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APRESENTAÇÃO

"Não saia da boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem"
(Paulo – Efésios, 4 : 29)
Desde ano de 1998 vimos trabalhando na organização de dois Manuais. O primeiro
Manual de Apoio à Organização de Eventos Espíritas Nacionais e Internacionais, esteve
disponível gratuitamente para download até pouco tempo no web site do Conselho
Espírita Internacional Coordenadoria Europa, 1o. Website espírita a ser criado para o
movimento maior. www.spirtist.org em Português, Inglês, Francês e Espanho l.
No ano de 1998 realizamos em Londres em uma tarde, um curso rápido para ajudar a
alguns companheiros a adentrarem ao campo da exposição Espírita, utilizando-se de algumas
técnicas muito necessárias, que constam neste Manual. São passos simples. Como todo e
qualquer Manual, é apenas uma ferramenta de apoio, como está registrado no título deste
trabalho. Ficará a critério de cada um que abraça essa tarefa, aprimorar-se com os recursos
modernos que frequentemente aparecem na mídia. Mas nada destes aparatos ajudam, se o
próprio candidato a "expositor" espírita não tiver a confiança no seu próprio trabalho.
Portanto, caros companheiros trabalhadores, aquele que estuda, pesquisa, se prepara
para expor, deve ir confiante... "COM CERTEZA VAI CONSEGUIR INFORMAÇÕES
PRECIOSAS" e é quem mais estará aprendendo e se iluminando com os ensinamentos
doutrinários.
Este Manual está redigido numa linguagem simples e fácil de ser entendida, podendo
ser estudado pelo próprio aspirante, como pode ser aplicado a várias pessoas, na realização
de workshops e seminários.
O objetivo despretensioso deste Manual, é dar subsídios a que os trabalhadores das
Casas Espíritas se norteiem na nova tarefa que pretendem assumir, diversificando e
ampliando a tarefa dos trabalhadores na exposição da palavra, na semeadura dos
esclarecimentos Doutrinários, desta Vinha do Senhor.
Não se pretende formar oradores cujas palavras seduzam platéias, mas disponibilizar
um ponto inicial aos nossos irmãos PALESTRANTES espíritas, auxiliando-os a se
prepararem para serem colaboradores na difusão, divulgação e estudo do Espiritismo,
através de Conferências, Encontros, Seminários, Workshops, Forums, Congressos, incluindo,
até conversa informais capacitando-os a perseverarem nos objetivos a que se propuseram.
utilizando as técnicas usuais que servem para toda e qualquer atividade em que se tenha um
expositor e um público presente, seja em seu país de origem ou em outros.
Essa elaboração foi embasada em obras de grande credibilidade, (citadas ao final, na
bibliografia), acrescidas das necessidades que sentimos, nas palestras proferidas quando
nos utilizamos da extensão de nossa fala, através do tradutor do país amigo.

Elsa Rossi
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OBJETIVO

“Falar é completamente fácil, quando temos palavras em mente que
expressem com clareza nossa opinião.
Difícil é expressar por gestos e atitudes o que realmente queremos dizer,
o quanto queremos dizer…”
Carlos Drummond de Andrade
Incentivar e orientar o desenvolvimento do estudo metódico e sistemático para a
explanação em público sobre:
a)

Temas: científico, filosófico e moral cristã consubstanciados nas obras básicas
codificadas por Allan Kardec;

b)

Temas Doutrinários;

c)

Temas sociais de interêsse tendo como ponte e paralelo a Doutrina Espírita.

INTRODUÇÃO
“Através da linguagem o homem se ajuda ou se desajuda".
"Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais:
expressão, maneira e voz".
"Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de
acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores
oportunidades de melhoria, entendimento e elevação”.
Francisco C. Xavier - Livro: Fonte Viva –
Mensagem: Linguagem - Espírito Emmanuel
Jesus, o Divino Divulgador se utilizou da palavra simples, amigável durante todo o tempo
em que a Sua presença se fez físicamente entre nós, ecoando suas palavras através dos
tempos, dando-nos hoje, a oportunidade de auxiliar nesta multiplicação dos seus
ensinamentos, através da também simples, amorosa linguagem característica do Mestre da
oratória.
Desde Allan Kardec, até nossos dias, a Doutrina Espírita tem avançado no cumprimento
de sua missão através do verbo de inúmeros seareiros .
A exposição espírita tem tres papéis fundamentais:
1 - Esclarecer, através da palavra serena à altura do entendimento do ouvinte.
2 - Consolar, através do fortalecimento com que as lições de Jesus são passadas.
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3 - Estimular os ouvintes ao estudo e à vivência dos postulados doutrinários espíritas, no
cotidiano.

As Sociedades, Grupos e Centros Espíritas são locais próprios onde a palavra educativa
e esclarecedora dos expositores pode contribuir no enorme campo de semeaduras, tendo-se
a certeza de que a colheita, mesmo a longo prazo, será farta.
A clareza e a simplicidade devem caminhar a par com a objetividade e o conhecimento
do assunto e com a sinceridade de quem fala.

A "arte de falar" tem profunda importância em qualquer tribuna, especialmente na tribuna
espírita, pois a assimilação dos valores doutrinários está, em especial, diretamente
relacionada com a qualidade da exposição doutrinária.
Em todo o campo e especialmente nas instituições espíritas se encontram dois tipos de
freqüentadores:

1: os que dedicam algum tempo à leitura

e

2: os que não lêem.

A palestra espírita vem reforçar fundamentos aprendidos na leitura de livros, para os que
já gostam de ler.
Para os que não gostam de ler, ou lêem pouco, as palestras ouvidas no educandário
divino, na Terra é de extrema importância, pois escutando as conferências, adquirem o
conhecimento pela audição, fixando os fatos da revelação espírita pela visualizaçao das
técnicas expositivas, das informações recebidas na semeadura do verbo, assimilando assim
os ensinos doutrinários.
Com grande efeito de retenção de ensinamentos, está a semeadura feita pelo visual,
pelos sons, pelas informações oferecidas com todos os recursos possíveis e dinâmicos, para
o melhor aproveitamento do tempo precioso de cada um, tanto para os que se deslocam para
palestrar, quanto aos que se deslocam para ouvir e aprender.
Não nos esqueçamos de que quem mais aprende, é justamente aquele que se prepara
para expor. Deve ler muito, pesquisar e com isso, aumentar o conhecimento. "Quem mais dá
é quem mais recebe" (Jesus)
A tecnologia moderna está a favor da comunicação. Cada dia surgem novos
equipamentos para agilizá-la, na vida social. No meio espírita, logicamente, faz-se também
uso desses recursos.
A internet via telefone, via eletricidade ou via satétile, os microcomputadores, os
vídeo games, a telefonia celular, as ondas de transmissão, a televisão a cabo, até as
velhas cartas e telegramas chamam a atenção de todos. Hoje o lar é tambem um
escritório.
Frente a essas facilidades da tecnologia, não é tão facil ter novos frequentadores na
Casa Espírita. Dificil optar entre as facilidades de casa e a ida ao Centro Espírita. Muitos
dizem que estudam e leem os livros em casa, fazem seu Evangelho no Lar cumprindo a
missão de serem espíritas. Tudo bem, aceita-se que assim se dê, mas ainda está em
melhor salvaguarda, aquele que frequenta a casa espírita, leva seu contributo e recebe
os benefícios do ambiente, em especial, aprendendo a distribuir material e
espiritualmente. O HOMEM É UM SER SOCIAL, NÃO PODE SE REFUGIAR NO LAR,
FRENTE A UMA TELEVISÃO OU SEMPRE EMBEBIDO EM LEITURAS, MESMO
DOUTRINÁRIAS, Quem assim procede, continua embe-bido no velho hábito do
EGOISMO.
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Buscamos recursos através de várias fontes subsidiárias, para formação de
expositores doutrinários, apresentando neste documento, uma sintética coletânea de
orientações e técnicas na arte de dizer.
É sempre importante que se vá aditando informações novas e necessárias a essas que
se encontram neste Manual de Apoio..

1. COMUNICAÇÃO
Os sêres vivos se comunicam 24 horas, até durante o sono. O estudo deste Manual
parte do princípio de que, na atualidade, as pessoas tem possibilidade de estudar, e aprender
a conhecer os seus propósitos e objetivos na sua rotina da vida.
1.1 - Etimologia da palavra
Do latim "communicatione".
Ação de comunicar-se. Ato ou efeito de trocar mensagens (transmitir e receber) por
meios de métodos e/ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou
escrita, quer através de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico
especializado sonoro e/ou visual. (Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa-Aurélio Buarque
de Hollanda Ferreria. Ed. Nova Fronteira.).
Comunicar deriva do termo latino " communicare" , que significa






·
·
·
·
·

Tornar comum,
Partilhar algo,
Repartir alguma coisa,
Estar em relação com,
Compartilhar idéias, sentimentos e atitudes

A comunicação existe entre os homens e os animais. Só o homem é capaz de se
comunicar por meio da linguagem propriamente dita.

1. 2 - Conceito
O conceito de comunicação é tido como sendo um processo pelo qual se passam
informações compreensíveis de uma pessoa para outra. Não basta apenas transferir
informações, mas que essas comunicações atinjam o objetivo da comprensão pelas pessoas.
Aí sim, considera-se "comunicação".
A comunicaçào é a condutora do processo social, inteirando os homens como "ser
social". Sem a comunicação, não há crescimento cultural da humanidade.
A herança cultural é o elo de ligação das gerações e a responsável pelo processo
evolutivo da humanidade nos campos filosófico, científico, religioso e tecnológico.

1.3 – Estrutura da Comunicação
" É falso pensar que o processo de comunicação começa
em algum ponto para terminar no outro.
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Em geral, toda comunicação está conectada de algum modo
com informações anteriores, assim como se ligará
aos atos subseqüentes" *
MENEZES, Eduardo Diatay Bezerra de –
Fundamentos Sociológicos da Comunicação
Para que uma comunicação se dê, vários elementos entram nesta estrutura, neste trabalho:
1.3.1 - Emissor
É o que emite a comunicação, de onde parte a comunicação. É o primeiro elemento do
processo da comunicação, seja ela qual for.
1.3.2 - Codificador
São as habilidades motoras da fonte emissora.
1.
Mecanismo vocal, (palavra oral, gritos, canto).
2.
Sistema muscular da mão (escritas, desenhos, escultura).
3.
Sistema muscular de outras partes do corpo. (expressões faciais, movimento
dos braços, postura.)
1.3.3 - Receptor
É o destinatário da mensagem; é o alvo a ser atingido; é ele quem capta a mensagem
codificada, emitida pelo emissor (ouvinte, leitor, etc.) .
1.3.4 - Ruídos
É tudo o que gera interferência na emissão ou recepção da mensagem.
1.3.5 - Mensagem

É o conteúdo do que está sendo enviado pelo emissor e captado pelo receptor. Deve ser
significativa para ambos. É o objeto primeiro da comunicação.
1.3.6 - Meio ou canal
É o caminho pelo qual a mensagem é enviada do emissor ao receptor. O canal pode ser
um livro, uma leitura, uma exposição. Uma escolha errada ou imprópria pode transfigurar a
mensagem.

