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Que unidos em um só propósito, 
possamos refletir nesta  frase de 
Emmanuel, no livro  Estude e Viva – 
FEB 9ª edição, cap. 40, pelos espíritos 
Emmanuel/André Luiz, médiuns Chico 
Xavier/Waldo Vieira: 

“... o Espiritismo nos solicita uma 
espécie permanente de caridade 
– a caridade da sua própria 
divulgação.”

O conteúdo desta publicação tem como objetivo 
deixar registrada parte da história de um trabalho 
que pauta seu esforço, dedicação e persistência 
no amor exemplificado por Jesus.

O meigo Rabi da Galiléia é a nossa maior fonte de 
inspiração. Cada uma das atividades realizadas 
ao longo dos 10 anos de existência da Web 
Rádio Fraternidade buscou fundamentar-se nos 
preceitos trazidos por Ele há mais de 2000 anos. 

Em tempos como os atuais, o resgate da memória 
da Boa Nova trazida por Jesus inspira o trabalho 
abraçado pela Web Rádio Fraternidade e pelo 
Congresso Espírita de Uberlândia. Urge o esforço 
de retomarmos a fé e a firmeza e a segurança 
dos primeiros Cristãos, que, quando eram 
encaminhados para as feras nos circos romanos,  
seguiam confiantes em Deus e cantavam hosanas 
às alturas. 

Hoje, a propagação da mensagem consoladora 
chega ao quatro cantos mundo. A Rede Mundial 
de computadores abriu pontes e ultrapassou 
barreiras. A mensagem da codificação, através 
desse veículo, Ilumina corações e os impulsiona 
a  continuar a caminhada, superando as dores 
e sofrimentos. Assim, de mãos dadas, unidos 
pela Fraternidade, ajudam a construir um mundo 
melhor.

O  registro aqui é uma pequena parte do trabalho. 
Ele não é personificado em algumas pessoas, 
mas em uma equipe muito numerosa. Voluntários 
que doam o seu melhor, o seu amor, a sua boa 
vontade, para que a mensagem se propague. 

O mérito deste trabalho, que chega aos seus 10 
anos, deve ser creditado a inúmeros Benfeitores 
Espirituais, que, unidos com uma infinidade 
de colabores, fizeram e fazem da tarefa um 
instrumento de Fraternidade.

Nossa GRATIDÃO à participação dos amigos que 
colaboraram, de alguma forma, para que a revista 
fosse publicada. 

Nosso AGRADECIMENTO a todas as pessoas 
que ajudaram, de alguma maneira, o trabalho da 
Web Rádio Fraternidade e o Congresso Espírita 
de Uberlândia nesses 10 anos.
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O Francisquinho, lançado agora no 4º CEU é o mascote da Web Rádio Fraternidade. 
Um presente oferecido por amigos muito queridos. Tem como inspiração Francisco 
de Assis, o apóstolo do Amor. De forma descontraída, ele fará parte do trabalho de 
divulgação espírita que a Web Rádio Fraternidade se propõe a realizar.
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Nesses dias de intensas lutas e muitas dificuldades, 
é incontável o número de pessoas que derramam 
suas lágrimas na intimidade do próprio lar, no 
interior de um automóvel ou a caminho do trabalho.

Quantas dores, quantas cruzes carregadas 
anonimamente, fazendo com que a multidão de 
sofredores dobre, espiritualmente, os joelhos sob 
o peso da própria cruz.

É o calvário individual, o resgate intransferível e 
impostergável.

A humanidade é tal qual uma coletividade de 
cruzes dessa escola chamada Terra.

Muitos creem, em alguns momentos, que não há 
saída, que as dores não têm fim e que o Gólgota é 
a consumação das dores.

Para aquele que sofre, as lágrimas turvam a própria 
visão espiritual, impedindo a criatura de absorver o 
processo educativo que cada dor propõe.

É justamente quando a humanidade se deblatera 
intimamente no enfrentamento das lágrimas que 
Deus, em sua infinita misericórdia, nos envia o 
Cirineu.

É no momento em que nos dobramos, alquebrados, 
ante o peso da cruz que a consolação chega junto 
com o esclarecimento.

Tem sido esse o papel da Web Rádio Fraternidade 
desde a sua criação, há dez anos.

Esse Cirineu tecnológico perpassa todos os 
obstáculos materiais e chega na intimidade dos 
corações, estejam eles onde estiverem.

Quantos corações que estavam caídos, às portas 
do suicídio, o Cirineu Fraternidade não resgatou?! 
Quantas cruzes são divididas quando o ouvinte 
da rádio entra em sintonia, todas as manhãs, no 
momento da prece?!

“A Rádio Web Fraternidade tem sido 
o instrumento do Consolador para 
auxiliar as criaturas que estão em 
trânsito pelo mundo, a caminho do 
Gólgota, que não é consumação, mas 
redenção.”

Adeilson Salles
Escritor, expositor e colaborador da 

Web Rádio Fraternidade

A Rádio Web Fraternidade tem sido o instrumento 
do Consolador para auxiliar as criaturas que estão 
em trânsito pelo mundo, a caminho do Gólgota, 
que não é consumação, mas redenção.

Não foram poucas as vezes, e certamente outras 
mais virão, em que me abriguei e dividi a minha 
cruz com o Cirineu Fraternidade. É o trabalho do 
Cristo chegando diretamente na Jerusalém das 
dores, que é o mundo inteiro.

A Web Rádio Fraternidade é o Consolador, cobrindo 
e acompanhando todas as estações das dores 
humanas, secando lágrimas e suor como Verônica, 
carregando a cruz com seu ouvinte, como fez o 
Cirineu.

Opinião

E, quando saíam, encontraram 
um homem cireneu, chamado 
Simão, a quem constrangeram a 
levar a sua cruz.

Mateus 27:32

Web Rádio Fraternidade
O Cirineu
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Trazes contigo, arquivado no mais íntimo do ser, 
todas as experiências vivenciadas no decorrer do 
passado.
         És hoje o resultado do que conseguiste 
conquistar e te encontras na melhor condição para 
compreender que podes construir um amanhã 
mais promissor, colocando mãos à obra na messe 
que te foi confiada, graças às bênçãos infinitas do 
Pai.
         Talvez reclames estar rodeado por inúmeras 
situações conspirando contra a tua vitória e, 
por mais que te empenhes na luta, ela parecerá 
sempre infrutífera. Podes acreditar que aos outros 
são oferecidos recursos que, se tivesses a teu 
próprio dispor, poderias, com certeza, acreditar 
num desfecho mais feliz.
         Não existem enganos em torno do 
planejamento reencarnatório de ninguém, tão 
pouco do teu. Aliás, todos os equívocos são fruto 
da imaturidade espiritual frente às oportunidades 
que se multiplicam, convidando ao crescimento 
espiritual, logicamente não sem despender 
esforços muitas vezes sacrificiosos.
         Nunca julgas suficientes os recursos com 
que foi adornada a existência e trazes impresso 
em tua personalidade o hábito pernicioso da 
vitimização que tanto enfraquece as estruturas do 
ser em relação ao seu contato com as inspirações 
proporcionadas pelos espíritos superiores, que 
seguindo-te os passos conseguem enxergar, mais 
adiante, o abismo de dor ao qual te atirarás se não 
houver uma urgente predisposição à necessária 
mudança moral.
         Não há ninguém que não seja aquilo que 
fez de si mesmo no infinito do tempo, habitando 
muito mais as raias do instinto do que da razão e 
muito menos o esforço de preencher as lacunas do 
coração de sentimentos nobres que venham a teu 
favor nas horas mais difíceis.
         Não há privilégios concedidos por Deus, 
pois os mesmos representariam a derrogada das 
Leis Universais e o impedimento do indispensável 
aprendizado que somente a Lei de Causa e Efeito 
patrocina àqueles que se deixam conduzir pelos 
arrastamentos perniciosos, sem considerar a 
possibilidade de reparação.
         Buscas ajuda externa de maneira 
considerável, sempre tentando transferir o fardo 
que te pertence, mas negas-te ao enfrentamento 
de ti mesmo, quando trarás à tona, mesmo que 
de forma inconsciente, as arestas necessitadas de 
burilamento, sem o qual não conseguirás avançar 

e superar os obstáculos que surgem, sempre a seu 
tempo, respeitando as condições evolutivas em 
que te encontras, a fim de que possas ir removendo 
as cascas que endureceram a sensibilidade e que 
somente se voltavam para as leis de sobrevivência, 
a te exigirem ações intempestivas. Essas ações, 
embora estimulando-te a novas conquistas, ainda 
precisavam aguardar o amadurecimento de teu 
espírito, a fim de que pudesse vibrar em suas 
fibras interiores o nascente de novas aptidões, 
aprimorando a inteligência e o livre-arbítrio, para 
que tuas forças não fossem, assim, superadas 
pelas provas que te solicitaria o uso das mesmas.
         Hoje, vivenciando a era da tecnologia, hás 
de convir que foi desenvolvida pelas aquisições 
aprimoradas do Espírito e provam que o ser que 
a criou é infinitamente superior a todas elas, então 
capaz de elaborar projetos de alta performance no 
terreno de si mesmo, atingindo o píncaro de novas 
experiências, que, somadas, vão remodelando 
o espírito para futuras empreitadas, sempre no 
intuito de atingir a perfeição, cujo topo é ilimitado.
         O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
sabiamente elaborado por Allan Kardec, 
transforma-se, assim, num roteiro seguro, por 
onde as luzes do aprendizado maior já podem 
brilhar e estabelecer o sublime convite ao serviço 
enobrecedor, que oferece, incondicionalmente, a 
todos que estejam de boa vontade, a ininterrupta 
condição de aprender e aprender, trabalhar e 
trabalhar, servir ao bem e evoluir sempre, fazendo 
de cada oportunidade o renascimento de  um 
caminho cuja paisagem vai suavizando as cores 
e apontando novos rumos iluminativos, onde irás 
te despir dos sentimentos arcaicos, da força física 
imposta, substituindo-os por uma capacidade de 
diálogo e entendimento, união e força, em torno 
de desígnios promissores, em que as barreiras 
sociais sejam vencidas pela igualdade que o 
amor proporciona, tornando a todos mais fortes e 
restabelecidos para encetar novos patamares de 
conquistas.
         Na senda do Evangelho, passo a passo 
com Jesus é que encontrarás o próximo e te 
entregarás às necessidades dele, esquecendo as 
próprias. E, diante disso, encontrando a ti mesmo, 
estarás permanentemente em Deus.

NA SENDA DO EVANGELHO

Espírito Maria do Rosário
Recebida pela médium Eulália Bueno, em 

Santos-SP, 30/12/2018
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Espírita pelo mundo. As web rádios têm sido um 
desses meios e têm constituído uma forma segura, 
potente e barata, que tem chegado a diversas 
cidades e mesmo em outros países. 

A realização de grandes eventos, como congressos, 
tem reunido grandes grupos de pessoas, que se 
encontram para aprender, trocar conhecimentos 
e saem renovadas para propagar e vivenciar os 
ensinamentos do Cristo. 

O Congresso Espírita de Uberlândia, promovido 
pela Web Rádio Fraternidade, tem feito de 
Uberlândia um grande exemplo para o Brasil e 
para o mundo.

Fazer parte deste trabalho tem sido  para mim uma 
grande honra, pois já se vão  mais de dez anos. 
Isso porque, antes mesmo da fundação da Web 
Rádio Fraternidade aqui na Terra, eu já fazia parte 
dos sonhos do Rubens de Castro (fundador Web 
da Web Rádio Fraternidade e coordenador do CEU 
que comemora o aniversário da rádio). A criação 
de uma rádio, na época,, era apenas um sonho, 
devido aos valores que teriam sido necessários. 

A Web Rádio Fraternidade, fundada em 
01/02/2009, ainda funciona em um pequeno 
espaço, dentro da nossa residência, pela maior 
facilidade de organização  e por não contarmos 
com funcionários, mas apenas com voluntários.

Como disse a nossa amiga e expositora, Eulália 
Bueno, numa visita ao espaço da Rádio: “Me senti 
em uma Manjedoura, cheia de Luz e amor, num 
espaço pequeno, sem luxo onde espalham tanto 
amor”.

Responsabilidade na Divulgação Espírita

Cada vez mais pessoas, de diferentes religiões 
e em diversos setores da humanidade, têm 
procurado a esperança e a paz interior, mesmo 
vivendo  provações em diferentes áreas. A 
política, a economia e a sociedade, de modo 
geral, atravessam difíceis momentos de crise. A 
humanidade tem vivenciado um grande vazio, 
em que se destacam a solidão e a depressão. 
Resultado de uma busca desenfreada por  riquezas 
materiais, que constituem prazeres momentâneos, 
limitados e que passam muito rapidamente.

 Porém, grandes Espíritos não têm medido esforços 
para espalhar sobre a Terra a importância de fazer 
o bem. E já temos visto notícias, através dos meios 
de comunicação,  de que muitos já perceberam 
que fazer o bem para os outros também faz bem 
para nós mesmos. Já é possível identificar que o 
bem e o amor superam o mal e as coisas ruins que 
encontramos no nosso dia-a-dia.

Deus, que tudo vê e observa, oportuniza a maior 
das dádivas ao ser humano: a  reencarnação. Ao 
longo de  várias existências, podemos nos tornar 
pessoas  melhores, transformando a nós mesmos.
Tivemos, aqui entre nós, diversos Espíritos que 
muito contribuíram e nos ensinaram,  através de 
seus exemplos. Jesus foi o maior deles e, até hoje, 
é o grande divulgador  do amor. Trouxe até nós 
a mensagem de DEUS, a mais pura lei de amor.  
Jesus vivenciou tudo o que pregava através dos 
Seus ensinamentos. Não fez julgamentos, tratou 
de forma igualitária as pessoas que O cercavam 
e O procuravam, curou as dores do corpo e do 
espírito, pregou para os pobres e os ricos.

