 
temas controvertidos na doutrina 
espírita, como umbanda, associações 
profissionais espiritas, excesso de 
livros espiritas, intromissão de não-
espiritas na divulgação escrita, 
homossexualidade, apometria e 
outros? 
 

Rita: De fato, alguns desses temas já 
foram abordados em nossos programas, 
mas pretendemos ampliar tais debates, 
por considerarmos muito importantes 
tais esclarecimentos, que acabam 
contribuindo para a reflexão e conclusão 
de cada internauta que nos assiste. 
 
Também consideramos fundamental, 
além de tais debates, a proposta 
consoladora da nossa Doutrina. 
Recentemente recebemos e-mail de uma 
internauta, contando que tinha uma 
amiga que estava com ideias suicidas, 
encontrando-se em depressão. Ela 
sugeriu, então, que ela assistisse uma 
entrevista da TV WEB LUZ, que abordava 
o tema “suicídio”. Segundo essa 
internauta, sua amiga após assistir esse 
programa e muito refletir, mudou 
drasticamente seu comportamento, 
afastando tais ideias negativas, e 
recuperando sua motivação para viver.  
 
Depoimentos como esse nos estimulam 
a prosseguir e nos dão a certeza de que 
estamos no caminho certo, sempre 
contando com o amoroso auxílio dos 
Benfeitores da Espiritualidade. 
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DINÂMICA ESPÍRITA 
 
Editor: 
Plinio J. Marafon 
Jornalista – MTb nº 9.727/72 
  
Diagramação: 
Denise e Fabiano Soares da Silva 
 
Mandem-nos artigos para publicarmos. 
Opiniões sobre a revista e pedidos para 
recebê-la via e-mail:  
dinamica.espirita@ceamorepaz.org.br 
 