2. OBSTÁCULOS À COMUNICAÇÃO
"Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o
sarcasmo é corredor rasgado para a invasão e o descrédito, a cólera é gatilho à
violência, o azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura.

Manual de Apoio e Orientação na Formação do Expositor Espírita Nacional e Internacional
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"Seara dos Médiuns – Francisco Cândido Xavier –
Palavra – Questão 166 – Emmanuel.

Muitos são os obstáculos de ordem física. O orador espírita deverá procurar saber como
superá-los, assim como os que "aparecem" de ordem espiritual.

2 .1 - Devidos à personalidade
Muitos obstáculos à Comunicação, nascem dos preconceitos, hereditariedade,
educação, meio, experiências individuais e estado emocional geral e momentâneo.
São os seguintes :
2.1.1 - Auto-suficiência
O indivíduo que julga saber tudo, nenhum esforço faz por aprender.
2.1.2 - Congelamento das avaliações
O indivíduo que fica alheio a tudo, especialmente às mudanças que ocorrem ao seu
redor, entre as pessoas, grupo, muitas vezes até dentro da própria casa, filhos adolescentes,
pais idosos etc...
2.1.3 - Aspectos objetivo e subjetivo
O expositor deve ser autêntico. Na comunicação é necessário que haja coincidência
entre a personalidade subjetiva e objetiva. O expositor comunicante deverá ser autêntico
evitando imitações de atitudes que não lhe sejam comuns. O seu comportamento
exteriorizado deve coincidir com o seu comportamento real
2.1.4 - Tendência à complicação
É muto fácil complicar um assunto do qual não se entende. Com isso, o que é simples,
passa a ser um pesadelo. Evitar falar daquilo que não se tem conhecimento. Complicar é
facil, descomplicar, é muito difícil.
2. 2 - Devidos à linguagem
Nascem da confusão existente quanto ao significado das palavras e sua conseqüente má
utilização.

Exemplo:

Fatos e opiniões.



Fato: é um acontecimento; não se discute. Aquilo que realmente existe, que é real.



Opinião: é o modo de pensar, de deliberar, de ver as coisas; é discutível.

2.2.1 - Descuido nas palavras abstratas

Exemplo: Evitar utilizar-se das palavras: acaso, céu, sempre, eternidade, nunca, inferno,
anjo, sorte, etc.

Manual de Apoio e Orientação na Formação do Expositor Espírita Nacional e Internacional
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2.2.2 - Barreiras verbais
Obstáculos provocados por palavras e expressões capazes de despertar antagonismos.
(Falar de outras religiões, criticar maneiras de ser de figuras públicas – considerar que na
platéia podem estar pessoas simpatizantes ao Espiritismo mas que pertencem a outras
religiões.)
2.2.3 - Desconhecimento da língua
Conhecer a gramática, para as colocações certas, concordâncias verbais, seja na língua
máter, ou seja na segunda língua aprendida.

3. TIPOS DE COMUNICAÇÃO
Os principais tipos de comunicação são:
comunicação escrita (visual)
comunicação verbal
comunicação táctil (Braille)

3.1 - Comunicação escrita
É a arte que possibilita transmitir a mensagem ou informação de modo bem
compreensível, pela utilização da linguagem escrita.

3.1.1 – Vantagens
 O comunicador tem mais tempo para pensar, colocando suas pesquisas escritas,

preparando-se assim para melhor se fazer entender
 Pode ser conferida para sanar mal-entendidos; (ler, voltar a reler)
 Facilita a memorização das informações, pois pode ser sempre consultada; Registra a

comunicação.
3.2 - Comunicação verbal (oral)

E a arte que possibilita transmitir a mensagem ou informação de modo compreensível
através do som, da linguagem oral.

3.2.1 - Vantagens

1.

É a mais fácil de ser comprovada, atenção, sorrisos, aceno leve de cabeça, etc.

2.

Permite imediata verificação das reações do receptor ;

Manual de Apoio e Orientação na Formação do Expositor Espírita Nacional e Internacional
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3.
Em certos casos é mais persuasiva, pois é acompanhada da modulação da voz,
gestos e expressões corporais;

4.
É mais rápida para comunicações individuais e permite o esclarecimento mútuo
das dúvidas ou opiniões entre as partes comunicantes;
Exemplo: o telefone encurta as distâncias, as perguntas esclarecem...
3.3 - Comunicação visual

E a arte de comunicar através de imagens (expressão corporal, pintura, fotografia, reto
projetor, cinema, televisão, etc.).

3.3.1 - Vantagens
Inteligível a todos os níveis intelectuais
Sedimenta mensagens escritas ou orais;
Acessível a pessoas com deficiências auditivas

3.4.

Comunicação por Sinais

Comunicação com irmãos com problemas na audição e fala.
Pode-se pensar em preparar palestras para surdo-mudos. Uma pessoa espírita que se
disponibilize a estudar o alfabeto para surdo-mudo, pode muito bem realizar pequenas
palestras nas sociedades e agrupamentos de pessoas com essa deficiência. Isso dará um
significado muito importante a esses nossos irmãos.
um

ter

dia,

Método de Comunicação

Palestra
Palestra + Visual
Palestra + Visual + Material
impresso

Retenção percentual, passados Quiçá
3 horas
3 dias

pessoas 70 %
85 %
100 %

10 %
65 %
100 %

possamos

preparadas, conhecedoras da linguagem por
sinais e que com essa qualificação, possam "traduzir" a comunicação falada, para a
comunicação através dos sinais, a esse público específico, recebendo-os nas palestras e
conferências que são oferecidas ao público em geral.

Manual de Apoio e Orientação na Formação do Expositor Espírita Nacional e Internacional
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4. TÉCNICAS ASSOCIATIVAS NA COMUNICAÇÃO
Dependendo do assunto, ou melhor, da natureza, profundidade e duração do assunto, a
comunicação poderá ser:
1.

Expositiva ou oratória

2.

Dinâmica de grupo

3.

Audiovisual

As comunicações em forma expositiva ou oratória são mais adequadas aos eventos
comemorativos e/ou na aplicação de temas específicos, sem a obrigatoriedade de que o
conteúdo da mensagem seja absorvido na totalidade pelos ouvintes .
Quando se requer maior fixação da mensagem são utilizadas dinâmicas de grupo, onde,
além de ouvir, o indivíduo também participa do aprendizado. Existem diversas técnicas de
dinâmica de grupo, tais como: estudo dirigido, painel, tempestade cerebral (brain storm),
envelope secreto, telefone sem fio, fichas de palavras e outras.
Sempre que possível, numa programação de cursos e seminários, deve-se aliar todas as
técnicas de comunicação, ou seja, além da exposição, da dinâmica de grupo e dos recursos
audiovisuais, deve-se acrescentar material impresso de boa qualidade.
As informações contidas no material impresso podem naturalmente ser retidas por um
período indeterminado, e, muitas vezes, são transmitidas a pessoas que não assistiram à
apresentação. Além disso o material impresso, geralmente, é mais exato do que quaisquer
anotações feitas pelos participantes do curso ou seminário.

As estatísticas indicam que, quando uma palestra é complementada por bons recursos
visuais, as informações retidas pelo auditório, passado um período de, digamos, três dias,
poderão ser aumentadas de mais ou menos dez por cento, para sessenta e cinco por cento.
É desnecessário dizer que, se a apresentação for complementada por material impresso
de boa qualidade, a retenção pode ser ampliada para cem por cento. Segundo teóricos da
comunicação a retenção das informações de uma palestra, passadas três horas ou três dias,
está nas seguintes porcentagens: 2

Manual de Apoio e Orientação na Formação do Expositor Espírita Nacional e Internacional
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5. EXPOSIÇÃO E ORATÓRIA
"Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de
conformidade com os tempos e os lugares"
"O Livro dos Espíritos – Allan Kardec –
Q. 627-Da Lei Divina ou Natural".
A oratória é uma arte, como a música, a pintura, a dança, etc.
Até poucos anos, existia um cargo específico em muitas instituições espíritas: O cargo
de orador!

Não eram muitos os que se dedicavam a tal mister. Era difícil preencher essa função,
pois o orador da casa se mantinha "no cargo" por anos e com isso os demais se
acomodavam. Quando o cargo ficava vago, era muito difícil preenchê-lo.
Hoje, os dirigentes de muitas instituições espíritas estão tendo o cuidado e iniciativa de
irem preparando novos oradores, tendo sempre mais de dois ou tres, que se revezam nas
preparações de palestras na própria casa. Para o próprio treinamento, esses oradores de
casa, vão realizar palestras em outras casas espíritas e assim, vão adquirindo segurança e
confiança no próprio trabalho.
Não há diferença entre palestra e conferência em termos de tarefas espíritas. Usava-se
palestra para os estudos na própria casa espírita e conferência era dado a apenas poucos
"conferencistas". O uso do termo conferência representava grandes eventos onde desfilavam
personalidades de sublime sabedoria na arte de falar.
Com o passar do tempo e a necessidade de se ter mais e mais oradores, foi-se abrindo
espaço, (pela necessidade) a novos expositores, sem que com isso se deixasse de lado os
grandes tribunos.
Hoje, reunem-se centenas e milhares de pessoas para irem ouvir os grandes tribunos.
Mas graças a boa vontade, estudo e preparação novos valores despontam, verdadeiros
professores, que na mágica da simplicidade passam a se comunicarem, oferecendo a todos
conhecimento com substância sólida e segura.
Todos poderemos ser oradores?
Para ser um bom orador não basta apenas querer, estudar a parte técnica e dominar os
artifícios e equipamentos da comunicação; é preciso contar com o dom da oratória e ter a voz
timbrada para tal.
Formar bons expositores e orientadores doutrinários, na retaguarda, é hoje uma
preocupação, considerando o crescimento de casas e instituições espíritas no mundo todo.
A semeadura é farta, deve-se garantir o êxito da mesma.
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6. PREPARAR-SE PARA SER UM ORADOR
O aspirante deverá:


Vigiar pensamentos e atos, para poder estar sempre em boa sintonia com a
Espiritualidade.



Administrar emoções, inibições.



Utilizar o corpo e o tom da voz a seu favor,



Aprender a utilizar o conteúdo de suas conferências, objetivando envolver o público
com seu carisma pessoal e emoção verdadeira e controlada.

A emoção é importante e pode levar o orador às lágrimas; porém, é imprescindível
educar e conter os impulsos emocionais, mantendo um padrão de equilíbrio.
O objetivo do comunicador é fazer com que seus ouvintes se convençam de que o que
estão ouvindo é verdade. Ser eloqüente é falar tirando do coração aquilo que de bom existe
nele. O orador ou expositor que usa apenas o cérebro poderá falar muito bem; pronunciará
magníficas preleções, mas não será eloqüente; encantará como um artista da palavra, mas
não convencerá como um apóstolo.
A oratória e a eloquência não devem ser confundidas com a retórica.
Obs: Costuma-se dizer: "Fulano tem uma boa retórica", vale dizer: "Fulano tem muitas
técnicas para falar". "Fulano fala muito, mas superficialmente".