Hoje, graças a Deus e à inspiração do alto, 
temos a benção de poder usar diversos meios 
de comunicação para a divulgação da Doutrina 
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Nos três primeiros anos de funcionamento da rádio, 
tive algumas dificuldades para participar de forma 
mais efetiva do projeto, por causa do trabalho e 
dos filhos, que se encontram na fase da infância e 
mais dependentes dos pais. Porém, sempre apoiei 
o trabalho da Web Rádio Fraternidade, primeiro 
como esposa e companheira do Rubens, e depois 
também como trabalhadora.

Tenho em mente lembranças que marcaram.  
Recordo do início da WRF, com poucos e antigos 
equipamentos.  Nesta fase, ainda aprendendo 
a lidar com o projeto e com os equipamentos, 
quantas vezes me dispus a ficar ao lado do Rubens 
em prece, pois era o melhor a ser feito por mim, em 
momentos de pane ou em que caia o sistema e a 
Rádio saia do ar! Como não entendia e nem sabia 
lidar com a situação, começava a orar e aguardar a 
intuição dos Espíritos bondosos para solução dos 
problemas técnicos que surgiam. Quantas vezes 
observei o Rubens ficar acordado durante algumas 
noites... 

Trabalhar na Web Rádio Fraternidade nos exige 
disciplina, boa vontade e humildade. O trabalho 
é intenso e de muitas responsabilidades, porém 
compensador, quando ouvimos de um ouvinte que 
a Web Rádio é um grande consolo e que o ajudou 
a acreditar na vida e em Jesus; ou mesmo quando 
recebemos notícia de que essa emissora, com 
todos os consolos trazidos na sua programação, 
evitou o suicídio de um irmão que estava em 
estado de depressão.

Tenho muito a agradecer a Deus e a Jesus por 
participar deste grande Projeto de Divulgação do 
amor e do Evangelho Vivo do Cristo.

Responsabilidade na Divulgação Espírita

Divina Eterna Ferreira 
Ribeiro de Castro

Uberlândia/MG

“... Trabalhar na Web 
Rádio Fraternidade nos 

exige disciplina, boa vontade e 
humildade.  O trabalho é intenso e 
de muitas responsabilidades, porém 
compensador, quando ouvimos de 
um ouvinte que a Web Rádio é um 

grande consolo e que o ajudou 
a acreditar na vida e em 

Jesus…”
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A ideia parecia impossível de ser realizada. Quando 
ouvi falar a primeira vez da Web Rádio Fraternidade, 
imaginei o tamanho da equipe e a dimensão física 
da tarefa.

Mas valeria o esforço, porque a divulgação seria 
por áudio, o que prescinde de imagem e pode-se 
ouvir enquanto caminha, cozinha, cuida da casa, 
está acamado, viaja de carro e, até mesmo, no 
trabalho formal.

A ideia se corporificou e hoje é impressionante 
ver o alcance da rádio e o número de benefícios 
que presta. Percebo na programação a presença 
de companheiros de todo o Brasil, das cidades 
grandes e pequenas. Poderia se imaginar que 
as grandes cidades não participariam, pois já 
têm outras mídias, mas a portabilidade é o que 
a distingue. E que dizer das cidades pequenas 
onde o Espiritismo tinha dificuldade de chegar? 
É sempre muito emocionante ouvir os relatos 
dos companheiros dos locais mais remotos do 
Brasil. E os demais países que, às dezenas, 
se fazem presentes nos eventos pelo serviço 
extraordinário que a rádio presta? Pela internet, 
vai dessedentando os companheiros que se 
encontram ausentes e também os não-brasileiros 
que conseguem acompanhar os programas.

Consolo, esclarecimento, elevação, notícias, luz no 
caminho. Isso resume a programação que a Rádio 
desenvolve, e já se vão 10 anos.

Qual não foi, porém, a minha surpresa ao visitar 
a Rádio e perceber que, na verdade, um grupo 
pequeno, reduzidíssimo, de companheiros 
dedicados é que leva esse trabalho tão singular 
adiante.

Aí que fui perceber a minha miopia, ao considerar 
apenas a dimensão física da tarefa e esquecer 
das legiões que se mobilizam no Mundo Espiritual 
pela causa do Bem, dando sentido à definição dos 
judeus ao chamarem Deus de “Adonai Tsebaot”, 
ou seja, o Senhor dos Exércitos.

Que o Senhor e seus exércitos divinos continuem 
a postos, cuidando do sucesso da Web Rádio 
Fraternidade.

Legiões se mobilizam no Mundo 
Espiritual pela causa do Bem

Jorge Elarrat
Expositor Espírita
Porto Velho/RO

“... legiões que se mobilizam no Mundo 
Espiritual pela causa do Bem, dando 

sentido à definição dos judeus ao 
chamarem Deus de “Adonai Tsebaot”, 

ou seja, o Senhor dos Exércitos.…”
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Estamos vivendo um momento de excesso 
de informação, que acontece em curtíssimos 
espaços de tempo. Isso favorece a proliferação de 
conteúdos superficiais e até falsos. Diante disso, é 
preciso muita atenção para podermos discernir e 
recolher o que é útil para nossos corações. 

Precisamos muito de informações que nos façam 
refletir, que nos consolem a alma nos momentos 
difíceis, que tragam alegria, que favoreçam nosso 
aprendizado. Portanto, a divulgação espírita, para 
que se mantenha leal aos seus princípios e estar 
à altura de sua mensagem profunda, necessita 
caminhar na contramão desta tendência e buscar 
constante alinhamento entre seu conteúdo e forma. 
É nesta direção que vejo a web rádio Fraternidade 
se esforçar.

E é por isso que tenho a maior alegria em participar 
da programação dela, com o programa Palavras 
para a Alma. Além disso, percebo o quanto a 
coordenação procura melhorar cada vez mais a 
organização e a qualidade dos programas, visando 

atender melhor às necessidades dos ouvintes.  Essa 
postura está na sintonia do conselho de André Luiz, 
que, no cap. 16 do livro Conduta Espírita, sobre a 
radiofonia, afirma: “Por nenhum motivo, desprezar 
o apuro e a melhoria dos processos técnicos no 
aprimoramento constante das programações, a 
fim de não prejudicar a elevação do ensino”.  

A rádio também estende seu trabalho para além da 
divulgação, pois oferece acolhimento através do 
seu canal de comunicação com seu público.  É a 
caridade em ação através da palavra espírita, que 
alcança pessoas em qualquer parte do mundo. 
Como se vê, são inúmeras as razões que fazem 
com que essa rádio esteja permanentemente 
sintonizada com o bem, divulgando com amor, 
para melhor servir. 

Divulgar a Boa Nova
e consolar corações

Ana Tereza Camasmie
Expositora Espírita Rio de Janeiro -RJ

“... A rádio também estende seu trabalho 
para além da divulgação, pois oferece 
acolhimento através do seu canal de 
comunicação com seu público.”
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Pode-se dizer que a história do espiritismo 
uberlandense está dividida em duas partes: antes 
e depois da Web Rádio Fraternidade. São 10 
anos de divulgação ininterrupta do Espiritismo 
por meio da internet, consolando os que sofrem e 
esclarecendo os ávidos de saber.

Com uma programação diversifi cada e excelente 
conteúdo, o nome da Uberlândia espírita é levado 
a todas as nações com palestras, mensagens, 
programas e momentos de oração,realizando 
a proposta de Erasto no Evangelho Segundo O 
Espiritismo, cap. XX, item 4 – Missão dos Espíritas:
“Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que 
a desprezarão, aos eruditos que
exigirão provas, aos pequenos e simples que a 
aceitarão; porque, principalmente entre os
mártires do trabalho, desta provação terrena, 
encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange 
de decisão e coragem. Mãos à obra! O arado está 
pronto; a terra espera; arai! Ide e agradecei a Deus 
a gloriosa tarefa que ele vos confi ou; mas, atenção! 
Entre os chamados para o Espiritismo muitos se 
transviaram; reparai, pois, vosso caminho e segui 
a verdade!”

Sou grato a Deus e me sinto honrado pela 
oportunidade de trabalho nestes 10 anos de
existência da Web Rádio Fraternidade, em que 
atuei voluntariamente no desempenho dessa 
nobre missão, desenvolvendo alguns programas, 
transmissões e edições de eventos espíritas. 

Envolvi-me também, em companhia de Rubens de 
Castro, na fundação do CEU – Congresso Espírita 
de Uberlândia – o qual está em sua quarta edição, 
disseminando luzes e cumprindo a profecia do 
Mestre: de que o Evangelho seria pregado e 
recebido pelos telhados de nossas casas.
Ave Cristo!

Hélio Dias da Silva
Uberlândia/ MG

“... O arado está pronto; a terra espera; 
arai! Ide e agradecei a Deus a gloriosa 

tarefa que ele vos confi ou; mas, atenção! 
Entre os chamados para o Espiritismo 

muitos se transviaram; reparai, pois, vosso 
caminho e segui a verdade!.…”

Web Rádio Fraternidade:
um ponto de luz do 

Movimento Espírita de 
Uberlândia para o Mundo
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Divulgar a doutrina é ofertar Luz, é aceitar o convite 
de Jesus em sermos intermediários do bem, 
expulsando os “demônios”, curando os enfermos, 
limpando lepras com as palavras do bem e o 
esclarecimento que conforta.

O trabalho da Web Rádio Fraternidade é isso: 
possibilitar que almas sedentas de paz e luz 
encontrem o único caminho que o Cristo nos 
indica, o caminho do amor.

Em dez anos de trabalho, não saberíamos 
dimensionar o efeito de cada palestra, cada 
entrevista, cada transmissão que possibilitou 
uma mudança na vida de milhares de pessoas 
pelo mundo, porque a matemática do bem é 
desconhecida nossa ainda.

Mas que essa multiplicação de amor e fraternidade 
siga por quanto tempo se fi zer necessário em 
transmissões de luz pelas ondas do amor mais 
puro de Jesus.

“... O trabalho da Web Rádio 
Fraternidade é isso: possibilitar que 

almas sedentas de paz e luz encontrem 
o único caminho que o Cristo nos 

indica, o caminho de amor...

Júlio Carvalho
Instituto Espírita do Amor / Pratinha-MG

Ofertar Luz
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Há duas passagens do livro “Estude e Viva” 
Emmanuel/ Chico Xavier e André Luiz/ Waldo 
Vieira que não podemos dispensar no início de 
nossas palavras: “O Espiritismo nos solicita uma 
espécie permanente de caridade – a caridade de 
sua própria divulgação.”

“Tua mensagem não se constitui apenas do 
discurso ou do título de cerimônia com que te 
apresentas no plano convencional; é a essência 
de tuas próprias ações, a exteriorizar-se de ti, 
alcançando os outros.”

Nessas duas frases em evidência se baseiam 
os 10 anos de entrega e dedicação da WEB 
RÁDIO FRATERNIDADE, sem cansaço nem 
esmorecimento, enfrentando todos os desafios, 
vencendo distâncias que ultrapassam os oceanos, 
os idiomas, as crenças e os horizontes da Terra, 
leva a mensagem renovadora do Cristo, sob a 
ótica incomparável da lucidez da Doutrina Espírita, 
a todos os corações.

E não pediu espaço estilizado, mas apenas um 
pequeno quartinho do tamanho da manjedoura de 
Jesus para irradiar amor e esclarecimento às almas 
aflitas e desesperançadas, provando que para 
seguir o evangelho não são necessárias muitas 
atribuições, mas a boa vontade e a perseverança.

Gratidão aos pais dessa iniciativa, Rubens e 
Divina, que muito mais do que gerar, alimentam 
com seus exemplos de vida, as ondas de amor por 
onde avança o Espiritismo que “pelo seu poder 
moralizador, por suas tendências progressistas, 
pela amplitude de suas vistas, pela generalidade 
das questões que abrange, é mais apto, do que 
qualquer outra doutrina a secundar o movimento 
de regeneração”. (A Gênese/Allan Kardec/ Capítulo 
XVIII)

WRF: uma manjedoura de
Jesus que  irradia amor

Eulália Bueno
Expositora Espírita, Santos/SP

“... a WEB RÁDIO FRATERNIDADE, sem 
cansaço nem esmorecimento, enfrentando 
todos os desafios, vencendo distâncias 
que ultrapassam os oceanos, os idiomas, 
as crenças e os horizontes da Terra, leva 
a mensagem renovadora do Cristo, sob a 
ótica incomparável da lucidez da Doutrina 
Espírita, a todos os corações...”
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Era um daqueles calorosos dias na cidade do Rio 
de Janeiro.

O nosso rouxinol da paz, Divaldo Pereira Franco, 
estava para subir ao palco, isto é, para transformar 
verbo em luz. Uma certa ansiedade tomava conta 
de nós. Embora estivéssemos revisando os últimos 
detalhes, estávamos prontos! De repente, um 
pensamento de última hora: não tínhamos avisado 
a ele que sua voz seria transmitida, também, 
para a Web Rádio Fraternidade. Já era habitual 
entre nós transmiti-lo pelas iniciativas da FEBtv, 
naquela época chamada de TVCEI, mas agora, 
pela primeira vez, à Web Rádio Fraternidade... E 
seria magnífi co, pensávamos, se ele anunciasse o 
nome da rádio durante a transmissão. E foi que, 
em meio à nossa refl exão, em sua saudação inicial, 
o ouvimos assim: 

“Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos 
irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que 
nos acompanham através da TVCEI e da Web 
Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de 
muita paz(...)”. 