7. A ELOQUÊNCIA
Eloquência é sentimento e se adquire pelo cultivo dos seguintes passos :

7.1– Ser Natural:
O maior e melhor exemplo de naturalidade foram os ensinos de Jesus, falava calmo,
com naturalidade, quando se dirigia aos discípulos e ao povo.
Cada pessoa tem seu estilo próprio de falar. O orador ou expositor espírita deve buscar
o seu; O estilo natural já está latente, apenas florescerá na hora certa. O orador desenvolve
seu próprio estilo, não copiando ou imitando outro orador, mesmo que o admire muito. É
recomendavel a propria maneira de ser.

7.2 – Ser Entusiasta
O orador deve ser um entusiasta, deve colocar vivacidade no que fala. Com certeza,
sendo entusiasta, aprecia e conhece o que está expondo. Com isso falará com tamanha
nobreza e alegria, que deixará o público com vontade de "quero mais". Uma preleção
pronunciada sem calor, sem vivacidade, não convence ninguém.
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7.3 – Ter Fé
O orador ou expositor com fé, falará com firmeza porque sabe, está convicto de que
levará a boa mensagem.
7.4 – Adquirir Conhecimento
Ao se abraçar a tarefa da oratória, deve-se observar que só se pode falar com
segurança e destreza, se "houve preparo para se falar". Quem se aventurar a tentar falar ou
ensinar tópicos de que não se preparou, pode estar caindo em graves êrros.
O orador que desejar segurar firme na tarefa de ensinar por meio de conferências, ou
estudos, ou palestras, deverá estar sempre lendo, pesquisando, se informando e se
preparando para tal.

O orador deve estar sempre pronto a ouvir, e, de tudo tirar ensinamentos para transmitílos a seus ouvintes. Eloquência é sentimento.
Quem não sentiu a vida ainda não tem o conhecimento indispensável para apontar a
seus irmãos o caminho, a verdade e a própria vida.
7.5 – Ser Sincero
Sem sinceridade não pode haver entusiamo e eloquência. só se tem segurança e
sinceridade ao falar em público, aquele que vivencia o que prega.
Procurar vivenciar os ensinos de Jesus dentro e fora do lar.
Adquire muita responsabilidade perante as Leis de Deus, o orador que prega, ensina
uma coisa e não as vivencia dentro e fora do lar.
O orador é constantemente vigiado pelos encarnados e desencarnados.
7.6 – Cultivar o Amor
O amor é o maior móvel para o crescimento espiritual da humanidade. Quem
desenvolveu o amor sem cobranças, o amor verdadeiro, sempre tem palavras que induzam
as pessoas a viver nobre e dignamente, de conformidade com os mandamentos do Senhor.
Amor é dedicação, é renúncia, é doação. O amor transforma as mais simples palestras em
holofote de luz.
7.7 - Ser Corajoso
Ser corajoso é de extrema importância para se expor ao púlico de forma firme e segura,
impulsionado pela verdade que carrega, pelas conquistas que fez em pesquisas, pela
segurança de que estará levando a todos, informações iluminativas, mesmo que em situações
mais adversas e frente a dificuldades que possam aparecer no momento.
O orador corajoso tem o controle do tempo, do espaço e do público.
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8. TÉCNICA PARA PRONUNCIAR PALAVRAS
A técnica de pronunciar as palavras de modo expressivo ou elegante, forma correta e
agradável, denomina-se Califasia.
8.1 – Articulação das vogais:
Ao expressar a voz, o orador deve articular as vogais e consoantes com cuidado, para
formar sílabas claras, observando-se o valor de todas elas, especialmente: da sílaba tônica e
da final.
O som das sílabas devem ser completos. Um recurso excelente é ler várias vezes, em
voz alta, trechos de redação, com calma, exercitando a voz na pronúncia de todas as sílabas,
observando o som da própria voz.

Dar o devido valor a sílaba tônica e/ou consoante forte, se isso não for feito, corre-se o
risco de abreviar certas sílabas, fazendo desaparecer as finais.
... cê qué passeá ? (Você quer passear?)
Fulano taí? (Fulano está aí?)

Co’ra são? (Que horas são?)
Tô morren difom! (Estou morrendo de fome!)
Quando se encontra uma palavra com várias sílabas, há tendência de diminuí-las, não
articulando bem as consoantes, não formando direito as sílabas e, sobretudo, não
pronunciando a final.
Assim, testemunho, esplendidamente, córrego, bambuzal, fome, estou, etc. , são
pronunciadas como: testemunh’ , splendidament’ , corgo, bambuzá, fom, tô.( Isto, com certeza
entre pessoas de pouca instrução)
De uma modo geral, em comunicação popular, rotineira, isso é comum acontecer. O
comunicador quando desempenhando a função de orador espírita, deverá sempre pronunciar
corretamente as palavras com todas as sílabas. Imitar o Chico que se viu obrigado a estudar
para poder transmitir, com mais facilidade as mensagens recebidas.

8.2 – Alteração do sentido das palavras:
Exemplo:
baia: compartimento onde se recolhe o animal no estábulo;
baía: golfo estreito que se alarga para o interior;
báia: tribo indígena que habitava um estado regional do Brasil, MT
sábia: culta,
sabia: verbo saber e sabiá: ave canora;
música: arte e ciência de combinar os sons e
musico: verbo musicar: Eu musico, tu musicas...
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PERFEITA EMISSÃO DO SOM

Há uma grande e íntima conexão entre califasia e califonia: a perfeita emissão
do som, no canto, baseia-se na perfeita articulação do fonema, na fala. Quem, pois,
desejar boa emissão de sons, em música, deve primeiro saber articulá -los bem em
fonética. Um é a base do outro e ambos se unem para dar ao homem o domínio
perfeito do mais admirável instrumento de sopro - o aparelho fonador.

A califonia, corresponde, em califasia, à articulação: da correta execução dos
movimentos fonéticos depende a pronunciação da palavra, da frase. Assim também
da perfeita emissão dos sons, segundo as regras e as exigências da música, depende
a frase melódica a ser executada.
A calirritmia corresponde em prosódia, aos movimentos do discurso, da poesia,
do trecho que se quer interpretar. A calirritmia portanto, é parte da variação na altura,
intensidade, tom, duração e ritmo da fala. Da execução perfeita dos movimentos, do
ritmo, depende a dinâmica da declamação ou do canto. Saber usar os recursos da
voz, é uma arte. E os que soltam sons, podem modelar esses sons. Basta ter
paciência de se auto observar, fazer exercícios com a voz.

10.

RESPIRAÇÃO
A respiração tem dois objetivos:

Renovar o oxigênio do sangue e expulsar o gás carbônico. Sem isso não se teria
condição de viver.
Armazenar o ar necessário para a correta emissão do som, que irão formar as palavras
para o canto ou a fala.

10.1 - Tipos de Respiração


Clavicular

Esta respiração é defeituosa, pois é insuficiente. Produz-se elevando-se
clavículas e as costelas superiores, de baixo para cima. Pouco contato com o ar em
uma parte mínima dos pulmões. A fala fica prejudicada, por falta de fôlego.
Uma sensação de cansaço apodera -se do locutor, do orador, pois os músculos
aí são menos ágeis e as paredes do tórax muito menos móveis, produzindo grande
esforço na laringe que se deve mover violentamente.


Intercostal

Consegue-se esta respiração dilatando-se as costelas no sentido lateral; isto aumenta o
espaço da caixa toráxica, possibilitando maior quantidade de ar.
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Abdominal

É executada pela movimentação do diáfragma. Deve ser profunda e captar a maior
cubagem de ar.

10.2 - Recomendações para a respiração
A respiração é força produtora da corrente sonora. O orador deve combinar os
três tipos de respiração, obtendo assim um melhor resultado. Convém que cada
orador cuide da provisão de ar para a leitura, discurso ou palestra que vá realizar.
A inspiração abdominal deve ser profunda, frequente e renovada sempre, antes
que se acabe a reserva de ar. Procurar fazer exercícios de inspiração ajuda muito. Se
não se fizer exercício, o depósito de ar ficará insuficiente, podendo faltar no meio da
frase. Alguns leitores pouco depois de iniciar uma leitura, já se sentem cansados
porque não dispõem de mais fôlego.
Não se consegue falar muito em um fôlego só. Alguns oradores que se
descuidam deste ponto só percebem quando já é tarde. Interrompem a frase,
quebram a palavra ao meio afim de "puxar o ar".
Combinar os 3 tipos de respiração pode se conseguir um melhor resultado.

10.3 - Além de profunda e freqüente, a inspiração deve ser silenciosa.

Há que se considerar ainda:

A)

Nunca se deve respirar ( inspirar e expirar) no meio de uma palavra,
meio de uma frase. No meio de uma palavra, quebra -lhe a significação;
meio da frase, quebra-lhe o rítmo e o sentido. Daqui vem a necessidade
estudar bem a respiração que há de ter, na extensão do período, a fim
evitar estes defeitos muito graves na dicção.

no
no
de
de

B)

Nunca esperar que os pulmões se esvaziem complemente de ar para enchê los. É indispensável que se tenha sempre uma sobra de respiração para
qualquer imprevisto.

C)

Manter a posição do tórax reta e complemente livre. Se o corpo está
dobrado, a respiração abdominal é impossível. Quando muito se terá a
clavicular que é defeituosíssima. Sem ar suficiente, quebraremos, sem
dúvida nenhuma, a frase ou o período que tivermos diante dos olhos.
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D)
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Se o orador ou expositor permanecer sentado (não recomendável) , deverá
manter as costas de encontro ao espaldar da cadeira, o busto ereto, a
cabeça naturalmente posta, as pernas em ângulo reto. Se ficar em pé,
manter-se firme, isto é, não descansar o corpo ora numa perna, ora em
outra.

11. TIPOS DE RECINTOS
Diagramas que indicam a posição mais adequada para o orador
Sala con assentos em
filas

Auditório con mesa de
convidados e cadeiras em
forma de teatro

Posição do Coordenador, Orador na mesa

Auditório com
cadeiras em semi
círculo

20
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11.1 - Alguns tipos de recintos que o orador pode encontrar:

11 – Alguns Tipos de recinto que o orador pode encontrar:

Se for possível
ao orador
o recinto
onde
irá falar,
ótimo
Sempre
que for possível
o conhecer
orador deve
conhecer
o local
onde
irá falar

P o d e s e r a re n a
m a is b a ix a q u e o
p ú b lic o ,
n o rm a lm e n te e m
U n iv e rs id a d e s . O
o ra d o r fic a c á e m
b a ix o e o p ú b lic o
e m c a d e ira s
a s c e n d e n te s

Pode ser no palco de
teatro, orador em
nível bem mais alto
frente ao público

Pode ser espaço de
cancha esportiva
com tablado mais
alto, que o nível do
público.

Pode ser em um
salão onde o
orador e público
estão no mesmo
nível

Pode ser num
anfiteatro – sala
circular ou semicircular com o
palco no centro
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12. POSTURA
De muita importância é a postura daquele que se dispõe a falar em público. A
apresentação pessoal, gesticulação, conhecimento do que se vai apresentar, modulação da
voz, etc...é um conjunto de fatores que pode ajudar na absorção do conteúdo da conferência,
como pode ser um problema, quando não bem planejado

12 - Apresentação pessoal
O orador é o foco da atenção em todos os detalhes, também na apresentação pessoal.
O orador espírita deverá adequar-se de modo a não chamar excessiva atenção para sua
aparência, quer pelo abuso no emprego de roupas esportivas ou pelo pelo rigor do traje muito
social, ou chamativo,,, com brilhos, etc... a aparência não é tudo, porém auxilia. Iniciemos
pois, com a higiene pessoal perfeita: barba, cabelo, roupas, sapatos limpos. Em muitos casos
um bom comunicador é afetado por uma crítica simples. Um terno dá maior seriedade ao
passo que uma roupa extravagante pode prejudicar a aparência.
Dependendo da tarefa e do público alvo, fica até melhor o uso de calça jeans e
camisetas. Que se tenha bom senso de verificar que os mesmos estejam em boa
apresentação, sem rasgos, cortes ou desfiadas. Muitas vezes em nome da "humildade", os
espíritas deixam de ter o bom senso.

12.1 - Postura perante a Direção da Casa e do Grupo
Algumas recomendações importantes quanto a posição do "orador" perante o auditório,
estão a seguir:
· Aguardar no recinto, ser chamado pelo diretor ou coordenador do trabalho, quando em
tarefa fora de sua casa espírita.
· Permanecer próximo da mesa ou do espaço a ser utilizado para a palestra.
· Olhar sempre que possível para a maioria dos ouvintes;
· Eventualmente olhar diretamente os olhos das pessoas, focando o centro do rosto,
entre os olhos. Isto dá a vantagem de se tomar a temperatura do público e quando não, de
chamar sua atenção.
Existem outras vantagens, como: olhando uma pessoa diretamente nos olhos, esta
automaticamente concorda com o que você está dizendo, meneando a cabeça. E você pode
chamar a atenção, de forma discreta, dirigindo-se, diretamente às cochichadoras e aos
cochiladores.
· Focalizar, às vezes, com maior ênfase os perdidos nos cantos, fora do ângulo de visão
normal, isto se pode conseguir com leves passos de um lado para outro.
· Obter o controle do grupo com a visão.
· Não sentar sobre a mesa, para evitar a característica de displicência que o gesto
induz .
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Por mais que nos esforcemos em parecer naturais diante de uma platéia, mesmo
conhecida, sempre somos acometidos por um "pouco" de nervosismo; salvo se já tivermos
uma experiência de muitos anos de trabalho com o público no que tange a desenvolver
conferências e estivermos ligados, firmemente na espiritualidade.

13. O ORADOR
13.1 - Posicionando frente ao público:
Devemos respeito aos que nos irão ouvir e ver, portanto, o orador deve evitar tanto
quanto possível:
1.

Repetir pedidos de desculpas porque não teve tempo de preparar a palestra.

2.

Tossir a todo momento, mesmo não sentindo necessidade.

3.

Pigarrear (limpar a garganta vezes seguidas).

4.

Assoar o nariz, dobrando ou amassando o lenço em frente ao público.

5.

Apertar o nariz com o indicador e o polegar frequentemente.

6.

Colocar a mão na boca enquanto fala.

7.

Esfregar as unhas, com a mão semifechada, na gola do paletó ou no peito.

8.

Sentar e levantar várias vezes.

9.

Gesticular nervosamente, mostrando até o esforço facial para tal.

10.

Levantar o cós das calças ou da saia, como se estivesse caindo.

11.
Tomar água num gole só, colocando o copo nervosamente sobre a mesa, ou
tomar água a toda hora, secando garrafas e garrafas de água.
12.
Remexer papéis diante do público, buscando algo que, no nervosismo não
encontra. Isto demonstra insegurança e o público já não presta mais atenção na conferência,
mas sim, quer ver o desenrolar da ação. Foi chamada atenção para o que não se devia.
Procurar fazer a busca de forma natural, conversando com o público, para que o mesmo não
perceba seu nervosismo.
13.
Repassar as mãos várias vezes no cabelo, rodar os anéis nos dedos sem parar,
ficar apertando tarraxa dos brincos, retirando fiapos da roupas,( mesmo que não exista).
14.
Abanar a todo momento, frente ao rosto, como se houvesse um mosquitinho
perturbando. (salvo se realmente houver um mosquitinho, fazê-lo sem chamar a atenção).
15.
16.

Morder a caneta, o ponteiro, ou o lápis, num gesto inconsciente.
Esfregar as mãos o tempo todo, como que retirando o pó do giz da pele. Uma vez
ou duas basta. (Se tiver alergia a giz, providenciar com antecedência um pano
úmido para limpar as mãos discretamente).
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17.
Andar de um lado para outro a todo momento. Em certos momentos, funciona
como um acordar para alguns que têm o hábito de cochilar na platéia, mas em demasia,
provoca o cansaço visual das pessoas,
18.
Falar alto com a pessoa que estiver ajudando na colocação de transparências no
retroprojetor.
19.
Buscar transparências que "desapareceram ou foram esquecidas" com isso
perdendo tempo e ainda colocando a atenção do público nos gestos que a situação acarreta.
Nem sempre o orador tem condições de falar e manusear as transparências. (Esquece de
falar ao microfone, cai transparência no chão, etc...) Será importante neste caso, solicitação
prévia de um auxiliar e que o mesmo entenda o gesto da mão do orador, para a troca
sequencial das lâminas ou transparências.
Estudar os gestos, diante do espelho, verificar tempo da palestra, o tom e a velocidade
da voz, isso com antecedência. Com certeza, o orador se sentirá mais à vontade conhecendose.

13.2 - Movimentação no Auditório
Às vezes não se consegue ter o local ideal para falar ao público. Oradores são
convidados a falar em locais que não conhecem e algumas vezes se encontram em situações
difíceis. Neste caso, devemos encontrar a melhor posição, seguindo estes princípios:
· Procurar não ficar de costas para ninguém. As vezes não é possível; então ficar de
costas para o menor número de ouvintes.
· Manter-se um local que facilite viasualizar e olhar nos rostos da maioria dos ouvintes,
mesmo que tenhamos que nos mover um pouco.
· Há locais onde existem assentos atrás de algumas colunas ou pilares. Neste caso, o
orador pode dar uns passos para ser visualizado por aqueles que mais estão ouvindo, do que
vendo-o.
· Sempre que o local permitir, não colocar assentos em locais onde há ponto cego.

· Testar se a acústica está condizente para o número de pessoas esperadas,
considerando o tamanho do local ou da sala. Fazer todo o possível para que não tenham
anteparos antiacústicos, como:










vasos na mesa ou vasos com plantas altas junto a mesas e cadeiras,
mesas empilhadas ou sôltas,
biombos e divisórias,
janelas abertas,
cortinas esvoaçantes,
estantes,
pedestais com estátuas,
pessoas com montagem de filmadoras,
grupos de pessoas em pé.

Cada um destes fatores citados acima bloqueia o som.
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Sem dúvida existem outros fatores de menor importância que o orador deverá procurar
conhecer a disponibilidade dos mesmos, antes de iniciar a palestra:

quadro-negro, apagadores, cartazes , etc

quadro branco com canetas porosas especiais funcionando e não sêcas,

quadro mural (flip chart) com canetas coloridas que funcionem,

telas de projeção,

aparelhos audiovisuais.

Em regra geral, existem dois extremos de expositor:
· O "estátua", aquele que não se mexe, não sai do lugar e é muito cansativo.
· O "voador", aquele que não para um momento, deixa o auditório cansado de
tanto acompanhar com os olhos a sua movimentação.
Nenhum dos dois tipos acima é recomendável.

13.3 - Algumas ilustrações que ajudarão o orador a observar-se:

Evite malabarismos
chaves ou moedas.

com

giz,

Procure não balançar-se
sobre os pés, nem fazer
ruídos com sapatos.

Não golpear quadro, parede ou
tela, para evidenciar atenção.

Não dê as costas ao público
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Em uma palestra os gestos do orador devem ser usados de uma forma natural, pois se
forem forçados tornar-se-ão ridículos.

Um dos defeitos mais graves no expositor é ficar andado em frente do público (isto
demonstra nervosismo) e o pior de tudo, os ouvintes acompanham só os primeiros
movimentos e depois se desligam. Em gerando desinteresse no público, este começa a gerar
ruídos, abrir chocolates, balas.
Porém, quando sentimos uma monotonia no auditório, poderemos usar esta técnica para
acordar o público.
Ex: Um ou dois passos mais fortes, o qual o público não espera
Procure recordar que o público está ali
para ouví-lo, não os faça dormir.

Não caminhar todo o tempo frente ao público

14. MOVIMENTAÇÃO DAS MÃOS

· Soltar as mãos, utilizando os gestos naturais quando necessário.
· Se o orador tiver de manter um bloco ou fichas de anotações em uma das mãos,
escolhe-se para gesticular a mão livre.
· Apoiar as maõs nas laterais da tribuna, quando o orador estiver falando.
· Oradores costumeiramente seguram por muito tempo em uma das mãos, ponteiro a
laser para apontar os slides; cuidar para não dirigir a luz infra-vermelha nos olhos da platéia.

· O bom uso dos gestos com as mãos e com o corpo podem constituir-se em recursos
visuais muito eficazes para o orador.
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14.1 - O que fazer com as mãos?

2

1

3

1 - Mantenha as mãos longe da boca e do rosto.
2 - Esta posição inicialmente poderá parecer desajeitada, mas os gestos espontâneos
dão a impressão de grande naturalidade.

3 - Utilizar as mãos e o corpo em gestos simples e naturais podem constituir-se em
recursos visuais mais eficazes.

14.2 - Algumas sugestões positivas para a postura das mãos:

Mãos sobre o ventre: curve ligeiramente os braços sobre as laterais do ventre, de forma
que a ponta dos dedos da mão direita toquem levemente as pontas dos dedos da mão
esquerda.
Pulsos apoiado sobre a cadeira: curve os cotovelos, de forma que os pulsos descansem
sobre as cadeiras;
Em utilizando o ponteiro a laser ou telescópico: segure o ponteiro com firmeza, apoiando

a outra extremidade, de leve, sobre a outra mão.
Mãos segurando a gola do blaser ou paletó, sem forçar, sobre o peito: curve os
cotovelos num ângulo fechado, de maneira que as mãos se encontrem nas duas lapelas.
Apoie-se de leve sobre a tribuna: ao utilizar a tribuna, deixar as mãos repousarem

levemente sobre suas bordas.
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Em alguns momentos, quando a situação pedir, abrir os braços ou mesmo levantá-lo,
para acentuar uma passagem da palestra, pode ser utilizado.