Ficamos positivamente impressionados. Ele 
captou no ar... Estava então inaugurado o nosso 
voluntariado junto à emissora da fraternidade. E, 
de lá para cá, muitas outras vozes potencializaram 
a mensagem do Alto.

Sabemos que há muito sacrifício, sobretudo 
pessoal, para se manter uma tarefa como esta. 
Não somente começar, mas seguir em frente, 
continuar...
Pensando nisso, uma outra recordação veio à 
mossa mente. Desta vez, um livro (indicação de 
nossa mãezinha), que muito nos impressionou na 
adolescência.

Marcelo Uchôa
Expositor e produtor de conteúdo do 
canal no youtube Canal Espiritismo e 

Mediunidade

“Senhoras, senhores, queridas irmãs, 
queridos irmãos espíritas, caras amigas, 

caros amigos que nos acompanham através 
da TVCEI e da Web Rádio Fraternidade, 
nossos votos cordiais de muita paz(...)”.

Transmitindo uma palestra
Em 1948, nas anotações pessoais de Chico 
Xavier, ao então presidente da Federação Espírita 
Brasileira, Wantuil de Freitas, em compilação feita 
pela nossa Suely Caldas Schubert, no opúsculo 
“Testemunhos de Chico Xavier”, o apóstolo da 
mediunidade registra, com maestria, o pensamento 
de Emmanuel, ao exortar: “Começar é fácil, 
continuar é difícil e chegar ao fi m é crucifi car-se”. 

Por esposar votos de continuidade deste trabalho é 
que desejamos, a todos os amigos que contribuem 
com as iniciativas da Web Rádio Fraternidade, 
e em especial ao nosso companheiro Rubens 
de Castro e sua Divina esposa, a tão almejada 
crucifi cação!

Forte abraço!
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Os criadores da rede mundial de computadores, 
lá pelos idos de 1969, talvez não vislumbrassem  
onde a internet chegaria como instrumento de 
comunicação social e o seu poder de influenciação, 
num mundo tão conectado como o atual.

Aliás, vários estudos têm apontado modificações 
drásticas na forma de fazer, atualmente, 
comunicação. Poderíamos dizer que a internet se 
transformou em instrumento de democratização 
dos meios de comunicação com um  custo baixo e 
alcance mundial.

Mas, o assunto aqui é contar uma história. 
No século XIX, Kardec chega como um farol a 
iluminar o caminho. Com a herança histórica do 
que ficou conhecida como Idade das Trevas, o 
Codificador muito trabalhou e sofreu para que a 
Terceira Revelação viesse.

Através da Doutrina Espírita, relembramos o motivo 
de estarmos encarnados: seguirmos os passos de 
Jesus de Nazaré, o único Espírito puro que esteve 
na Terra, cuja obra fora esquecida e deturpada na 
poeira dos séculos. Todavia, apesar dos reveses, 
muitos irmãos trabalham, nos dois planos da vida, 
para que a Boa Nova não seja silenciada. Num 
mundo onde os valores éticos e morais não são 
compreendidos, a tarefa de difusão da Luz se faz 
urgente.

Com o advento das novas tecnologias, a internet 
surge como possibilidade de infinitas bênçãos. 
As informações contidas na rede mundial de 
computadores chegam aonde o livro, muitas 
vezes, não pode chegar. Permite que irmãos de 
qualquer lugar do globo terrestre compartilhem 
conosco o conhecimento redentor, através dos 
textos e recursos audiovisuais.

Voltamos ao ano de 2008, cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais. Uma cidade naquela 
época com cerca de 600 mil habitantes. No 
município, a Doutrina Espírita seguia sua trajetória 
com pouco mais de 100 casas espíritas. Dessas, 
muitas filiadas à  Aliança Municipal Espírita de 
Uberlândia, órgão unificador do movimento 
espírita e que também realizava o seu trabalho de 
unificação. 

Paralelo a isso, na cidade, dois programas 
radiofônicos realizavam a tarefa de divulgação 
espírita, principalmente para os que não eram 
espíritas, já que estavam na programação de  uma 
rádio comercial. Os programas Fonte Viva de Luz 
e Elucidações Espíritas, criados e idealizados pelo 
confrade Mauro Moraes e que  usavam o espaço 
da então Rádio Cultura AM 1020 KHZ, para levar 
a mensagem do Consolador através das ondas 
hertzianas. Os dois programas, com excelentes 
índices de audiência, cumpriam seu papel e já 
estavam no ar há alguns anos, cerca de 10 a 15 
anos, na época.

O surgimento da WRF
Uma história antes do começo…
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Mas, modifi cações na direção da emissora 
acabaram por fi nalizar os dois programas. O 
programa Fonte Viva de Luz, do qual o Rubens de 
Castro Silva,  Diretor da Web Rádio Fraternidade, 
fazia parte foi ao ar pela última vez na noite de 
sábado (19h às 20h) do dia 28/06/2008. “Nós temos 
no acervo da Web Rádio Fraternidade o áudio 
desse programa. Recordo que participavam dele a 
confreira Tânia Valéria e os amigos Dirceu e Eurico. 
Lembro que foi um programa que caminhou com 
uma dorzinha no coração. Não sabíamos o que 
viria pela frente. Se teríamos ou não outro espaço 
na emissora. Já batia aquela saudade de irmos aos 
sábados para o estúdio da Rádio Cultura fazer o 
programa ao vivo”, comentou o jornalista Rubens 
de Castro, que na época colaborava com o Fonte 
Viva de Luz.

Jornalista por formação, apaixonado por rádio 
e uma pessoa que acredita no potencial deste 
veículo de comunicação, Rubens seguiu o seu 
trabalho, mesclando família, o trabalho profi ssional 
como Assessor de Imprensa e as atividades nas 
Casas Espíritas que frequentava em Uberlândia 
(Centro Espírita Fé e Amor, Seara Espírita Vinha de 
Luz e o Movimento Espírita de Uberlândia).

Mas, faltava algo na vida do profi ssional de 
comunicação. “Realmente sentia falta. Por muitos 
anos, dedicávamos o início da noite de sábado 
para apresentação do programa Fonte Viva de Luz, 
que tinha  uma hora de duração. Durante os anos 
de programação, a gente teve momentos incríveis 
com apresentações artísticas e até uma peça 
de teatro, com 50 minutos, feita ao vivo, com o 
título O Sol de Assis, e apresentado pelos amigos 
da Companhia de Teatro Iluminarte. Mas naquele 
momento tinha essa lacuna e sempre vinha  a 
saudade”.

Voltamos ao ano de 2008, cidade de Uberlândia, 
no Estado de Minas Gerais. Uma cidade naquela 
época com cerca de 600 mil habitantes. No 
município, a Doutrina Espírita seguia sua trajetória 
com pouco mais de 100 casas espíritas. Dessas, 
muitas fi liadas à  Aliança Municipal Espírita de 
Uberlândia, órgão unifi cador do movimento 
espírita e que também realizava o seu trabalho de 
unifi cação. 

Paralelo a isso, na cidade, dois programas 
radiofônicos realizavam a tarefa de divulgação 
espírita, principalmente para os que não eram 
espíritas, já que estavam na programação de  uma 
rádio comercial. Os programas Fonte Viva de Luz 
e Elucidações Espíritas, criados e idealizados pelo 
confrade Mauro Moraes e que  usavam o espaço 
da então Rádio Cultura AM 1020 KHZ, para levar 
a mensagem do Consolador através das ondas 
hertzianas. Os dois programas, com excelentes 
índices de audiência, cumpriam seu papel e já 
estavam no ar há alguns anos, cerca de 10 a 15 
anos, na época.

Divulgação espírita no Rádio…

Rubens de Castro e a confreira Tânia Valéria, nos estúdios da 
Rádio Cultura AM 1020 KHZ, durante a apresentação, ao vivo, do 
Programa Fonte Viva, em agosto de 2007

Apresentação, ao vivo, da Peça Sol de Assis, durante o Programa 
Fonte Viva de Luz, na Rádio Cultura AM
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Rubens conta que todas as noites, ao fazer suas 
preces, entre agradecimentos e pedidos, uma 
rogativa nunca faltava: o pedido a Deus, a Jesus, 
aos Amigos Espirituais para que pudesse ter 
novamente a oportunidade de divulgação espírita 
em um Programa de Rádio. Aliás, ele lembra que  
no começo fazia os pedidos para que pudesse ser 
um programa, mas depois começou a acrescentar 
ao pedido o desejo de divulgação da Doutrina 
Espírita através de uma rádio espírita. 

“Era interessante, porque a gente já tinha corrido 
atrás para ver se conseguíamos adquirir uma 
emissora de rádio. E, na época, lembro muito 
bem, existia uma emissora de Amplitude Média 
(AM) a venda na cidade. Fomos atrás, não custava 
tentar, saber o valor, movimentar os espíritas 
da cidade, quem sabe a gente conseguia. A 
informação obtida  foi de que os donos queriam 
o valor de R$ 1,5 milhões (valores da época), só 
da concessão. Não estavam incluídos nesse valor 
os equipamentos”, lembrou o jornalista.  

“Para o movimento espírita, um valor inviável. 
Não tinha onde levantar esse recurso. O jeito, foi 
continuar as preces para ver se uma luz aparecia”. 
Ele conta que assim foi feito. Continuou fazendo 
suas preces diárias e incluía nos pedidos a 
rogativa para que pudesse desenvolver o trabalho 
de divulgação através do veículo rádio.

Apesar da formação em Comunicação Social 
com habilitação em Jornalismo, Rubens não tinha 
noção do ponto de vista da tecnologia, de como 
poderia ser feito algo como uma rádio pela internet. 
“A gente não tinha muita coisa espírita nessa área. 
Naquele momento, eram apenas ideias e conversas 
que tínhamos. Lembro de ter comentado com o Zé 
Alves que queria montar algo mas que não sabia 
se daria certo”, recordou Rubens.

Mas a vida seguia. Trabalho profissional, família, 
atividades na Casa Espírita. As preces diárias com 
as rogativas de forças para seguir a trajetória, 
enfrentar os desafios da jornada e, claro, criar uma 
rádio espírita. 

Rubens não lembra precisamente a data, mas 
diz que  foi na primeira quinzena de dezembro de 
2008 que tudo começou. Ele recorda que acordou 
pela manhã com a ideia fixa de ter participado de 
uma reunião no Plano Espiritual e que havia sido 
definida a criação de uma atividade de divulgação 
espírita pela internet. Seria uma rádio espírita pela 
rede mundial de computadores e os Espíritos já 
haviam, inclusive, definido o nome a ser usado: 
Rádio Fraternidade.  Com o nome decidido 
na espiritualidade, era necessário registrar o 
domínio para usar na internet, ou seja, www.
RadioFraternidade.com.br.

Na avaliação dele, aquele momento do despertar 
foi bem real. “A primeira coisa que fiz foi comentar 
com a minha esposa, Divina, sobre o sonho. 
Em seguida, acessar a página do Registro.BR, 
responsável pelos domínios de internet no Brasil, 
e verificar a disponibilidade do endereço sugerido 
na espiritualidade. Acessamos, confirmamos a 
disponibilidade do domínio. Sem saber como 
iríamos fazer uma rádio na internet funcionar, 
efetuamos o registro do domínio”, lembrou. O 
Registro.BR aponta em seus documentos  que 
o endereço www.RadioFraternidade.com.br foi 
registrado no dia dia 09 de dezembro do ano de 20

Para que algo se torne realidade, para que dê 
frutos, é preciso que uma ideia, um desejo, um 
sonho, preceda a concretização. Não foi diferente 
com a Web Rádio Fraternidade. Rubens conta que, 
acompanhando o desenvolvimento das atividade 
do amigo José Alves, com o Dimensão Espírita, 
em Uberlândia, que tinha um site e veiculava os 
programas na TV Comunitária e na web, começou 
uma vontade de fazer um projeto parecido, só que 
com o áudio, uma rádio via internet. 

Preces… rogativas… 

Um sonho…
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Mas os desafios pela frente eram enormes. 
A empolgação fazia parte, mas, ao mesmo 
tempo, também a ansiedade, as preocupações 
e as interrogações sobre como criar uma rádio 
pela internet. “Começamos, então, do zero. 
Uma temporada de pesquisas e aprendizados. 
Descobrimos como funcionava uma rádio pela 
web e o que precisaríamos para colocá-la para 
funcionar. E encontramos isso tudo na própria 
internet. Com o domínio registrado no Registro.
BR, fomos atrás de um provedor de streaming. 
Aliás, estamos com esse mesmo provedor, do 
canal principal, até hoje”, lembra Rubens.

“Mas não era só pensar na parte técnica do 
trabalho. Precisava pensar e imaginar o conteúdo 
que seria veiculado. Afinal, teríamos uma emissora 
de rádio na web com uma programação 24 horas 
e até então, a experiência que tínhamos era a do 
programa Fonte Viva de Luz”.

Mas, a espiritualidade não brinca em serviço. 
Rubens lembra que o amparo do Alto foi intenso 
para que o projeto pudesse sair do papel e virar 
realidade, indicando caminhos e sugerindo opções. 
“Eu lembro como se fosse hoje. Não era muito 
entendido em música e ainda mais música espírita. 
E esse era um conteúdo que não poderia faltar na 
programação. Mas onde encontrar o acervo de 
músicas espíritas? A internet ajudou. Lembro que 
tinha um site, se não me engano “Music Express”, 
onde existia muito material com músicas espíritas. 
Esse site foi o início do nosso acervo musical, que 
hoje tem mais de três mil músicas, na sua grande 
maioria espíritas”, recorda o jornalista.

Mas, além das músicas, era preciso ter os 
programas e tudo o mais que seria construído a 
partir daquele momento. Contatos foram feitos, 
portas se abriram e muita coisa foi encaminhada 
para que o planejamento da emissora fosse 
concretizado. Uma coisa Rubens se recorda com 
carinho: “O Programa Fonte Viva de Luz voltaria 
a ser veiculado, agora pela Rede Mundial de 
computadores. Foi praticamente por causa dele, 
ou pela falta deste trabalho, que buscamos algo 
como a Web Rádio Fraternidade. Além dele, outros 
programas foram desenvolvidos e preparados para 
a grade da emissora”, comentou.

A Rádio Fraternidade funcionou em caráter 
experimental da segunda quinzena de dezembro 
de 2008 até o dia  31 de janeiro de 2009, quando 
vários acertos foram feitos. Foi nesse período 
que a gente foi construindo o conteúdo que seria 
utilizado, os programas que seriam veiculados. Ele 
lembra também que, lançada a ideia, conversou 
com outros confrades e isso possibilitou que novos 
companheiros fossem chegando e somando ao 
trabalho, ajudando na estruturação do site, no 
construção do layout, na criação da logomarca e 
na parte de programação. “O interessante é que 
esses companheiros foram chegando e ajudando 
cada um com seu conhecimento. A gente nem vai 
falar os nomes, porque senão corremos o risco de 
esquecer alguém e todos foram importantes. Foram 
peças fundamentais para que hoje chegássemos 
aqui “, enfatiza Rubens.

A rádio estreou para valer em um domingo, dia 1º 
de fevereiro de 2009, com o propósito de divulgar 
o Consolador Prometido e colaborar na construção 
de um mundo melhor. 

E agora?...

No ar...
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Um dos principais destaques da programação 
da Web Rádio Fraternidade, desde sua estreia, 
foi o Momento de Palestras. No início, eram 4 
momentos de palestras por dia e atualmente são 5. 
A concepção foi escolher as palestras que seriam 
veiculadas na semana. Depois de escolhidas, elas 
são programadas para rodar de forma rotativa na 
programação, sempre em horários diversifi cados, 
para chegar a várias pessoas pelo mundo. “Fomos 

construindo o acervo de palestras desde aquele 
momento da criação da rádio e o retorno dos 
ouvintes foi muito positivo”. Rubens lembra que 
muitas vezes a veiculação das palestras levou a 
indicação para que o ouvinte pudesse adquirir o 
CD ou mesmo o DVD com aquele conteúdo que foi 
veiculado, ajudando as instituições que promoviam 
os eventos e vendiam o material produzido. 

Outro destaque na programação da Web Rádio 
Fraternidade são as transmissões de eventos ao 
vivo. Pelo mundo, a emissora é conhecida por 
trazer palestras, seminários, atividades artísticas, 
congressos, fóruns etc. até a intimidade dos 
ouvintes, possibilitando que acompanhem, em 
tempo real, os acontecimentos espíritas de todo 
o planeta  na sua casa, no seu trabalho, na rua ou 
onde estiver com conexão à internet.

Fazer transmissão ao vivo de outros lugares 
também foi aprendizado. No mesmo ano de início 
do funcionamento ofi cial da rádio, em 2009, a 
emissora realizou sua primeira transmissão ao 
vivo. Conforme relato emocionado, era um sábado, 
13 de junho: “Foi uma experiência fantástica. 
Transmitimos direto de Uberlândia (MG), do Grupo 
Espírita Bezerra de Menezes, para o mundo, o 
último dia da 3ª Edição da Mostra de Música 
Espírita de Uberlândia. Estávamos em dúvida 
se daria tudo certo. Mas, graças a Deus, tudo 
transcorreu da melhor forma possível. Foram cerca 

Momento de Palestras

Transmissão ao vivo...
de duas horas de transmissão ao vivo, utilizando 
a tecnologia de internet 3G, que, naquela época, 
estava engatinhando”, lembrou.  Aquele foi o 
pontapé para o que viria pela frente. Seriam muitas 
transmissões ao vivo e de toda parte do mundo.

Confrade Ricardo Nicolau e Rubens de Castro, 
usando tecnologia 3G, na primeira transmissão 
de um evento ao vivo pela Web Rádio 
Fraternidade em 13/06/2009.20



Aliás, um dos diferenciais do trabalho da Web 
Rádio Fraternidade é o envolvimento do ouvinte, 
que em um primeiro momento apenas escuta a 
rádio e em outro momento colabora com ela. E 
essa colaboração vem de várias formas, seja com 
recursos fi nanceiros, seja através do auxílio nas 
respostas aos outros ouvintes, no monitoramento 
dos vários grupos de whatsapp, nas transmissões 
ao vivo etc. “São muitas histórias e seria muito 
injusto a gente contar uma e não falar da outra. 
Mas uma certeza que a gente tem é que muitas 
transmissões ao vivo só foram possíveis porque 
ouvintes se transformaram em colaboradores e 
estiveram nos locais com seu notebook, um cabo 
de áudio para ligar na mesa de som do evento e, 
em seu notebook, sua internet do celular. A equipe 
de tecnologia confi gura o programa de transmissão 
e monitoramos essas transmissões dos eventos. 
Assim, tivemos a chance de levar eventos ao vivo 
pelo mundo.

O ouvinte Eder, na suíte de som, com o notebook, transmitindo, em 
2016, um evento médico espírita promovido pela Associação Médico 
Espírita Internacional.

De Toyohashi-Japão para o mundo, o ouvinte e colaborador 
Adalberto Prado Moraes e sua esposa, transmitindo, no dia 
15/11/2015, o Seminário “Doutrina Espírita e Evangelho”, com 
Haroldo Dutra Dias (MG).

Nosso ouvinte Renner, em uma sala improvisada, transmitindo, em 
julho de 2017, desde o interior de Goiás, uma palestra do expositor 
Roosevelt Adophato.
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Hoje, na grade de programação, esse momento, 
que vai ao ar nos horários das 6h, 12h e 18h, de 
domingo a domingo, tem mostrado índices de 
audiência muito grandes. São números parecidos 

Além desse espaço, a direção da rádio também 
criou um pequeno programa de 5 minutos, no 
qual ouvintes participam de uma vibração em 
favor dos trabalhos da rádio e do congresso. Vai 
ao ar de segunda a sábado, às 22h e às 03h da 
madrugada, horário de Brasília. “O bacana desse 
momento é ouvir o nosso ouvinte, que adora a 

com as transmissões de congressos - dados 
que surpreenderam a direção da emissora, o que 
também demonstra  o quadro das necessidade 
dos ouvintes/internautas de terem esse momento.

rádio, fazer uma prece de coração, gravada no seu 
celular e encaminhada para os nossos voluntários, 
que editam e deixam a gravação pronta para ir 
ao ar. E isso é feito por eles, ouvintes, ajudando 
a sustentação do trabalho. Isso nos emociona 
bastante”, lembra Rubens de Castro.

Momento de Oração…

Alguns Programas… 
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A grade de programação da Web Rádio 
Fraternidade mescla músicas, programas, 
palestras e transmissões de eventos ao vivo. Na 
emissora, é possível acompanhar, por exemplo, o 
“Fala Garoto - Fala Garota”, com Adeilson Salles, 
que é voltado para o público jovem, mas que 
também  fala, de forma geral, para a família. Tem 
o “Conversa Amiga”, com José Carlos De Lucca, 
que é voltado para todos os públicos, em que o 
diálogo é bem informal e amigo, como se fosse um 
bate papo tomando um café.
A Ana Tereza Camasmie também produz o “Palavras 
para Alma”, que, numa conversa semanal bem 
bacana, leva o ouvinte a uma série de reflexões.

Nossa irmã Suely Caldas Schubert também 
apresenta o programa “Falando de Espiritismo”, 
que, além de comentar temas à luz da Doutrina 
Espírita, responde as dúvidas dos ouvintes.

Temos, ainda, vários outros que podem ser 
conferidos pelo leitor ao acessar a programação: 
Estudando o Espiritismo, Fonte Viva de Luz, 
Dimensão Espírita, Cantos e Contos com 
Jesus, Vultos do Espiritismo, Programa Luz e 
Fraternidade, Lendo Livros Espíritas, Lendo e 
Aprendendo com André Luiz, Música Clássica 
e Emmanuel, Evangelho e Vida, 5 Minutos de 
Evangelho, Saúde e Espiritualidade, Repórter 
Fraternidade, Alma Saudável, Encontro Fraterno 
e muitos outros. Você pode conhecer acessando 
www.RadioFraternidade.com.br . E, em 2019, a 
emissora prepara a estreia de novos programas.
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Esse é um capítulo importante do trabalho. 
Segundo Rubens, a propagação da mensagem, 
o esforço que é empreendido no projeto, só 
tem validade porque do outro lado existe o 
ouvinte,que é a razão do trabalho que a Web Rádio 
Fraternidade realiza. “Nosso esforço em preparar 
toda a programação é pelo ouvinte. Se não temos 
ele, não temos o projeto. Tudo é feito pensando 
naquele personagem dessa história que está do 
outro lado do mundo e a gente nem imagina como 
ele está e de que forma ele vive”, disse. 

Ele lembra que se antigamente o veículo rádio era 
o companheiro de muitos que viviam, às vezes 
isolados, nas fazendas ou mesmo em suas casas, 
ainda hoje, pelo menos no caso da Web Rádio 
Fraternidade, o depoimento que chega é que a 
emissora é a companhia constante de muitos que 
a escutam.
“Se antes somente era possível escutar ligando o 
computador e acessando o site, hoje, a tecnologia 
possibilita que a mensagem possa ser acessada 
também em dispositivos móveis, como o celular, 
tablets, smart tvs etc. e mesmo dentro do carro, 
em trânsito”, disse

Rubens diz que muitos e-mails e mensagens de 
whatsapp  recebidos pela rádio emocionam. 
Muitas pessoas escrevem porque têm dúvidas, 
outras porque se encontram em desespero, com 
preocupações, enquanto há as que fazem pedidos 
de preces, enviam elogios pelo trabalho etc.

“Tem um e-mail, lá no começo do nosso trabalho, 
particularmente, que, quando o li, me emocionei 
sobremaneira. Uma de nossas ouvintes escrevera 
falando e pedindo preces para sua sobrinha, 
que havia cometido suicídio. Uma jovem de 16 
anos, que morava em uma das grandes cidades 
do Brasil. Isso demonstra o quanto precisamos 
trabalhar na divulgação da Terceira Revelação”, 
conta o jornalista, emocionado. “Quantas pessoas 
estão espalhadas pelo mundo afora necessitadas 
de consolo?!”, pergunta ele.

Conforme relata, a equipe também recebe 
mensagens de ouvintes dizendo: “literalmente 
vocês salvaram a minha vida!”. “Todo o nosso 
trabalho até aqui já valeu a pena. Todas as noites 
não dormidas, todas as preocupações, aflições 
sobre o trabalho, as dificuldades de manutenção 
e as angústias ficam para trás e são superadas 
quando alguém nos escreve e deixa registrado 
esse tipo de depoimento”.

Fac-símile de e-mail recebido em 2012.

E não foi só esse caso. Na página 53, você poderá 
conferir alguns depoimentos de ouvintes pelo 
mundo. 

Ouvintes da Web Rádio Fraternidade...

“Fac-Símile de e-mail recebido em 2012”
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Um trabalho com Comunicação Social é 
mensurado a partir de dados que chamamos de 
audiência. Os veículos de comunicação traçam 
seu planejamento, seu conteúdo e sua vendas 
publicitárias baseadas na quantidade de leitores, 
telespectadores e ouvintes. No caso da Web 
Rádio Fraternidade, como conta Rubens, não 
poderia ser diferente. Mas, segundo ele, existe 
uma particularidade. “Os números no trabalho da 
rádio servem para que, internamente, façamos 
avaliações. Uma vez, um Amigo Espiritual, 
observando nossa empolgação, nos informou que 
o mais importante não era a quantidade de gente 
que estava acompanhando o trabalho. Ele advertiu 
que se uma pessoa apenas estiver ouvindo já terá 
valido o esforço empreendido na tarefa. E isso foi 
um aprendizado para mim”, refletiu ele.

Rubens também lembrou uma frase dita pelo 
expositor espírita Haroldo Dutra Dias, em fevereiro 
de 2016, na sua primeira palestra em Uberlândia. 
Na tribuna, disse o conferencista que  “o potencial 
e o alcance da Rádio Fraternidade está nas mãos 
do Cristo e não dos trabalhadores encarnados...”. 
E isso é a pura verdade, confirmou Rubens . 
“Somos instrumentos. Esse trabalho é de Jesus 
e os números que apresentamos nesses 10 
anos são dedicados a Ele. Porque, como peças 
imperfeitas, sem a presença do Mestre, inspirando 
e direcionando, nada disso seria alcançado. Se 
esses números despertam o interesse de quem lê 
essa matéria ou mesmo ouve a rádio, os méritos, 
reafirmamos, não são nossos, mas do Cristo, que é 
a nossa Maior inspiração. Os créditos do resultado 
do trabalho da Web Rádio Fraternidade, nesses 10 
anos,  dedicamos a Ele, Jesus, nosso modelo e 
guia”, esclarece Rubens.