14.3 - Algumas sugestões mais:
Não fale em público olhando para seus próprios pés,
Não olhe em demasia para o teto, acompanhando com o olhar, algumas vezes, um
mosquito voando.
Não volte o olhar em seguidas vezes para direção de janelas ou portas abertas,
buscando algo que está fora do recinto, (a tendência do público é voltar os olhos na direção
de onde o orador está focalizando o olhar).
Não faça "chover no público" das primeira filas.
Não chute bola imaginária, com a ponta do sapato,
Não coce as costas, ou partes do corpo, (se estiver com alguma coceira incomodando,
trate de fazê-lo com discrição).
Não coce os cantos dos olhos a toda hora.
Não limpe os cantos da bôca a toda hora.
Assegure-se de estar usando um bom desodorante devido a transpiração em climas
quentes. Ás vezes é inevitável a transpiração. Portanto, sempre que possível e o clima
permita, o orador ou oradora deverão usar blazer leve, paletó de um tecido próprio para
climas quentes, ou algo que ajude a minimizar o processo da transpiração. O que se tem
observado são as marcas molhadas em camisas de oradores e até mesmo de oradoras. É
um caso particular a ser observado pelo orador.

Obs:
Alguns oradores salivam mais do que outros, ao falar continuamente. Não percebem,
mas incomodam ao público mais próximo. As vezes um copo de água evita esse desconforto.

15. COMO DEFINIR PÚBLICO E TEMA
1.

Diagnosticar a situação (OVP)

2.

Identificar o perfil do público

3.

Definir o repertório

4.

Priorizar as expectativas

5.

Calendarizar os temas (OVC)
(OVP) = Ouvir a Voz do Público
(OVC) = Ouvir a Voz da Casa

O orador pode sugerir seus próprios temas. Outras vezes lhe é solicitado falar sobre
determinado tema, ou sub-temas de um tema principal. Alguns dirigentes de instituições
espíritas que passam por problemas internos, costumam encomendar temas especiais, para
"dar um recado" aos trabalhadores, ou a algum trabalhador que o "diretor da instituição", julga
necessário, ou ainda que alguns de seus trabalhadores precisam "ouvir" certas lições.
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O orador pode aceitar ou não determinado tema encomendado, de acordo com sua
capacidade, conhecimento e tempo de pesquisar e preparar
A preparação do tema é de fundamental importância para o êxito da apresentação. Sem
uma boa preparação, pode o orador se sentir inseguro.
A insegurança do orador ou expositor fatalmente será percebida pelos ouvintes,
comprometendo a exposição. Assim sendo deve-se evitar falar de improviso.
Preparar-se para levar a mensagem a todos em geral. A intenção e o propósito deverá
ser sempre o do estudo e do esclarecimento. A fraternidade e compreensão são parte do
suporte ao orador espírita, contribuindo assim, na iluminação dos espíritos, encarnados e
desencarnados.
Dicas:
· Use pequenos cartões para registrar as idéias principais e outros dados.
· Datas, títulos de obras, autores, nomes de lugares, etc.
· Treine até se sentir seguro.
· Faça exercícios mentais projetando-se no local do evento, realizando a palestra.

· Fique ligado à tarefa nos dias anteriores ao evento e procure perceber eventuais
intuições e/ou inspirações.

15.1 - Quanto à Escolha

A escolha do tema será feita considerando-se os seguintes aspectos:
· natureza da reunião;
· público alvo;
· conhecimento do assunto.
O tema deverá ser adequado à natureza da reunião que poderá ser:
· comemorativa (festividades doutrinárias);
· workshop de preparação aplicadores de passes;
· de estudo sistematizado;

· de informação geral;
· seminário sobre mediunidade;
· preparação de doutrinadores de reuniões mediúnicas;
· de educação espínfanto-juvenil;

·

outras.

Igualmente deverá ser observado o nível do público alvo, "os espectadores". Quando a
reunião é heterogênea, ou seja, há pessoas de diversos níveis de conhecimento doutrinário e
intelectual, o tema deverá ser adequado a atingir todos os níveis de interesse dos
freqüentadores.
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Torna-se impraticável, falar-se nas altas conquistas da parapsicologia comparada ao
Espiritismo para um público simples sem compreensão dos princípios básicos da própria
Doutrina.
Do mesmo modo, o orador não deve buscar temas onde não está preparado ou tem
pouco conhecimento, para evitar que a insegurança o desequilibre durante o trabalho
expositivo.

15.2 - Passos na Pesquisa sobre o Tema
· Conhecer com antecedência o público alvo. Se jovens, crianças, adolescentes, adultos.
·Conhecer a classe social: público simples de um centro no meio de um bairro de classe

média baxa, se numa sala de universidade.
·Buscar o foco da idéia principal do que vai se expor.
·Delinear a espinha dorsal da palestra, colocar os pontos principais que se quer
abordar.
·Preparar a bibliografia, selecionando os livros que tenham a ver com o tema.
Selecionar mensagens destes livros, e outros, que tenham a ver com a idéia principal.
Tambem assuntos e pesquisas em revistas laicas e livros de leitura, históricos, etc.. que
poderão ter um conteúdo enriquecedor.
·Separar esses livros, colocar marcadores nas páginas, para posterior leitura.
·Assistir alguns vídeos condizentes com o tema, se o orador possuir tal apoio.

16. MONTAGEM DA PALESTRA
Existem duas maneiras tradicionais de se montar uma palestra:
16.1 – Descritiva
Corresponde à descrição completa da palestra, com todos os pormenores que o orador
deseje colocar ao público. Em se preparando conferências para congresso, este recurso é
muito bom para os anais.
As palestras descritivas exigem um trabalho maior do expositor, que, após escrever todo
o tema, deverá assimilá-lo através de consecutivas leituras.
16.2 - Esquemática:
Corresponde à montagem dentro de um um esquema, onde serão destacados os pontos
-chave do tema a ser apresentado. O orador deverá estar bem familiarizado com o seu
esquema. Um cuidado que se deve ter, é de não "emprestar" o esquema montado por outro
palestrante para utilizar em sua palestra. Isto pode criar alguns embaraços.
Em geral, o modelo esquemático tem a vantagem de desenvolver as qualidades
literárias do expositor. A leitura em voz alta permite verificar a estética da mesma.
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Jamais o bom orador deverá decorar a sua palestra, pois perderá a naturalidade na
apresentação. As palestras decoradas, podem parecer que não foram preparadas pelo próprio
orador, foram "emprestadas". Tambem pode parecer mais um gravador do que um orador.
Outra coisa que não deve acontecer, é o orador ler o tempo todo, folhas e mais folhas,
como se fosse um discurso preparado. Isso torna a exposição totalmente desinteressante. O
orador "amarrado" ao texto, perde a naturalidade
Cada orador encontra a sua maneira e a melhor forma de apresentar o seu trabalho.
Seja descritiva, esquemática ou outra, o importante é que o orador se sinta bem da forma que
irá apresentar, sinta-se confiante que estudou, aprendeu, pesquisou e saberá passar toda a
sua informação ao público.

17. ESTUDO E TÉCNICAS DE PESQUISA
O estudo, a pesquisa deve ser uma constante de todos aqueles que se dedicam ao
ministério de falar em público. Tenha o orador a certeza e confiança que estando preparado,
levará informações importantes ao público.
Recomenda-se sempre que possível, a leitura de autores clássicos da língua do país e
obras da gramática a fim de preparar-se no melhor conhecimento da sua língua. Ao
pesquisar os estudos nos livros de Emmanuel, Joanna de Angelis, Léon Denis, Gabriel
Delanne entre outros espíritos, recomenda-se ter um dicionário ao lado. Doutrina Espírita
tambem é uma excelente cultura.
O orador ou expositor espírita deverá buscar manter-se atualizado com relação às
informações científicas e tecnológicas, pois constantemente é convidado a opinar sobre
certos assuntos, conforme o ponto de vista doutrinário.
Com a fundação das Associações Médico-Espíritas no Brasil e no Exterior, estão
acontecendo muitas conferências e encontros na área Medicina e Espiritualidade. Isso faz
com que conferencistas médicos, que tendo o conhecimento acadêmico, enriqueçam suas
palestras nas bases do conhecimento espírita.
Obrigatoriamente, qualquer profissional que tenha por convicção o Espiritismo, sendo
orador ou expositor deverá estudar constantemente as Obras Básicas e complementares.
Sendo a Doutrina Espírita abrangente, e visando os aspectos de ciência, da filosofia de
conseqüências morais, o estudo deverá ser amplo, na diversidade dos assuntos existentes
na obra literária espírita. O orador convidado a falar sobre determinado assunto, deverá: ou
ser profissional na área ou estudar e pesquisar muito para dar as informaçoes corretas.

Para reforçar, não bastará o estudo apenas das obras científicas, ou apenas das obras
filosóficas ou das obras de cunho religioso; é necessário o estudo no amplo aspecto.
Em contra partida, também observa-se de uns anos pra cá a crescente abordagem do
tema espiritualidade dentro das universidades ortodoxas. Algumas universidades buscam
intercambiar estudos com oradores médico-espíritas, pelo crescente interesse na área da
ciência e religião, mediunidade e reencarnação.
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Como apoio nas pesquisas sobre os assuntos das suas conferências, o orador espírita
dispõe hoje na atualidade dos recursos fantásticos pela Internet. PORÉM:- internet pode
trazer desinformação. Atenção...entre dúvidas, consultar Kardec.
17.1 - Algumas sugestões para auxiliar na pesquisa por tema:
Além disso, temas especificamente espíritas encontram-se catalogados, como algumas
sugestões seguintes, entre as muitas ofertadas nas livrarias espíritas:


Allan Kardec, editado pela FEB, em 3 volumes, de autoria de Zêus Wantuil e
Francisco Thiesen, num total de 896 páginas.



Antologia do Perispírito, Editora do Centro Espírita Léon Denis autor José Jorge,
com 306 páginas.



Bibliografia Espírita, em dois volumes, editado pelo Grupo de Divulgação de
Bibliografia Espírita, de Salvador-Brasil, totalizando em torno de 950 páginas.



Definições Espíritas da Editora Lâchatre, com 139 páginas.



Índice Remissivo de "O Livro dos Espíritos" em 3 volumes, editora do Centro
Espírita Léon Denis do Rio de Janeiro-Brazil, de autoria do Professor José Jorge,
num total de 945 páginas.



O Espiritismo de A a Z, editado pela FEB com 552 páginas.



Vade-Mecum Espírita, editado pela Edições Nosso Lar com 277 páginas, autoria de
Luis P. Guimarães.

17.2 - Obras espíritas de pesquisas por assunto global:
Além das obras da Codificação, indica-se entre outras dezenas de livros de autoria de
diversos espíritos, entre eles: Joanna de Angelis, Emmanuel, André Luis, Camilo, Manoel
Philomeno de Miranda, Marco Prisco, Caibar Schutel, Dr. Bezerra de Menezes, Humberto de
Campos (o Irmão X) através de médiuns como nosso querido medium já desencarnado,
Francisco Cândido Xavier, nosso estimado orador Divaldo Pereira Franco, Dra. Marlene Rossi
Severino Nobre, Nestor João Masotti, José Raul Teixeira, José Jorge, entre tantos seareiros
que abraçaram a causa da oratória, levando a milhares de pessoas, a informação
esclarecedora da Doutrina Espírita.
Entre as dezenas de livros espíritas de estudos e consulta, destacamos a coleção "No
Mundo Espiritual" do espírito André Luís (FEB Editora), os 4 livros: Caminho, Verdade e Vida,
Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, de Emmanuel (FEB Editora), entre outros.
Os oradores devem sempre procurar levar histórias ao público: Livros: "A Vida Escreve";
"Alvorada Cristã", "Jesus no Lar", "Bem-aventurados os Simples", etc.
Estes livros se prestam com excelência, para ilustrar temas de abordagens em questões
morais e evangélicas. Nada é melhor para fixar um ensinamento na mente dos ouvintes do
que transmití-lo em forma de história, parábola.
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Jesus ensinava pelo método de histórias e elas chegam até os nossos dias. Este é mais
do que um sinal de que este método funciona muito bem.