Números…

Dados levantados pela reportagem, correspondente ao período de maio de 2009 
até dezembro de 2018, indicavam números surpreendentes para um trabalho que é 
realizado de forma voluntária.

Visualizações do site www.radiofraternidade.com.br 

Ouvintes de 150 países acessaram a rádio. Entre 
eles, Brasil, EUA, Portugal, Suíça, Alemanha, 
Espanha, Japão, França ... Yemen e Zambia

Ouvintes de 5771 cidades do mundo acessaram
a Web Rádio fraternidade nesses 10 anos

Ouvintes em 1284 cidades do Brasil acessaram
a Web Rádio Fraternidade

Ouvintes de 1502 cidades dos EUA acessaram
a Web Rádio Fraternidade

Ouvintes de 240 cidades da Suíça acessaram
a Web Rádio Fraternidade

Foram recebidas mais de 35 mil mensagens no livro 
de visitas da Web Rádio Fraternidade

8.048.485
150 países

5711

1284

1502

240

35 mil
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O trabalho, desde o seu início até agora, é feito 
de forma voluntária. A cobertura dos custos de 
manutenção advém da colaboração espontânea 
de ouvintes, que entram em contato querendo doar 
algum recurso financeiro.

Além disso, todo ano é realizado, na cidade de 
Uberlândia, um Almoço Fraterno com recursos 
destinados  à Web Rádio Fraternidade. Uma 
equipe de muitos amigos abraçam a tarefa e nos 
ajudam na vendas dos ingressos e na preparação 
do evento no dia do almoço.

Aliás, Rubens faz um parênteses aqui e pede 
para lembrar um nome que precisa ser registrado, 
que é o da confreira espírita de Uberlândia, Dona 
Pascoalina. 

É ela a responsável por fazer, não só o almoço 
com renda para a Web Rádio Fraternidade, mas 
também outros, em favor dos trabalhos de várias 
casas espíritas da cidade. “Nossa gratidão à 
Dona Pascoalina, que do alto dos seus 87 anos, 
ainda continua com fôlego para realizar vários 
almoços durante o ano e, com isso, ajuda a manter 
atividades em casas espíritas e na divulgação 
espírita”, completou Rubens.

Manutenção do Trabalho

Salão Argemiro Evangelista, em agosto de 2018. A renda do almoço anual ajuda na manutenção das atividades da Web Rádio Fraternidade.

Ao lado da Divina, Dona Pascoalina, com seus 87 anos 
de idade, é responsável pelo delicioso almoço.
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Caminhando para vencer o primeiro ano de 
atividades, o que aconteceria em fevereiro de 
2010, e com o crescimento do trabalho, pensou-
se em uma forma de marcar a data e comemorar 
o aniversário de 1 ano da Web Rádio Fraternidade.

Foi nesse momento que surgiu a ideia de um evento 
em que pudéssemos, ao invés de ganhar presentes, 
oferecer um presente. Para o primeiro aniversário, 
ficou decidida a realização de uma palestra com 
o expositor Simão Pedro e a realização de uma 
atividade de arte espírita.

A segunda parte das comemorações do aniversário 
foi dedicada à noite musical, no 1º Encontro de 
Arte Espírita da Rádio Fraternidade. O evento 
reuniu artistas e corais espíritas de Uberlândia, 
contando também com a presença do músico 
paulistano Wanyr Caccia, nas dependências do 
Teatro Municipal Rondon Pacheco, que teve quase 
as 350 cadeiras ocupadas. Foram cerca de 2 horas 
de apresentações artísticas, que emocionaram os 
presentes

No segundo ano, em 2011, em virtude das 
dificuldades financeiras e técnicas que apareceram, 
não foi possível realizar uma palestra comemorativa. 
Mas a data não passaria sem um registro. Foi 
realizado um estudo do Evangelho Segundo o 
Espiritismo na Casa Espírita Divino Amigo, em 
Uberlândia. E justamente nesse dia, recebemos 
uma mensagem psicografada pela médium Maria 
Gorete Rodrigues, que, na madrugada do dia 1º de 
fevereiro, intermediou o recado de um “Amigo do 
Além”

Aos Companheiros da Rádio Fraternidade
Para muitos, hoje é um dia como outro qualquer. 
Mas vocês, a exemplo de muitos guerreiros que 
vão à luta e vencem uma batalha, mesmo com 
dificuldades, conseguem levar a lares e a outras 
repartições o sol que ilumina a muitos corações 
fatigados pela dor e sem esperança.

Por isso, quero deixar o reconhecimento pela 
grande batalha que têm travado para manter este 
projeto. No espiritismo tem sido assim desde o seu 
início. Lembremos do nosso querido Allan Kardec, 
que teve suas obras queimadas. É assim... De 
tempos em tempos, companheiros que abraçam 
essa causa, sofrem perseguições de todos os 
lados. Com Jesus não foi diferente. Sigamos os 
exemplos dos grandes lutadores pela implantação 
do Cristianismo Redivivo. Acredito que hoje 
estamos contando com vocês e é com alegria que 
agradecemos pelos esforços dispensados a essa 
Doutrina de luz. É um grande desafio, mas não 
esmoreçam. Continuem sendo um ponto de luz.
Que Jesus ilumine a todos. Muita paz!

Irmão do além
Médium Maria Gorete

01/02/2011

(Detalhe: a médium recebeu a mensagem na 
madrugada em que comemoramos os 2 anos... 
e não sabia dos problemas que enfrentávamos 
nesses dias…)
 
As palavras são incentivo para que cada um de nós 
possa abraçar ainda mais a tarefa que temos.... 
com cada um fazendo um pouquinho... teremos o 
muito.

Público acompanha a palestra de Simão Pedro sobre “Por que 
divulgar a Doutrina Espírita na Era Nova?. Fé, Esperança e Caridade, 
casa espírita centenária de Uberlândia, que abrigou a palestra de 1 
ano da emissora

Comemorações… Mensagem
Psicografada
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Cartazes com a divulgação dos eventos comemorativos
ao aniversário da Web Rádio Fraternidade

1 Ano - 2010

4 Ano - 2013

3 Ano - 2012

5 Ano - 2014

2 anos - Centro Espírita Divino Amigo, em 
01/02/2011, que recebeu a gravação de um 
programação especial comemorativo aos 2 
anos da Web Rádio Fraternidade
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Cartazes com a divulgação dos eventos comemorativos
ao aniversário da Web Rádio Fraternidade

6 Ano - 2015

9 Ano - 2018 10 Ano - 2019

7 Ano - 2016 8 Ano - 2017
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Patrícia de Castro Ferreira
Nascida em 18/08/2003, tem 15 anos e é filha 
de Rubens de Castro e Divina de Castro. Ela 
mora na casa que abriga a sede da Web Rádio 
Fraternidade.

Se durante o sono da madrugada ouvir uma 
palestra, não se assuste! Você está na Web Rádio 
Fraternidade. Viver na casa onde todo este lindo 
trabalho acontece é assim: se acostumar a dormir 
com o som que vem do pequeno escritório onde 
tudo é realizado. Só que, diferente daquele som 
que normalmente vem em alto volume do vizinho 
e aborrece, o som da rádio não incomoda nem um 
pouco. É que depois de tantos anos convivendo 
juntos, sabemos que esse “barulho” é conforto 
para muita gente que precisa. Leva paz, amor 
e sabedoria para tantas pessoas que só as 
estatísticas mesmo para mostrar.

E se for para contar nos dedos, 10 anos até cabe 
nas mãos. Mas parece que já passou tanto tempo, 
que sequer dá para lembrar de como era a vida 
em nossa casa sem a Web Rádio Fraternidade. 
Os microfones e as mesas de som se juntaram 
ao sofá, à mesa de jantar e aos outros móveis. 
Não tem jeito. Eles já fazem parte desta casa. E 
caso me pergunte como é viver no meio disto, eu 
posso responder com uma palavra: orgulho. Este 
sentimento consegue praticamente expressar tudo 
o que sinto. Fazer parte, mesmo que minimamente, 
de tudo isso, é uma enorme honra. Viver na casa da 
Web Rádio Fraternidade é motivo para agradecer.
 

Sempre tive muito orgulho da Rádio. Primeiramente, 
por suas ações, que vão desde o apoio emocional 
até a participação na rotina das pessoas. E isso é 
incrível, porque quem imaginaria, um dia, que um 
quartinho com o tamanho de um banheiro fosse 
atravessar o mundo e dar “play” por todo ele? Não 
precisou de um prédio enorme, nem de centenas 
de trabalhadores com ternos e gravatas, para que 
isso acontecesse.

É gratificante morar junto com essa instituição. 
Claro que tive que me acostumar a sempre dividir a 
atenção dos meus pais, porque não é pra qualquer 
um administrar algo 24 horas por dia. Sim, em 
certos momentos posso até não entender, nem 
ficar de acordo com alguma coisa. Por exemplo, 
foram muitas viagens, eventos e transmissões. 
Mas, no final, sei que tudo isso vai valer a pena. 

Amo muito todo esse carinho dos ouvintes que 
mandam e-mails e mensagens lindas. Isso é 
encantador. E quando vejo que no mundo tem 
tantas pessoas boas, eu penso “Que rádio massa!”. 
O ódio ainda tem solução.

Rodrigo de Castro Ferreira
Nascido em 31/07/1996, tem 22 anos e é filho 
de Rubens de Castro e Divina de Castro. Ele 
mora na casa que abriga a sede da Web Rádio 
Fraternidade.

Como é conviver com a Web Rádio 
Fraternidade dentro de casa?
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O que acha da Web Rádio 
Fraternidade? É algo que você 
gosta de fazer?
Rubens - Então... Sinto como se fosse um filho. A 
gente trabalhando, vendo ela crescer... Considero 
uma realização profissional ver, desde o início 
do trabalho, ela chegar até aqui. E mais do que 
uma realização profissional, amo fazer isso! Sou 
apaixonado por rádio e perceber a divulgação 
do Consolador Prometido através desse veículo 
é, ao mesmo tempo, consolar corações e servir 
de instrumento para espalhar a boa informação, 
ajudando a construir um mundo melhor e dizer a 
si mesmo que valeu a pena. E isso nos transforma 
também. A gente vai evoluindo com isso.  E vale a 
pena cada um dos desafios superados.

Foram muitos os desafios?
E como! A gente não vai ficar enumerando (risos), 
mas Deus sabe. E qual trabalho na Seara do 
Cristo não enfrenta dificuldade? O importante 
é confiar e seguir… o desânimo vem, às vezes 
aparece a vontade de desistir, mas continuamos 
avançando, seguindo nosso Guia e Modelo, que é 
Jesus!

Você dedica quanto tempo para 
o trabalho na WRF?
Rubens - A gente fica ligado 24 horas por dia. A 
rádio é 24 horas e é isso mesmo. Não é apenas 

Entrevista com 
Rubens de 
Castro

a preocupação com a produção de um programa 
ou outro. É a preocupação com tudo que vai 
ao ar nas 24 horas. A rádio toca lá da nossa 
casa, de um quarto que era o meu escritório. E 
quantas vezes a internet cai e a gente precisa 
ir lá, reiniciar e colocar no ar novamente...Fica 
mais fácil fazendo isso de casa. E é um trabalho 
que a gente acaba dedicando bastante. Estando 
em casa, sempre passamos na salinha da rádio, 
no seu estúdio... Afinal, sempre tem trabalho! E 
quando saímos, se for preciso o acesso remoto 
para  solucionar alguns problemas, facilita 
bastante.

O trabalho é remunerado?
Rubens - Não. Esse é um trabalho em que somos 
voluntários. Claro que temos custo. O custo de 
manutenção do servidor, do aplicativo da rádio, 
as despesas com deslocamento, viagens, internet 
móvel, manutenção de equipamentos etc. Mas 
a ajuda de muitos anônimos, que doam e fazem 
questão de não serem mencionados, chega 
sempre em boa hora. 

Vocês não vendem propaganda na rádio, no site?
Rubens - Veja, a gente adotou a política de não 
veicular publicidade. O que nós temos feito, com 
muito carinho, é a troca de anúncios da rádio em 
periódicos e a inserção de spots, por exemplo. 
Temos divulgação também de trabalhos sérios 
na Seara espírita, mas sem custo algum. E 
pretendemos continuar assim.

Fundador da Web Rádio Fraternidade
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Foi fácil chegar aos 10 anos? 
Vimos os números apresentados 
por vocês aqui na Revista. 
Quem estiver lendo esse nosso 
bate-papo pode pensar que foi 
fácil. Foi?
Rubens - Costumo dizer que começar qualquer 
trabalho é muito fácil. E não seria diferente como 
esse da rádio. O mais difícil é a gente persistir. 
Porque os problemas aparecerão, as dificuldades 
vão bater na porta. Então, poderão olhar o 
resultado hoje da Web Rádio Fraternidade e 
pensar que foi fácil e que é uma tarefa tranquila 
de ser feita. Na verdade, são dias de desafios 
para chegarmos aqui e isso só foi possível porque 
o resultado da Web Rádio Fraternidade está 
fixada no propósito de servir, de ajudar a construir 
um mundo melhor. E, acima de tudo, a figura 
principal a ser destacada como exemplo não 
somos nós, mas sim Jesus. Ele é a nossa maior 
inspiração. Se chegamos aqui, o mérito principal 
é de Jesus, que é a nossa diretriz. 

Vocês têm concorrência? 
Porque na comunicação 
comercial existe muita 
concorrência. Como você 
observa o surgimento de outras 
emissoras de web rádios 
espíritas?
Rubens - Que perguntinha boa essa, né? Olha, 
é preciso ficar claro que a mensagem que 
estamos nos propondo a divulgar não é nossa, 
mas do CRISTO. A Boa Nova precisa, realmente, 
ser propagada por todos os meios possíveis. 
Diferente das emissoras comerciais, a gente tem 
um mesmo propósito, que é o da divulgação 
espírita. E assim vamos fazendo. Vejo que os 
veículos de  divulgação espírita não podem 
ser concorrentes entre si. Eles não podem, 
vamos dizer, brigar, em concorrência por serem 
os melhores. A nossa função é a de sermos 
intermediário para que a mensagem possa chegar 
a lugares inimagináveis por nós. Sabemos que 
a Web Rádio Fraternidade foi inspiradora  de 

vários projetos de outras emissoras. Inclusive 
demos, e ainda damos, muitas dicas para quem 
nos procura querendo começar um trabalho 
como esse. Com o propósito de divulgação, 
em muitos eventos ao vivo que transmitimos, 
outras emissoras podem pegar o nosso sinal e 
retransmitir. Basta, para isso, nos avisar, para 
termos conhecimento.

O que você diria para quem leu 
essa revista e disse algo do tipo: 
Poxa, vou montar uma rádio 
também. O que você falaria?
Rubens - Olha, isso é bacana. Como a gente 
tem as casas espíritas aos montes, a internet 
democratizou os meios de comunicação. Se for 
montar uma rádio espírita, eu, na minha modesta 
opinião, e pela experiência desses 10 anos,  
aconselharia a tratar o trabalho como se fosse 
numa casa espírita, com o comprometimento 
que a tarefa exige. Não é fazer por fazer. Sabe o 
zelo, a preocupação que você deve ter em uma 
Casa Espírita, com todos os departamentos? Isso 
também deve ser pensado na criação de uma 
emissora. Não se pode brincar ou fazer algo a que 
não se dê continuidade. A seriedade deve balizar 
o abraço a essa tarefa. Mas, dia a dia, com os 
recursos da tecnologia ao alcance das pessoas, 
a propagação do bem precisa ser feita. Se gostar 
desse trabalho, vá adiante. O Alto sempre abraça 
tarefas que têm o compromisso do bem.

Tem algum momento marcante 
para você e que considerou 
desafiador dentro do projeto 
Web Rádio Fraternidade?
Rubens - Outra perguntinha daquelas, heim?! 
Olha, a gente teve momentos difíceis. Acho 
que não preciso falar aqui porque eles foram 
superados e Deus sabe. Cada situação de 
adversidade precisa ser encarada sob dois 
pontos: o do problema e o da oportunidade de 
aprendizado. Muitas vezes fixamos na dificuldade. 
Mas não pode ser só isso. Cada crise significa 
também oportunidade de aprendermos com o 
outro e a relação interpessoal é assim mesmo. 
Se os Apóstolos do Cristo tiveram problemas de 
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convivência, eles que vivenciaram a experiência 
de caminhada ao lado de Jesus, que dirá nós! 
Tudo isso faz parte. Vencemos dificuldades para 
chegar aqui e certamente outros  desafios virão 
pela frente. Deus nos dê forças para continuar 
servindo, sempre.

E o CEU? Teve algum momento 
que foi desafiador?
Rubens - Falar do CEU é registrar a 
comemoração de aniversário da Web Rádio 
Fraternidade. Mas nem sempre foi congresso. 
Antes eram apenas momentos com palestras 
anuais. Depois, a comemoração transformou-se 
em Congresso e o nome CEU foi muito bacana: 
Congresso Espírita de Uberlândia. A gente 
viajava pelo Brasil e transmitia eventos pelo 
mundo e ficava pensando: “Poxa, a nossa cidade 
poderia abrigar algo assim…” E é importante 
ressaltar que esse evento não pode ficar fixado 
ou caracterizado em uma só pessoa. Ele foi 
criado a partir de inspiração do Alto e muitos 
somaram para que fosse a realidade que hoje 
presenciamos. Se existe alguém que precisa ser 
lembrado, e que, poderíamos dizer, é como o 
patrono do evento CEU, é JESUS.

Mas e os momentos 
desafiadores de um evento 
como esse. Vocês tiveram?
Rubens - Quem organiza evento pode imaginar 
o que significa preparar uma atividade desse 
tamanho. Não é fácil. Pode parecer fácil quando 
você vê tudo pronto. Mas os bastidores, os 
preparativos, a realização, ufa! A gente, às vezes, 
não compreende. Mas o trabalho é do Cristo 
e é isso que primamos. Eu me recordo aqui de 
dois momentos de tensão. No primeiro CEU, a 
gente montou uma estrutura de tenda do lado 
de fora do evento, para abrigar os estandes. Na 
véspera do evento, caiu uma chuva e o local onde 
nós preparamos molhou todo. Ficamos todos 
muito preocupados! Mas depois passou, a gente 
respirou aliviado e até recebemos uma mensagem 
do Plano Espiritual, com o relato sob o ponto de 
vista espiritual, tudo sob o amparo e a proteção 
de Deus.  O segundo fato que me recordo foi 
no 2º CEU. O Alberto Almeida estava fazendo o 
seu seminário, quando, de repente, corta o som. 
Todo mundo ficou doido, querendo saber o que 

aconteceu. Quando foram ver, haviam fechado 
um portão e, sobre os trilhos, passaram cabos de 
energia que alimentava a mesa de som. Foi uma 
correria danada. E como se não bastasse isso, 
ainda faltou combustível no gerador de energia 
do local. Hoje a gente até ri desses momentos... 
Foram tensos, mas superamos. 

E aquela homenagem do 
Rossandro no 2º CEU? Foi 
surpresa mesmo?
Rubens - Então, esse 2º CEU foi mesmo 
desafiador. Faltando uns 15 dias para o evento, 
meu pai desencarnou. Por mais conhecimento 
que você possua, aquele foi um momento único 
na minha vida. Ele passou mal e desencarnou 
praticamente nos meu braços. Tenho a imagem 
daquele momento registrado comigo. A 
construção do 2º CEU estava exigindo muitas 
negociação de bastidores e a gente sabe que 
os Espíritos sempre influenciam... Não estava 
fácil. Conciliar aquele momento do desencarne 
do papai e os bastidores do evento foi muito 
desgastante. E aí a Divina tentou algo para 
levantar o meu astral, para me incentivar a 
superar. Conversou com o pessoal e aí o 
Rossandro fez aquilo: no encerramento da 
palestra dele falou e passou o vídeo com a minha 
família trazendo depoimentos.. Foi fantástico! 
Estava precisando daquilo. Minha gratidão a 
todos, à Divina, minha família, ao Rossandro, 
aos amigos e toda a equipe e família Web Rádio 
Fraternidade.

Ainda sobre o CEU... É um 
evento pago. Como é que 
vocês encaram essa questão 
de pagamentos de eventos 
espíritas?
Rubens - Veja, essa pergunta é bem interessante. 
Nós, digo, os espíritas, temos um problema ao 
lidar com essas questões de recursos. Não tem 
como fazer um evento do porte do CEU se ele 
não for construído com aqueles que estarão 
participando e contribuindo com os valores. A 
inscrição dos congressistas é que possibilita a 
realização do Congresso. Quando você faz um 
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evento como esse não é só alugar o espaço, 
colocar o pessoal lá dentro e pronto. Não! Você 
precisa oferecer o melhor em termos de conforto 
e de qualidade. E isso tem um custo. Você 
tem muito trabalho voluntário, mas precisa de 
contratar o espaço, precisa de contratar uma 
empresa que cuide da parte de imagem e som 
e por aí vai. A gente já teve experîencia com o 
evento “Às Portas do CEU”, que é feito como 
preparativo do CEU e é gratuito. Já fizemos ele 
sem inscrição e com inscrição. Todas as duas 
formas gratuitas. A gente precisa ter ideia de 
quantas pessoas vão participar do evento, até 
por uma questão de segurança. Na edição de 
2018 do “Às Portas do CEU”, por exemplo, 
se inscreveram cerca de 450 pessoas. O local 
caberia umas 400. Encerramos as inscrições. 
No dia do evento, preparamos a atividade para 
450 pessoas, com lanche e café para oferecer às 
pessoas. Sabe quantas pessoas compareceram 
ao evento? Não chegamos a 200 pessoas. Então, 
muitas vezes, falta comprometimento da nossa 
parte.

Mas, me diga uma coisa. 
E quem deseja participar 
do CEU e não pode pagar. 
Simplesmente não participa?
Rubens - Outra pergunta muito boa. Desde 
o início da primeira edição, definimos um 
quantidade x de inscrições isentas, justamente 
para atender esses casos. E todos os anos essas 
inscrições são utilizadas. As pessoas entram em 
contato com a organização e solicitam. Além 
disso, as pessoas podem acompanhar em tempo 
real a transmissão pela Web Rádio Fraternidade, 
na Rede Amigo, na FEVtv e agora na TV Mansão 
do Caminho.

Ainda tem sonhos? Lendo a 
matéria, antes de preparar essa 
entrevista, vi a referência que 
fez sobre as preces noturnas. 
O que você tem pedido a Deus 
nas preces noturnas que faz 
antes de dormir?

Rubens - Sonhos sempre fazem parte. E vou 
confessar aqui de público,  para todos. Quem 
sabe possa aparecer algum “padrinho” para 
ajudar. Ainda sonho em termos uma emissora 
como a Web Rádio Fraternidade veiculando sua 
programação em uma rádio com frequência FM 
em Uberlândia. Para isso, seria  necessário um 
aporte de recursos financeiros. A gente tem hoje 
uma rádio à venda na cidade de Uberlândia, com 
uma ótima frequência FM. O custo é algo em 
torno de R$ 4 milhões, só a concessão. Mas se 
quiser levar a concessão e o prédio seria algo 
em torno de R$7 milhões. Alto, né? Mas essa 
foi a pedida inicial. Teríamos a contraproposta 
se tivéssemos um padrinho (risos). Então, se 
tiver algum padrinho lendo essa matéria e quiser 
ajudar (risos), fale comigo!

Mas, Rubens, a divulgação pela 
internet já não estaria de bom 
tamanho?
Rubens -  Claro que nós falamos e cumprimos 
bem o nosso papel através da divulgação pela 
internet. Mas, veja, você já imaginou o que 
significaria levar essa mensagem consoladora 
através do rádio? Convido os leitores a darem 
uma passeada pelas frequências de rádio do seu 
radinho. Você vai verificar que existem muitas 
emissoras de rádio FM utilizando esse meio para 
evangelizar. Agora imagine a luz que a Doutrina 
Espírita levaria, revivendo o Consolador! A gente 
teve uma experiência do sinal da Web Rádio 
Fraternidade ser irradiada na cidade de Montes 
Claros e foi um sucesso! Precisamos pensar que 
lá fora existem muitos corações que poderão ser 
acolhidos e instruídos com a mensagem, que 
ela vai socorrer muita gente. Um componente 
que seria difícil, que é uma programação para 
ocupar 24 horas, a gente já tem. Para concretizar 
o sonho, agora falta só a outra parte, que é o 
recurso financeiro. A gente continua trabalhando. 
Se Deus achar que devemos ir por esse caminho, 
vamos que vamos.

E o futuro? O que você pensa?
Rubens - A gente tem o sonho, mas segue 
trabalhando, servindo... E a filosofia é a de que 
somos instrumentos de Jesus, chamados a 
trabalhar onde for melhor.
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Há algo que não perguntei e que 
ache interessante registrar aos 
nossos leitores?
Rubens - Sabe, normalmente a gente fica 
nessa sua posição de entrevistador e não de 
entrevistado. É interessante isso (risos). A Web 
Rádio Fraternidade, se assim podemos dizer, é 
uma Casa Espírita virtual. É um centro espírita. 
E isso não é só um pensamento nosso. Muitos 
ouvintes pensam assim. Tem lugares que não 
têm nenhuma casa espírita e o contato que eles 
têm com a Terceira Revelação é justamente pela 
rádio. Por isso a dedicação, por isso a seriedade 
com que tratamos a tarefa.  Enfatizamos que 
o trabalho que abraçamos é feito com muito 
amor. Essa é a chave para que ele prossiga. 
Queria agradecer a cada uma das pessoas que 

passaram, somaram, colaboraram com o trabalho 
da Web Rádio Fraternidade. Não dá para a gente 
nominar cada uma delas. Mas, de coração, minha 
GRATIDÃO a todos e todas. Muitos passaram, 
colaboraram com o seu melhor e seguiram. 
Outros chegaram e hoje ainda somam conosco. 
Digo o mesmo em relação ao Congresso Espírita 
de Uberlândia. Nossa eterna gratidão a cada 
irmão e irmã que colaborou com a construção 
da Web Rádio Fraternidade e do nosso CEU. 
E pedimos a Deus que retribua, em forma de 
bênçãos, toda a dedicação empreendida por eles. 
Para ficar bem pessoal, se você está lendo essa 
entrevista e de alguma forma ajudou a Web Rádio 
Fraternidade, o Congresso Espírita de Uberlândia, 
eu queria dizer: OBRIGADO! Nossa GRATIDÃO 
pelo que você fez. Que Deus retribua em bênçãos 
toda a sua ajuda.