Aquele que abraça a causa espírita e se torna um orador, deve estar o tempo todo ou
sempre que possível, coletando informações e armazenando por assunto, arquivando em
pastas. Assim, quando precisa utilizar-se de suas pesquisas, já terá material que muito o
ajudará.
Nas revistas laicas, jornais, etc...muito material tambem pode ser consultado com
critérios.
Nunca se viu tantas revistas e jornais laicos trazendo notícias, entrevistas, pesquisas
sobre Medicina e Espiritualidade, como se vê nos dias atuais, não só no Brasil, mas em
revistas do mundo todo. Todo esse manancial de informações pode enriquecer temas de
conferências dentro da casa espírita.
17.3 - Material da Internet, fitas vídeo, fitas K-7, CD rom ou DVD, MP3,
O orador não inventa nada, tudo é coletado de obras e dados anteriores e muita
inspiração espiritual.
Estuda-se o material de pesquisa retirados da internet, ou de livros, fitas de vídeos ou
K7s, cds-rom, dvd, MP3. O orador compila, monta o seu próprio discurso, sua própria
palestra, enriquecendo-a de histórias e fatos que se possível, deverão ser citadas as fontes
ao longo da conferência. Para muitos ao lerem este Manual, falar em Fitas VHS, K-7, é já fato
da história… A modernidade facilitou a vida… Pensemos na época de Paulo de Tarso...

18. INSERINDO UMA HISTÓRIA
Se o palestrante for contar uma história pessoal, esta deverá ser inteligível, observandose a seqüência: início, meio e fim.
Início: - Quando aconteceu? ( a data ) - Onde foi? ( o local )
Meio: - Com quem? ( nomes participantes ) - Como foi?
Explicação: Por que?
Fim: - Qual a lição, ou mensagem que se extraiu.

19.

DIMENSÃO DO DISCURSO
Como dimensionar um discurso:
1. Fase de Aquecimento 20% do tempo
2. Faça breve saudação à mesa e à platéia
3. Familiarize-se com as fisionomias presentes, sem se deter em pessoas
4. Faça introdução ao tema, explicando brevemente o que será abordado
5. Fase de Exposição 70% do tempo
6. Exponha, considerando que o público desconhece o assunto e inicie pelo começo
7. Argumente de maneira lógica, não se esquecendo do entusiasmo e emoção
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8. Exponha, demonstre, analise, exemplifique e argumente com energia
9. No momento do espaço para perguntas (OVP), responda e esclareça com naturalidade
e objetividade, sem sair do tema proposto e alicerçado nas obras fundamentais
10.Fase de Encerramento 10% do tempo
11.Faça breve recapitulação, evidenciando os pontos essenciais do tema
12.Reforce a relação do tema com as necessidades humanas atuais e sua aplicabilidade
na vida moral
13.Conclua e agradeça sem delongas
19.1 - Fases da exposição da palestra
O desenvolvimento de um tema se da por fases, mas sempre girando em torno da idéia
central da conferência. Essa é a lógica.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
conferência.

saudação inicial
definir a temática
expressar a 1ª. Argumentação ou tópico chave.
ilustrar com uma ou duas histórias.
expressar a 2ª. Argumentação ou tópico chave.
finalizar os tópicos
fazer o fechamento englobando as idéias expostas com a idéia central do tema.
pode ainda usar o recurso de uma boa história para o fechamento final da

Ao iniciar a palestra, é importante que estas 8 fases estejam bem delineadas na
memória do conferencista, que poderá ter ou não os recursos das transparências, slides, ou
anotações escritas em fichas pequenas nas mãos para lembrete dos tópicos.

19.2 - Sugestão do procedimento:
Ao ser passada a palavra ao orador, este deverá fazer a sua saudação ao público.
Observar que sejam palavras cheias de amor e entusiasmo pela oportunidade oferecida ao
orador, e que não se alongue neste início.
Feita a saudação inicial, o orador deverá entrar diretamente no tema, definindo-o, para
que o público tenha uma ideia do desenvolvimento e acompanhe muito de perto, o raciocínio
do orador.
A idéia central do tema deverá ter ligação direta com todos os passos da conferência.
Muitas vezes, o próprio orador pede para "abrir um parênteses" para contar algo.
Fazendo isso, ele pode até sair um pouco do tema central, mas retornará a ele, após contar "o
caso, ou história, ou ainda uma passagem pessoal". O público adora passagens pessoais.
Sente-se como se o orador tivesse ali, contando um caso em particular.
Jamais o orador deve "perder o fio da meada".
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Feito isso, o orador ja estará dominando a platéia e desenvolve seu tema com confiança.
Quem estará ali, estará vibrando na mesma faixa iluminativa.

É comum ouvirmos alguns oradores dizerem que, "estamos todos no mesmo nível de
aprendizados...uns aprendem mais rápidos e outros mais devagar. Os que ali estamos,
estamos sim no mesmo nível de aprendizes... apenas ele, o orador, dedicou um tempo mais
para pesquisar e passar a informação aos irmãos presentes". Com isso o público já se sente
conquistado e desculpado para si próprio "que não teve tempo de estudar, e que bom que
irmãos outros têm esse tempo e levam a informação pronta a todos".

19.3 - Elemento surpresa:
Continua o orador firme, calmo, utilizando-se de slides via computador, o Power Point,
(mencionamos essas informações no Manual de Apoio a Organização de Eventos Espíritas
Nacionais e Internacionais, citado no início deste – vide www.spiritist.org ).
Assim pode se trabalhar mais facilmente com o computador, ligado ao projetor
multimídia. Esse recurso é ótimo, pois o orador pode utilizar com muitos slides coloridos,
gravando o material em diskete ou CD-rom, facilitando o manuseio e não precisando carregar
o pesado volume que são as transparências. Num simples CD-rom o orador pode armazenar
dezenas de conferências com imagens.
Ou ainda outros recursos visuais, como cartazes onde parte do cartaz é coberto com
uma folha solta, somente presa com uma pontinha de cola, fácil de descolar. O orador vai
descobrindo, retirando a folha que cobre alguns ítens, e vai mostrando o elemento surprêsa
aos presentes.
O quadro branco com canetas coloridas, deixará imagens duradouras na mente dos
participantes. (neuro-linguística) se for bem utilizado. Letras grandes, claras, desenhos que
ajudem a fixar o assunto.

20. DESENVOLVENDO A EXPOSIÇÃO
Quando o conferencista/orador realiza uma preleção em ambiente mais informal, como
numa sala com as cadeiras em círculos (ítem 12.1), pode permitir aos presentes interagir com
a palestra, tomando o cuidado de manter a liderança da situação em todos os momentos. O
orador pode permitir ao público um ou outro apontamento para enriquecer ou responder
questões que estejam dentro do tema estudado.
O ideal é deixar meia hora de perguntas para o final da conferência, quando isso ficar
acertado entre o palestrante e o coordenador do evento. Com tempo, o orador se sentirá mais
familiarizado ao falar em público.
Sentindo firmeza no primeiro passo, o orador parte para o segundo, na escala da
argumentação, que é a colocação de novos raciocínios na conferência.
São importantes as citações de O Livro dos Espíritos, do Evangelho, enfim das obras
fundamentais da Codificação. Sempre que possível, informar onde se encontram as citações,
especialmente se a citação estiver sendo vista.
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O público gosta de anotar citações e já espera poder obter as fontes de consulta das
mesmas. Este é um dado que deve ser levado em conta. Cuidado para não pegar carona nas
citações de outros conferencistas, que por sua vez não colocaram a fonte. Preferível não
colocar a se expor em situação desnecessária.
Sempre que possível citar...
"Segundo o livro de fulano, na página tal, passagem tal, etc..."
"Segundo os ensinos de Jesus na passagem do Evangelho tal, tal e tal..."
"Segundo Joanna de Angelis no livro tal, mensagem tal..."
Obs: · Fundamentar toda e qualquer informação.
· Não utilizar-se de "achismos". "Eu acho que é isso..., eu acho que é aquilo...
· Evitar: "Alguém me disse..., não me lembro quem...., parece que foi fulano..."
· Não atacar outras religiões... Em uma platéia pública, que não somente dentro no meio
de trabalhadores espíritas, estarão simpatizantes de todas as religiões. Não seja um
dispersador, mas um aglutinador.
· Evitar falar mal de outros oradores ou fazer colocações que deixem margem a
desconfiança gerando desacertos futuros. Etc...
Para o orador que gosta muito de inserir histórias da vida, se tiver de relatar fatos
referentes a sua pessoa ou familiares, que o faça no sujeito indeterminado, ou coloque outros
personagens que não ele próprio ou familiares e nem pessoas conhecidas do público. A
modéstia é uma virtude.
Merhy Seba adiciona dicas importantes em seu Seminário sobre Comunicação (FEB),
que aqui colocamos:
1. “Durante a fala, dialogue! “
2. “Ao encerrar a fala, compartilhe sentimentos.”

21. COMO SE EXPRESSAR



" O exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas. É a única".
Albert Schweitzer
Fale com naturalidade



Pronuncie as palavras com clareza



Fale com boa intensidade



Fale com bom ritmo



Use a terminologia e o vocabulário adequados



Cuide da gramática, independente do idioma



Tenha postura correta e adequada



Não abuse de ilustrações e testemunhos



Ao recomendar normas de conduta moral, inclua-se no discurso



Ao dialogar com o público, não use de intimidades
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Controle as emoções



Use gesticulação adequada e sem exageros
DICAS OPORTUNAS (refôrço)




















Evite emitir opiniões pessoais em nome da Doutrina Espírita.
Evite expor pontos polêmicos sem sustentação doutrinária.
Em todas as oportunidades, não deixe de mencionar as obras da Codificação Espírita e
os livros subsidiários.
Apóie-se somente em testemunhos idôneos.
Evite "o branco" na fala preparando-se devidamente, mantendo a calma antes e durante
a exposição.
Cuide de sua aparência.
Familialize-se com o microfone e outros equipamentos eletrônicos antes de adentrar o
recinto.
Posicione-se em lugar visível e confortável.
Lembre-se que o gesto deve ocorrer antes ou junto à palavra, não depois.
Se ausência de gestos é ruim, o excesso é pior.
Precavenha-se contra gestos involuntários: (tirar e por os óculos, mexer na aliança,
mãos no bolso, etc).
Evite passar filmes após as refeições.
Faça uso adequado da respiração.
Chegue ao local 15 a 20 minutos antes de iniciar o evento.
Respeite o tempo previsto para apresentação – olhe discretamente para um relógio.
Caso venha a ser convidado para proferir a prece final, faça uma prece e não um
complemento da palestra.
Em sua vida pessoal vivencie o que prega.