O Fé, Esperança e 
Caridade ficou aberto 
durante os três dias, 
da manhã até a noite, 
com as pessoas 
podendo chegar e 
assistir o Congresso. 
Um dos grandes momentos foi no encerramento 
do evento. “Quando, nos instantes finais, cantaram 
a música Paz pela Paz, de Nando Cordel, a gente 
aqui também começou a cantar. Olhávamos uns 
para os outros, emocionados. As lágrimas corriam 
dos rostos daqueles que estavam, não só lá em 
Brasília, mas também ali naquele salão. Foi uma 
emoção indescritível”, disse Rubens, emocionado.

Mais tarde, uma mensagem publicada na Revista 
Reformador ilustraria o porquê daquele momento 
impactante sob todos os que estavam ligados, 
acompanhando a transmissão. Uma comunicação 
de Dona Yvone Amaral Pereira, recebida pela 
confreira Marta Antunes, com o título “A Força do 
Amor”, trazia, lá no final, um trecho que explicaria 
o êxtase a que todos fomos submetidos e que a 
Web Rádio Fraternidade trouxe para aquele salão 
do Fé, Esperança e Caridade, partilhando também 
com seus ouvintes. 

“Foram momentos de grande emoção que 
envolveram a todos nós quando uma nesga de luz 
desceu sobre os encarnados e desencarnados, no 
exato instante em que todos, em ambos os planos 
da vida, se deram as mãos e cantaram a música 
em prol da paz.

“A nesga de luz se alargou, cresceu, envolveu a 
todos. A força do amor jorrou plena e.... Brasília 
se nimbou de luz… Célere, a bela luminosidade 
espalhou do coração da Pátria para todos os 
recantos do Brasil, das Américas, da Europa, 
África, mais além, no Extremo e Médio Oriente... 
Alcançou os pólos do Planeta… Jesus tinha se 
aproximado do Planeta, em brevíssima visita de 
luz, amor e compaixão...” Trecho da mensagem 
de Yvonne Pereira, recebida em 22/04/2010, por 
Marta Antunes de Mora.

A maior antena psíquica do planeta, Francisco 
Cândido Xavier, completaria no ano de 2010, 100 
anos. A data não poderia passar despercebida e 
a Federação Espírita Brasileira preparou uma justa 
homenagem, com a realização do 3º Congresso 
Espírita Brasileiro, comemorativo ao centenário do 
médium mineiro. 

A Web Rádio Fraternidade, já em seu primeiro ano 
de existência, como não poderia deixar de ser, 
esteve presente na cobertura deste magnânimo 
evento, que ocorreu na Capital Federal. A cidade 
de Brasília recebeu espíritas de várias partes do 
Brasil e do Mundo. 

Mas o esquema de cobertura do evento pela 
emissora foi planejado e autorizado pela Federação 
Espírita Brasileira.

“Fizemos algo diferente. A TVCEI, na época TV do 
Conselho Espírita Internacional, estava em franca 
ascensão com sua programação no satélite e 
presença em várias TVs a cabo do Brasil. Como 
seria um evento grandioso, resolvemos ousar e 
pensamos: Por que não trazer aquele congresso 
para Uberlândia?”, lembrou Rubens de Castro.

A Web Rádio Fraternidade foi atrás dos dirigentes 
do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, casa 
centenária da cidade de Uberlândia, e solicitou 
autorização para montar uma antena parabólica 
nas dependências do salão e transmitir, entre os 
dias 16, 17 e 18 de abril de 2010, aquele evento 
que marcaria o movimento espírita brasileiro.

“Foi muito bacana a gente conseguir autorização 
do Fé, Esperança e Caridade. Com autorização, 
corremos atrás dos amigos que pudessem nos 
ajudar. Foi instalada uma parabólica apontada para 
o canal de satélite que recebia a TVCEI. Montamos 
um telão e também um estúdio da Web Rádio 
Fraternidade no local. A geração da transmissão 
do áudio para a Web Rádio Fraternidade daquele 
evento foi feita a partir dali.” 

WRF transmite o
3º Congresso Espírita 
Brasileiro em 2010

História - 2010 - Centenário de Chico Xavier
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Em 2016, procurando palestras na Internet, 
encontrei a Rádio Fraternidade. Começando 
a ouvi-la, percebi a importante missão que ela 
cumpria, de nos tornar onipresentes em eventos 
e palestras de que desejávamos participar, mas 
que, por motivos de tempo, viagens ou despesas 
financeiras, não conseguimos. 

Passado algum tempo, fui colhendo os frutos 
de ouvir a emissora ao longo do dia. Surgiu-me, 
em um “sonho”, a ideia de ajudar a ecoar a rádio 
para mais pessoas. Assim, fui conversando com 
as pessoas, de boca em boca, até que consegui 
alguém que me cedeu a administração da Rádio 
Metrópole FM, na cidade de Montes Claros/MG, e 
que estava um tanto quanto abandonada. 

Assim, após assumir a rádio, colocamos músicas, 
programação local e todos os momentos de 

WRF: Sinal em FM
na cidade de Montes Claros

palestra da Rádio Fraternidade. Em contato com 
o Rubens, fizemos uma parceria para alinhar as 
nossas programações e começamos a divulgar 
nas casas espíritas, mas sem imaginar que as 
pessoas iriam ouvir ou se interessar.

Um ano de rádio se passou, sem que eu soubesse 
se as pessoas estavam ouvindo. Resolvemos fazer 
4.000 folders e divulgá-los na Semana Espírita 
de Montes Claros/MG. Ficamos na portaria, 
entregando e explicando do que se tratava. 
Sem imaginar o resultado da divulgação, 
começamos a receber e-mails de reclamações: “a 
rádio está caindo”, “a rádio fica chiando nos bairros 
afastados”, “vocês estão repetindo palestras”, “a 
tal da Divina entra mandando abraços no meio da 
palestra, rsrs”. Típicas reclamações de pessoas 
que estão muito envolvidas com o conteúdo das 
palestras. 

Notório foi, no ano seguinte, na Semana Espírita 
de Montes Claros, quando a equipe organizadora 
divulgou, em alto e bom tom, que a Rádio Metrópole 
transmite, em parceria com a Rádio Fraternidade, 
conteúdo de valor imensurável para a expansão do 
espiritismo na região.
No mesmo ano, a casa “máter” do espiritismo 
em Montes Claros, a Fraternidade Canacy, 
homenageou à Rádio Fraternidade e à Rádio 
Metrópole pela parceria, com uma placa de 
contribuição notória para o espiritismo na região. 
Levei uma placa para Rubens e a outra ficou 
comigo.  

Infelizmente, a administração da Rádio Metrópole 
foi substituída e não continuamos, em 2018, com 
as transmissões. Porém, a semente foi plantada e 
hoje temos uma iniciativa da cidade, transmitindo 
2 horas de palestras todas as manhãs, na Rádio 
97.1, com apoio dos que eram ouvintes da Rádio 
Metrópole e ainda são da Rádio Fraternidade.

Willian Borges
Montes Claros-MG
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Essa foi a orientação dada por Jesus aos seus 
apóstolos: a de pregarem, por todos os lugares, Seu 
Evangelho de Luz. Naquela época, eles andavam 
a pé, no lombo de animais ou em pequenas 
embarcações. Não tinham luz elétrica, rádio, 
televisão, telefone, nem internet. E os apóstolos 
cumpriram com valentia a orientação deixada pelo 
Mestre. E nos dias atuais, como temos levado os 
ensinamentos do Cristo?

Dispomos de modernos meios de comunicação, 
que nos mostram, em tempo real, tudo o que 
acontece no mundo. Temos à nossa disposição 
rápidos e eficientes meios de transporte, 
possibilitando nos deslocarmos com facilidade 
e agilidade para qualquer parte do planeta. Mas, 
dentre todas essas facilidades, queremos aqui 
destacar a internet.

Internet. Por meio dela, um presidente foi eleito 
em nosso país. Graças a ela, as pessoas se 
aproximam, se comunicam, aprendem umas com 
as outras, mesmo estando distantes fisicamente. E 
é justamente pela internet que surgiu o belo trabalho 
da Web Rádio Fraternidade. Há dez anos, pelo 
ideal de amor de um casal, Rubens e Divina, surgia 
a rádio do bem na internet. Recordo-me, logo no 
início dos trabalhos, quando o Rubens ia a Goiânia 
para transmitir o Congresso Espírita de Goiás, um 
dos primeiros grandes eventos transmitidos pela 
Rádio. E também de como o trabalho foi crescendo, 
se ampliando, juntando pessoas, voluntárias de 
várias partes do Brasil e do mundo, para auxiliarem 
nessa tarefa de transmitir palestras, seminários, 
programas diversos, sempre levando a mensagem 
esclarecedora e consoladora da Doutrina Espírita, à 
luz do Evangelho de Jesus. Graças a esse trabalho, 
inúmeras pessoas, em localidades tão distantes, 
puderam acompanhar a rica programação ofertada. 
Muitos puderam se conectar, como,  por exemplo, 
o querido casal Monika e Renardo, poloneses que 

E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o 
Evangelho a toda criatura.

conheceram o Espiritismo pela internet ouvindo 
a Rádio Fraternidade. Depois, eles vieram ao 
Brasil para conhecerem e se encantarem com 
nosso Movimento Espírita. Puderam participar do 
último CEU, em janeiro de 2018, e ficaram muito 
felizes. Logo depois, a amiga Monika retorna ao 
plano espiritual. Mas a sementinha do amor e da 
fraternidade, do esclarecimento e da consolação, 
que o Espiritismo nos dá, havia sido plantada no 
seu coração e no de seu esposo.

Por isso e muito mais é que podemos dizer, com 
certeza, que a Rádio Fraternidade está cumprindo 
a recomendação de Jesus, de ir e pregar seu 
Evangelho. Parabéns aos amigos que fazem a 
Rádio Fraternidade vibrar ondas de amor pelo ar!

Marcos, 16:15

Ivana Raisky
Expositora Espírita
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O trabalho da Rádio Fraternidade foi fonte de 
inspiração para o nosso trabalho no Miudinho, 
porque é um trabalho de formiguinha, aquela 
formiguinha que carrega não sei quantas vezes 
o seu próprio peso, mas pensando no coletivo, 
pensando naquilo que é maior do que a própria 
individualidade. Então, eu vejo esse trabalho… 
esta coisa bonita de estar permitindo que 
pessoas, que às vezes  não podem sair de casa, 
possam acompanhar um estudo e tenham acesso 
à instrução e à orientação evangélica espírita 
doutrinária. Isto é, um trabalho inspirado, que a 
gente pede a Jesus, pede à espiritualidade que 
acompanhe e que sustente. Nossa vibração, 
nossa gratidão profunda ao trabalho da Web Rádio 
Fraternidade. 

Nós nos felicitamos com esta notável investida de 
luz de companheiros afervorados de Minas Gerais 
que se dedicaram na construção inédita que enseja 
oferecer aos corações possibilidades de encontrar 
o Espiritismo nos mais diferentes rincões. De Paris 
ao interior mais interior de cidades pequenas. 
Minha alegria de poder fazer parte dessa equipe, 
que está iluminada pelos Espíritos Superiores, 
porque o seu propósito é um propósito de paz e 
de luz.

Alberto Almeida
Expositor Espírita, durante entrevista 
na 65° Semana Espírita de Vitória da 

Conquista (Setembro/2018)

Aluízio Elias
Expositor Espírita durante entrevista 
em Uberlândia (MG), em 08-09-2018

Alguns Depoimentos
de Expositores e Amigos do 

Projeto WRF
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Eu creio que 10 anos já dá uma estabilidade, uma 
segurança, que a rádio já deve ter.
 
Parabéns, porque nós sabemos que, no Brasil, uma 
microempresa dura em média  5 anos e desencarna. 
Então, tudo aqui precisa ter tempo. O tempo é um 
audaz critério selecionador de experiências. E 
agora eu acho que a divulgação do Espírita, como 
todas as divulgações, em todos os lugares, tem 
ampliado. O que me parece é que a gente precisa 
investir mais nela, porque não chegamos ainda ao 
que antigamente chamavam de “os quatros cantos 
da Terra”, em todas as camadas de natureza social. 
Nós precisamos aprimorar a nossa linguagem. É o 
nosso trabalho, para que todos sintam não como 
proselitismo, mas como possibilidade de escolha.

A Web Rádio Fraternidade representa um avanço 
da comunicação. Sendo uma rede colaborativa de 
pessoas, ela une os corações e as mentes, através 
dos grupos que se empenham na produção 
dos programas e de um vasto público que pode 
apreciar a mensagem de luz pelas ondas da rede 
mundial de computadores. Aqui vemos a caridade 
expressa através da tecnologia, mas sobretudo 
através da nossa vontade! Avante, companheiros!

Caros amigos, parabéns pelo belo trabalho dessa 
Rádio, que leva para o mundo inteiro mensagens, 
refl exões que favorecem a nossa travessia nesse 
mundo que experimenta  um momento tão 
turbulento. 

André Luiz André Peixinho
Presidente da Federação Espírita da Bahia, 

durante entrevista na 65° Semana Espírita de 
Vitória da Conquista (Setembro/2018)

André Siqueira
Expositor Espírita e Diretor da FEBtv

André Trigueiro
Expositor Espírita
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Web Rádio Fraternidade… Penso que não haveria 
nome melhor para definir o trabalho realizado por 
esses corações amigos. Não bastasse a divulgação 
ininterrupta de conteúdo espírita de qualidade para 
todo o mundo através da rede mundial, vêm ainda 
criando e ampliando, a cada dia, uma imensa 
rede de corações conectados e sintonizados num 
mesmo ideal superior. Rede esta por onde fluem as 
mais sublimes vibrações de amor e fraternidade, 
que sustentam, consolam, inspiram e iluminam 
a cada coração sintonizado. Neste marco tão 
importante, portanto, dos 10 anos de existência, 
nossa mais sincera gratidão pelo trabalho e pela 
dedicação de cada um dos membros desta equipe, 
com votos de muitos decênios mais na semeadura 
da paz e da luz, sob a inspiração de Jesus.