22. RECURSOS AUDIOVISUAIS
Para atingir um percentual maior na retenção da informação que se pretende passar ao
público, sempre que possível o expositor deverá enriquecer a mensagem utilizando-se de
recursos áudiovisuais ou ilustrações. Com isso, o público fixará melhor o assunto com um
resultado final mais significativo.
Nos dias de hoje, praticamente todos os grupos espíritas seja no país ou no exterior tem
conseguido recursos próprios para adquirir um simples Projetor.

Projetor multimídia

Retroprojetor hoje só se vê em Museu.
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22.1 - Os recursos audiovisuais disponíveis são:


Diapositivo ( slide). Power Point PPS



Retroprojetor ( transparência ) ( usado no passado)



Projetor Multimídia



CD-rom pra Computador , pendrives,



Imagens em Computador



Quadro-branco (antigo quadro-negro) - Cartaz



Quadro mural ( flip chart )



Filme em DVD ou direto Canal específico.

22.2 - Término da Palestra ou Conferência:

Quando a palestra estiver se aproximando de sua finalização, o orador deverá saber
coordenar as idéias para ter dois momentos finais: o preparo do fim e o fim propriamente dito.
Na penúltima etapa, "o preparo do fim" , pode o orador fazer uma breve recapitulação
das partes principais ou partes que não tenham ficado bem claras ao público. Pode tambem
relatar algo que englobe as idéias da palestra, preparando o fechamento. Será como que uma
breve revisão fundamentando bem o conteúdo oferecido.
O orador deve deixar para o final, uma história surpresa, um caso especial, uma poesia,
ou algo relevante e de acordo com o tema e organização. O momento deixa marcas na
mamória.
Muitos oradores, ao finalizarem suas conferências, se utilizam do seguinte recurso:

"Meus irmãos! Muito ainda eu teria a lhes oferecer, mas o tempo não nos permite
avançar. Ficaremos a disposição de todos, para uma próxima oportunidade onde aqui
estaremos, se Deus nos permitir, trazendo nossa singela contribuição. Foi uma alegria
usufruir destes momentos tão especiais com todos voces. Para os que desejarem, logo após,
poderei ceder meu e-mail, meu endereço, (se o orador quiser). Aos que desejarem me
escrever, responderei com muito prazer.
Até a próxima e que Deus nos abençõe! "Muito obrigada a todos!"

22.3 - O orador não necessitará:
Usar do microfone ao final para pedir desculpas por ter levado sómente "aquela
pequena" contribuição, aquela "palestrinha", ou outros pedidos de desculpas, desnecessários.
O público está no clima ainda da palestra, em pensamentos ligados no que foi ouvido.
Não estrague o que voce, orador, ofertou ao público.
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23. PALESTRA OU CONFERÊNCIA INTERNACIONAL COM TRADUTORINTÉRPRETE
Recurso utilizado nas conferências realizadas do português ou outra língua, para a
língua do país visitado.

23.1 – Tradutor ao lado do Expositor.

Esse é um recurso, onde o expositor ou conferencista fala um trecho, ou uma frase, e
espera que o intérprete traduza. Melhor aproveitamento se ambos falam em microfones
separados.
Aconselha-se ao Expositor que estiver realizando o seu trabalho, fora de seu país, que
procure enviar ao tradutor, com antecedência a sua conferência por escrito ou gravada, se
este ainda não conhece os termos a serem utilizados, a área a ser abordada e o rítmo da fala
do expositor.
Aconselha-se sempre, em todas as ocasiões, que o expositor possa ter um diálogo
prévio com o tradutor, o qual irá traduzir a conferência, ou Seminário ou outro.
Esse contacto antes do evento, ajuda a harmonizar expositor/tradutor, trocar idéias
sobre determinadas palavras técnicas, datas, números, etc. Isso ajudará a fluir melhor o
desenvolvimento do trabalho e dá mais segurança ao tradutor e ao expositor. Deve se levar
em conta que alguns dos tradutores espíritas são amadores e fazem o trabalho de tradução
pela necessidade que se apresenta no momento e no seu país.
Se o expositor e tradutor estão falando sentados, o expositor pode escrever
determinadas informações, datas, nomes, discretamente, para o tradutor poder ler e traduzir
em seguida, sem que o público perceba.
O tradutor deverá observar o rítmo da respiração e tempo das palavras pronunciadas
pelo palestrante e este deverá esperar que o tradutor finalize a frase para iniciar outra, com
um mínimo de espaço de tempo entre uma fala e outra.
O tradutor-intérprete deverá expressar-se em voz alta, clara e sem pressa.

A voz do tradutor-intérprete será tão importante quanto a do orador.
Muitas vezes ocorre o contrário. O conferencista se expressa em voz sobressaindo à do
tradutor-intérprete. Com isso, as gravações das palestras perdem a finalidade de obter
material para os nativos do país visitado.

23.2 - Risos após história contada pelo orador ou fato engraçado.
Outro fator que o tradutor deve levar em conta, são as risadas do público, após o
expositor relatar um caso engraçado. O tradutor deve esperar alguns segundos mais até que
o público que entendeu a piada diminua os risos. Aí sim, o tradutor traduz o trecho engraçado
para que o público nativo possa por sua vez, expressar suas risadas, se for o caso.
Se por acaso, o tradutor continuar traduzindo enquanto o público está rindo, não será
possível aos demais ouvir o que o tradutor está falando.
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23.3 – Cabine de tradução simultânea:
Essa é a melhor maneira de se poder ter a mesma mensagem das conferências, em
línguas diferentes ao mesmo tempo. Mais utilizado em Congressos, ou quando a organização
dos eventos possibilite esse recurso. No trabalho de tradução simultânea, são contratados
tradutores profissionais, que já tem muita experiência na tarefa. (O custo não é baixo).
O conferencista deve falar mais compassadamente, mas não terá de esperar que o
intérprete traduza frase por frase, ou trecho por trecho, para seguir falando.
Para cada língua a ser traduzida, existe uma cabine separada. As pessoas retiram os
fones e os receptores, na recepção, onde normalmente deixam um documento, emprestam o
aparelho e ao final, retornam o aparelho e recuperam seus documentos.

23.4 - Reforço na Tradução de Conferências - Dicas:
Se possível, mantenha com seu intérprete um contato antecipado, ou diálogo prévio no
país ou antes da conferência.
Converse sobre os assuntos que possibilitem momentos de risos e momentos de
seriedade.
Exercite alguns minutos um trecho, frase por frase para que o intérprete possa tomar
contato com seu rítmo de voz, respiração e idéias.
O palestrante, quando necessitar de intérpretes, deve procurar usar palavras que
facilitem a tradução, com um vocabulário rico, mas nem por isso, criando dificuldades para o
intérprete/tradutor.
O intérprete deve procurar falar em voz alta, clara e compassada. Este é um exercício
que deverá fazer, quando se propõe a ser intérprete/tradutor em público.

24. MICROFONES - GRAVAÇÃO
Considerar que muitas conferências são gravadas para posterior estudo. Portanto, um
lembrete à coordenação das conferências que dê a devida atenção a esses assuntos:
microfones de lapela, microfones de haste, microfones de mesa, volume do som e som
ambiente, se houver.

Considerar a permissão ou não, para o público filmar, gravar as conferências.
Se permitido, considerar que muitas pessoas irão gravar a conferência com aparelhos
amadores, para posteriores estudos e que merecem ter um som ambiente adequado para
suas gravações.
Informar aos que desejarem fazer a gravação, que posicionem seus aparelhos em
determinado local do salão de conferências, evitando problemas com tripés, fios pelo chão,
movimentação de pessoas frente à camera de filmagem, câmera fotográficas, e a troca de
fitas nos aparelhos de gravação.
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Orador e intérprete devem saber com antecedência, qual tipo de microfone vão utilizar:


microfones de pedestal individuais ,



microfone de lapela,



mesmo microfone para tradutor e palestrante



microfones de mesa (1, 2?)



microfone sem fio (verificar se existe bateria sobressalente, para evitar que acabe
no meio da palestra ou seminário e crie problemas).

Lembrar que a mensagem do palestrante é extremamente importante, mas lembrar
também que o público do país necessita material que possa entender. Não adianta ficar uma
bela mensagem em português para os alemães, suecos, franceses, sendo necessário ter
material na língua deles, etc.

O intérprete de cada país tem a grande responsabilidade caridosa de deixar sua voz
gravada alto e em bom tom para que todos possam ouvir e entender. O ideal, se em ambiente
grandes, o uso de microfones em separado.
Se houver apenas um microfone, o intérprete deve estar bastante próximo, para que sua
voz seja ouvida por todos, pois o mais importante é a mensagem na língua do país.

Em ambientes pequenos, testar o alcance da voz, se não for utilizar microfone. Se em
recinto maior, pedir a alguém da coordenação para testar o alcance do som no ambiente da
voz do palestrante e do intérprete.
A constante propagação da Doutrina Espírita no mundo, gera, um intercâmbio maior de
palestrantes em toda parte. Hoje a França, a Espanha, os Estados Unidos da América, a
Inglaterra, o Brasil entre outros países, estão se voltando mais ao intercâmbio de oradores
oriundos destes e de outros países, visitando-se mútuamente.
Isso é maravilhoso, mas enquanto não tivermos a língua do futuro sendo falada e
entendida (língua neutra – Esperanto) por todos, ainda precisaremos destes cuidados com
palestras traduzidas.
No Brasil, a exemplo de Divaldo Pereira Franco, dra. Marlene Rossi Severino Nobre,
Miguel de Jesus Sardano e José Raul Teixeira, entre outros, temos vários conferencistas que
visitam outros países para levar a Mensagem da Difusão da Doutrina Espírita.
Em cada país que os oradores visitam para fazerem seus trabalhos, préviamente já tem
contatado seus intérpretes, já os conhecem e com eles tem uma afinidade de trabalho que
facilita aos que ouvem, de absorver todo o conteúdo, claro e em bom tom.
Se for utilizar material visual escrito, procure traduzí-lo para a linguagem do país.
24.1 - Domínio sobre os equipamentos:
Aconselha-se sempre testar todo e qualquer equipamento que for utilizar na exposição

Posição do equipamento.

Quem vai manuseá-lo?

Necessita de ponteiro a laser?
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25. CONFERÊNCIA VIRTUAL PELA INTERNET (facebook, youtube,
facetime, gotomeeting, etc.)
Hoje o computador pessoal (smart phones, Iphones) se tornaram
equipamentos muito importantes em nosso dia a dia. Com eles abrem-se as
portas para o mundo, nos caminhos da comunicação com todos os países a
qualquer hora e lugar.
Fala-se atualmente, na realidade virtual que não é ficção (2002-2003). Uma
realidade onde se pode participar de conferências através da internet, sendo
assistidas virtualmente em diversos pontos ou países, podendo interagir orador
e público virtual.
Já estão acontecendo a alguns anos, e intensificando cada vez mais no
meio espírita, conferências virtuais, atendendo pessoas isoladas ou platéias que
estão a dezenas de kilômetros, mesmo em outros países. Os assistentes via
computador podem participar ativamente nas conferências, inclusive com
perguntas ao final, respondidas pelo orador.
Em 2003, iniciaram-se essas experiências com excelente resultado pela
TVCEI - TV virtual do Conselho Espírita Internacional, que foi de extrema ajuda
com a technologia daquele momento.
Foi transmitido pela Sala Virtual "Espiritismo" do CEI, no programa que
antecedeu o skyppe, era o Tivejo a Reunião da Coordenadoria América do
Sul, realizada em junho de 2003, em Buenos Aires e em tempo real, espíritas da
Suécia, França, Inglaterra puderam participar, assim como no Encontro do
ESDE na FEB e tambem palestras diretamente da Centro Espírita Redenção Salvador, onde participaram pessoas do Brasil, Canadá, França, Suécia,
Inglaterra, Espanha, ao mesmo tempo.(horário de Londres).
Todos os interessados podiam adquirir os passos para a instalação gratuíta
deste programa, na época era o PaltTalk, direto no então web site do Conselho
Espírita Internacional; www.spiritist.org - atualmente www.intercei.com
Hoje usamos tambem reuniões pelo skype, com excelente qualidade, com
ate 24 pessoas assistindo a mesma reunião, vídeo e áudio.
26. RECOMENDAÇÕES FINAIS AO ORADOR ESPÍRITA (reforço).




Ponha-se em oração, fazendo da oração um aquecimento físico e mental.
Tenha a certeza de que se preparou o que realmente é necessário.
Visualize-se realizando a exposição sempre sorrindo e descontraído.
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Saiba de cor os passos do desenvolvimento de seu trabalho.
Respire fundo com calma, com a face descontraída.
Percorra com os olhos, todo o recinto e se possível todos os rostos, sempre com um
sorriso.
Entre em cena sem vacilar. Esteja certo de que será um sucesso seu trabalho.
Faça uma saudação a todos os presentes com a voz am alto timbre.
De forma alguma tome remédios ou outros "para se acalmar". O resultado pode ser uma
lástima. Uma prece funciona muito bem, sem os efeitos colaterais.
Confie totalmente nos Benfeitores. Aquilo que voce estudou e preparou, com certeza
eles ajudarão a expor.

27. DIREITOS AUTORAIS DAS PALESTRAS
Recomendamos pensar com carinho e atenção nos direitos autorais.
Sugerimos quanto aos direitos autorais das palestras proferidas no país, possam acertar
com o conferencista a cessão dos direitos autoriais, em formulário específico, assinado. E
datado, à Instituição Federativa do país. Dentro do bom senso, as gravações em CDs,
pendrives, podem ser comercializadas, com isso ajudando na arrecadação de recursos
financeiros, visando a manutenção dos grupos espíritas e auxiliando o movimento espírita do
país. Colcoadas na internet, grátis, atingem muito mais do que as nossas espectavivas.

Como sugestão:
Vídeo no youtube - Preparação Orador Espírita Geraldo Campetti - https://youtu.be/KfLJhFYIMBQ
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8. NA TRIBUNA
"Não saia da boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa
para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem"
(Paulo – Efésios, 4 : 29)
Palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem
nervosismo e sem momices, fugindo de prelecionar mais que o tempo indicado no horário
previsto.
A palavra revela o equilíbrio.
Calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos, e ajustar
-se a Inspiração Superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta, usando
simplicidade e precatando-se contra a formação da dúvida dos ouvintes.
Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório.
Respeitando pessoas e instituições nos comentários e nas referências, nunca
estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir,
Verbo sem disciplina gera males sem conta.
Sustentar a dignidade espírita diante das assembléias, abstendo-se de historietas
impróprias ou anedotas reprováveis,
O orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem.
Nas conversações, não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos e estudos
doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto a pessoas e
ambientes para tratar de temas delicados,
A irreflexão é também falta de caridade.
Manter-se inalterável durante a alocução, à face de qualquer situação imprevista,
Os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar..
Procurar abolir, em suas palestras, os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e
os termos da gírias das ruas.
O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações.
Sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural,
ao invés da primeira pessoa do singular, a fim de que não se isole da condição dos
companheiros naturais do aprendizado, com quem distribui avisos e exortações.
Somos todos necessitados de regeneração e de luz.
Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira: André Luiz – Espírito.
(Mensagem extraída do Livro Conduta Espírita –
Editora FEB-1960)
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29. GLOSSÁRIO
Anfiteatro: espaço menor q ue o teatro , podendo ser coberto o u não, co m
desnível de piso, o que facilita possíveis realizações de aulas, seminários e eventos de
curta duração( na área de medicina, p.ex.: dissecação de cadáver, etc). o prefixo anfi
(grego) significa em torno de.

Califasia: Califasia arte ou técnica d e pronunciar as palavras de modo
expressivo ou elegante, forma correta e agradável.
Califonia: Por califonia, entendem os professores de música, a correta
produção de som com a finalidade do canto, seja isolado, seja em conjunto.
Conferência: Preleção, palestra, denominado tambem de público, platéia,
espectadores.
Eloquência: (do latim eloquentia) é a capacidade de falar e exprimir co m
facilidade; é a arte e o talendo de comover, persuadir, convencer, deleitar ou comover
por meio da palavra.
Intérprete: Pessoa que serve de tradutor ou de intermediário para fazer
compreender indivíduos que falam idiomas diferentes.
Mister: Profissão, ministério, incumbência, int uito, propósito, meta, fim.
Orador: Palavra q ue vem do latim: o ratore, que sig nifica: aquele que tem o
dom da palavra, que fala fluentemente em público. Também denominado como:
Expositor, conferencista, palestrante, tribuno, conferente, conferenciador, palrador,
peroador.
Oratória: (do latim oratoria) é a arte de bem falar ao público. (No teatro: drama
de tema religioso, com diálogos e cantos).
Palestrita: Palest ritas são as pessoas que estão no auditório ouvindo o
palestrante. Frequentador de palestras. (É um êrro denominar o palestrante de
palestrita).
Prosódia: A variação na alt ura, intensidade, tom, duração e rit mo da fala. O
estudo dessas variações. O estudo da pronúncia correta das palavras; ortoepia.
Retórica: (do grego rhetoriké o u téchne – do latim rhetórica) ) é o conjunto de
regras relativos a eloquência. Tambem tem o sentido de: empregos de procedimentos
enfáticos e pomposos para persuadir ou por exibição. Adornos empolados ou pomposos
de um discurso de forma primorosa, porém vazio de conteúdo.
Teatro: Lugar onde se passa algum aco ntecimento memo rável; palco.
Tradutor: O que versa de uma língua para outra. Mais utitilizado para trabalho
escrito. Ex.: tradutor de um romance do inglês para o português.
Vernáculo: é a língua própria de um país ou de uma região; líng ua nacional,
idioma vernáculo.
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Jesus é o nosso exímio Professor, Incomparável Orador, Caridoso Orientador, Médico de
nossas almas... ELE usava dos recursos da natureza à sua volta, para arrastar multidões.
Na simplicidade da vida de cada um, trazia os ensinamentos que mudaram encarnações...
Que tenhamos esse MODELO e GUIA, para que a nossa fala simples, atinja os corações,
enxugue lágrimas, dê ferramentas de reflexões aos que virão nos ouvir, dentro e fora da Casa
Espírita. Bom trabalho a todos.
Elsa Rossi, Londres, 2018.
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31 - Como nos expressamos em nossos estudos e palestras!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Humilde e não finalizada lista de expressões.
Reflexões e cuidados para o aspirante a expositor espírita, no uso de alguns verbetes
durante estudos e exposições, referente à atividades públicas em língua portuguesa.
Espiritismo - ao invés de Kardecismo,
Centros de forças - ao invés de chacras,
Espiritismo - ao invés de Espiritismo Kardecista;
Desencarnação - ao invés de desencarne,
Reencarnação - ao invés de reencarne,
Encarnação - ao invés de encarne;
Reunião mediúnica - ao invés de mesa mediúnica,
Lei de causa e efeito - ao invés de Karma,
Esclarecedor, dialogador - ao invés de doutrinador,
Facilitador/instrutor ao invés de professor
Classe de educação mediúnica - ao invés de desenvolvimento mediúnico,
Vibrações - ao invés de irradiações,
Flúido (FCU) - ao invés de fluído
Tribuna - ao invés de púlpito,
Aplicador de passe - ao invés de passista (escola de samba-BR),
Doador da bio-energia - ao inves de passista,
Educação Moral Espírita (uso em UK) - ao invés de Evangelização, (Dept Spiritist
Education for Children-UK)
Receber passe - ao invés de tomar passe,
Diálogo fraterno - ao invés de triagem,
Expositor - ao invés de palestrante ou palestrista,
Facilitador do Seminário - ao invés de coordenador (dependendo da situação),
Magnetizar as águas - ao invés de fluidificar as águas, ( fluidoterapia segundo
dicionários, é o tratamento endovenoso, tratamento com líquidos)
Evento - ao invés de show,
Trabalhador da Arte Espírita - ao invés de Artista Espírita,
Reconhecimento ao fulano - ao invés de fan clube do fulano,
Meu corpo - ao invés de meu espírito (Eu tenho um corpo, não tenho um espírito pois
sou o espírito; ex: temos que cuidar do nosso espírito),
Sugerindo para melhor colocação da informação: ex. algumas pessoas dizem baixou
um espírito em vez de o médium deu passividade a um espírito,

Algo mais???
Gratidão aos amigos do Amigos del Espiritismo que colaboraram enviando ítens não
contemplados antes. ER

2004 - BICENTENÁRIO DE
NASCIMENTO DE
ALLAN KARDEC
CODIFICADOR DA
DOUTRINA ESPÍRITA
Quadro a óleo, 80cm x 40cm,
pintado em Londres, pela artista
plástica
e
Mestre
em
Art
Psychotherapy, Irene Hernanperez
Malvezi.
Inspiração e sugestão de Dra.
Marlene Nobre, no ano de 2003,
quando de suas conferências em
Londres.
Baseado na Crônica de Hilário
Silva, “ Há Um Século”.
Foi exposto pela primeira vez, no
4o. Congresso Espírita Mundial,
organizado
pelo
CONSELHO
ESPÍRITA INTERNACIONAL, em
Paris, no ao de 2004.
Hoje parte do acervo histórico do
CEI. Encontra-se no Brasil,.

Irene Hernanperez Malvezi pintou
também o quadro óleo sobre
canvas, de Amelie Boudet “jovem”,
doando também para o CEI,
entregue no 7o. Congresso do CEI
em Cuba, no ano de 2013.
A pintura foi baseada no rascunho,
desenho da face de Amelia Boudet,
e entregue para Elsa Rossi, no ano
de 2004. documento histórico
acervo da Federação Espírita
Portuguesa - FEP.
Na época das pesquisas, 2003, a
Secretária da FEP enviou fotocópia
para Elsa Rossi que junto com
Eduardo
Carvalho
Monteiro
montaram a exposição de 2004.
O quadro 45cm x 55cm encontrase em Londres.