Os 10 anos, seja de uma instituição espírita, seja de 
uma organização como a Web Rádio Fraternidade, 
marca um tempo, marca uma passagem. Eu 
lembro aqui do livro Loucura e Obsessão, em 
que o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, 
inspirado por Bezerra de Menezes, vai nos dizer 
que uma instituição séria passa por processos de 
avaliação a cada lustro. Esta é a palavra que está 
lá. Ou seja, a cada cinco anos. Então, se vocês 
estão completando 10 anos, estão na segunda  
avaliação. Passaram na anterior e aí, certamente, 
irão adiante. Hoje, a gente observa que existe 
um movimento espírita na internet, acessando as 
palestras, ouvindo pelo YouTube, acompanhando 
pelo Facebook, pelas webs rádios, todas. A Web 
Rádio Fraternidade é um grande exemplo disto. E a 
nossa torcida é a de que estes movimentos possar 
ir à frente. A Web Rádio Fraternidade chega aonde 
não tem centro espírita, chega àquela pessoa 
mais sofrida, que às vezes não tem nem rádio em 
casa, mas tem um celular. Que venham mais 10 
anos pela frente e que vocês consigam continuar 
fazendo este trabalho tão importante

Artur Valadares
Expositor Espírita / colaborador da 

Web Rádio Fraternidade com a série 
Evangelho e Vida

Denise Lino
Expositora Espírita, em depoimento 

concedido durante entrevista realizada no 
2°Congresso Espírita da AMEBH, em Belo 

Horizonte (MG), em 16-09-2018
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Quero também dizer que a Web Rádio Fraternidade, 
desde há alguns anos, encontrou uma grande 
guarita no meu coração, porque a mim, como a 
todos, tem proporcionado levar a mensagem 
Espírita aos mais variados recantos do Brasil 
e de outras nações. Companheiros de cidades 
humílimas, de fazendas distantes ou de países 
algo longínquos, dizem-me: 

Eu te ouço pela Rádio Fraternidade! 
E uma emoção muito grande me toma, pois eu 
vejo quando Jesus disse que as mensagens Dele, 
entrariam pelos telhados. Mesmo hoje, com a 
comunicação virtual, o telhado representa esta 
construção de fora, a comunicação penetra e 
ilumina a alma.

Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio 
Fraternidade Web . Orando à Deus para que ela 
continue seguindo o conceito kardequiano de 
divulgar o Espiritismo por todos os meios ao 
alcance. E Emmanuel diz que a maior Caridade 
que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. 
Muito obrigado! 

Primeiro, a importância de nós termos valorizado 
as redes sociais e a Web Rádio Fraternidade tem 
dado uma colaboração imensa, inclusive no nosso 
movimento espírita lá em Natal, no Rio Grande do 
Norte. E dizer que vocês continuem. Dez anos, 
segundo Joanna de Ângelis e também Emmanuel, 
é o primeiro degrau de uma concretização de um 
projeto. E, com certeza, nasce do ideal  Espírita, 
nasce de realmente deixar uma marca construtiva 
no nosso movimento. Então, que vocês possam 
comemorar 100, 200, 300 anos. É o que eu 
espero. Que todos aqueles que vierem a assumir a 
tarefa ao longo do tempo continuem, perseverem. 
Continuem mesmo valorizando este espaço, que 
faz com que, num evento como este, a gente 
possa ter, pelas redes sociais, mais de 1.500 
pessoas acompanhando. Isto é fantástico! Então, 
continuem. Tenho certeza de que os mentores 
estão extremamente felizes. E que a gente possa 
perseverar até o fim, pra deixar esta marca, uma 
marca perene para o trabalho. E vocês colaboraram 
muito com a comunicação social Espírita no nosso 
movimento. Eu sonho, espero e idealizo que vocês 
continuem, sem parar nunca

Divaldo Pereira Franco
Divaldo Pereira Franco

Expositor Espírita - Salvador/BA
Depoimento concedido durante 

entrevista na  19° Conferência Espírita 
do Estado do Paraná, em 18/03/2017

Éden Lemos
Presidente da Federação Espírita do Rio 

Grande do Norte, durante entrevista na 65° 
Semana Espírita de Vitória da Conquista 

(Setembro/2018)
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Eu queria parabenizar a Web Rádio Fraternidade 
pelo trabalho. 

A gente sabe que a rádio tem esta veiculação, de 
maior penetração, em todo o Brasil, mesmo no 
interior. Então, vocês fazem um trabalho muito 
bonito. Por onde a gente passa vocês estão. Eu 
acho lindo isto. E a gente pode conversar, trocar 
ideias e vai chegando aí, seja pelas ondas do 
rádio, seja pela internet, que hoje é o meio mais 
utilizado. Tanto é que é Web Rádio. Você tem este 
veículo pela rede mundial. Muito bonito o trabalho. 
Parabéns, estão levando a mensagem, estão 
divulgando. Continuem assim! É muito importante 
que a gente console, que a gente esclareça, que a 
gente edifique. Esta é a finalidade do Espiritismo: 
levar a consolação.  É  esclarecer a nossa mente e 
fazer com que nós nos edifiquemos espiritualmente.
Parabéns a todos, por esses 10 anos. Sejam felizes 
e sigam em frente, trabalhando sempre.
Nós estaremos sempre à disposição. 

Eu queria mandar primeiro um abraço muito  
grande a todos os ouvintes da  Rádio Fraternidade. 

E manifestar aqui, de público, a minha gratidão 
aos fundadores e aos trabalhadores anônimos da 
Rádio Fraternidade. Porque a Rádio Fraternidade é 
já uma iniciativa do Mundo de Regeneração. Quem 
conhece como funciona a Rádio Fraternidade, 
sabe que é um modelo de cooperativismo, que 
são trabalhadores que cooperam no mundo inteiro 
com o projeto. E a gente acredita que estas são 
as sementes que mostram como as coisas irão 
funcionar no mundo de regeneração. E olha que 
exemplo bonito que a Rádio Fraternidade dá a todos 
nós de como se faz as coisas. Sem personalismo, 
sem uma pessoa aparecendo, todos dando as 
mãos e fazendo, juntos, acontecer.

Quando se trabalha para o Cristo, nós só temos 
controle das sementes que nós lançamos, porque o 
crescimento e a colheita não dependem das nossas 
mãos. O apóstolo Paulo nos diz: “Eu plantei, Apolo 
regou! Mas Deus deu o crescimento.” O resultado 
e o alcance do trabalho da Rádio Fraternidade 
está nas mãos do Cristo, não nos trabalhadores 
encarnados que semeiam. E, confessando 
(acredito que isso expressa o pensamento do 
Rubens também), é uma honra poder semear em 
nome do Cristo.

Geraldo Campetti Sobrinho
Vice-Presidente da FEB, durante entrevista na 
65° Semana Espírita de Vitória da Conquista 

(Setembro/2018)

Haroldo Dutra Dias
Expositor Espírita, em depoimento gravado 

para Web Rádio Fraternidade
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É uma alegria poder fazer parte dessa emissora 
do bem! Sou trabalhador voluntário há 7 anos e 
aprendo sempre a cada trabalho. A Web Rádio 
Fraternidade é um ponto de luz. As pessoas se 
unem, se emocionam e contam sempre com 
o trabalho incansável da equipe de divulgação 
desta doutrina maravilhosa, esclarecedora e 
consoladora, a Doutrina Espírita! Parabéns a todos 
os voluntários e um especial a Rubens de Castro 
e família, por persistir sempre, apesar dos desafios 
diários. Muita Luz! 

Muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho! 
Eu vivi no exterior, estava no movimento espírita 
fazendo algumas palestras e alguns seminários. Eu 
tive a surpresa de verificar pontos no exterior da 
Web Rádio Fraternidade, fazendo essa divulgação, 
extrapolando fronteiras para o mundo inteiro.
 
Eu só tenho que parabenizar a todos! Eu sei que 
chegar ao ponto que vocês chegaram, de ter no 
mundo inteiro a Rádio Fraternidade, divulgando 
esta mensagem que a doutrina espírita nos traz, 
uma mensagem de conforto, de paz, de uma 
perspectiva de um mundo melhor, exige muito 
trabalho, mas um trabalho solidário. Um trabalho 
de união! Um trabalho em que, em cada ponto 
desses, as pessoas que ali estão, contribuam com 
o seu quinhão, que aparentemente é pequeno, 
mas que no todo redunda neste grande trabalho 
da divulgação. Eu agradeço. Ao mesmo tempo, 
dez anos, eu diria que é um teste de perseverança.

A partir dos dez anos de atividades, dizem os 
amigos espirituais, aqueles que trabalham no 
bem passam a ser observados em novas etapas. 
Novos desafios surgem porque já foram capazes 
de demonstrar muitas qualidades, como a 
perseverança, a boa vontade e o trabalho no bem, 
que é o que vocês fazem, divulgando o bem para 
toda a humanidade. Parabenizo a todos e desejo 
que continuem, cada vez mais, se alimentando 
neste trabalho, para perseverarem por tantas 
décadas quantas forem capazes de manter esta 
divulgação do bem.

Hugo Leonardo Ramos
Co-idealizador do NACE - Núcleo 

Amigos da Comunicação Espírita e 
colaborador voluntário da WRF

Jorge Godinho
Presidente da Federação Espírita 

Brasileira - FEB, durante entrevista na 65° 
Semana Espírita de Vitória da Conquista 

(Setembro/2018)
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Parabenizo a Rádio Web Fraternidade pelos seus 
dez anos de atividades ininterruptas em prol da 
divulgação do Espiritismo Cristão, esclarecendo 
almas, confortando corações, salvando vidas.

Falo não apenas como um dos seus comunicadores, 
mas também como ouvinte, pois, não raro, sirvo-
me da excelente programação da rádio para me 
esclarecer, fortalecer a fé, orar e me aproximar do 
Cristo redivivo no Espiritismo.

Rogo a Deus que fortaleça cada vez mais os 
dirigente da Rádio Web Fraternidade e seus 
diversos colaboradores, a fim de que o trabalho 
prossiga iluminando consciências, a serviço de 
Jesus, na regeneração de todos nós.

Falar desta relação como parceria já seria bom, 
mas, na verdade, temos uma confraria! Isto 
mesmo. Desde a nossa primeira transmissão 
juntos, com a TVCEI, até os dias atuais, com a TV 
Mansão do Caminho, vislumbramos o surgimento 
da Rede Fraternidade. Sigamos amparados pela 
espiritualidade que nos guia e protege.

Nossa gratidão e esperança em continuarmos 
sempre juntos, unidos por este ideal maior: o amor 
a esta doutrina consoladora e libertadora.

Parabéns ao Rubens, à Divina e a toda a equipe que 
faz acontecer esta emissora do Bem na internet!

José Carlos De Lucca
Expositor Espírita / Escritor / 

Colaborador da WRF com o Programa 
Conversa Amiga

Joseval Júnior
TV Mansão do Caminho
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Há 10 anos um grupo de colaboradores, voluntários 
do Cristo, começou um trabalho que para eles 
parecia singelo: divulgar as mensagens de consolo 
e esclarecimento que o Espiritismo nos traz através 
do rádio. Mal sabiam eles que este singelo trabalho 
atravessaria fronteiras, entraria em lares de todas 
as partes do mundo e traria ainda mais união e 
fraternidade à família Espírita. Aqui nos Estados 
Unidos encontramos ouvintes em todo o território. 
É como se estivéssemos presentes em cada 
palestra, em cada evento, em cada congresso, que 
a distância física não nos permite participar. 

Nossa palavra é de gratidão, pelo sentimento 
fraterno que os levou a pensar em seus irmãos 
e irmãs que não conseguem ter acesso direto a 
esses eventos. 

E assim foi que, inspirados pelo alto, eles fundaram 
a Rádio Fraternidade.

Eu tenho profundo respeito por todos  vocês que, 
de uma forma tão bonita, tão discreta, noticiam, 
para os corações, a Boa Nova: a luz da Doutrina 
Espírita. 

E isto é de extrema importância. É um ponto de 
divulgação, de irradiação da mensagem Espírita.

Juselma Coelho
Expositora Espírita durante a 7° 

Jornada Espírita em Coromandel/MG 
(25-08-2018)

Jussara Korngold
Presidente da Federação Espírita dos 

Estados Unidos 
e diretora executiva do Conselho Espírita 

Internacional
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A Web Rádio Fraternidade é um projeto espiritual 
para vir para a Terra (e a gente sente isto!), num 
lugar tão especial, que é o Triângulo Mineiro. O 
projeto da Web Rádio Fraternidade, sem dúvida 
(quem está falando é um historiador, não é um 
fanático religioso),  é um planejamento espiritual. 
Ela veio nas mãos certas. Claro que se não fossem 
nestas, teriam sido preparadas outras, porque os 
Espíritos sempre fazem isto. 
E são dez anos de luz, que a gente sabe que está 
na Terra, que atinge milhares de pessoas em todo 
o mundo. 

Eu mesmo tenho um programa lá, que é o “Música 
Clássica e Emmanuel”. Muitas pessoas me 
cumprimentam, quando me encontram, por causa 
da Web Rádio Fraternidade.

Os ideais do pioneiro Cairbar Schutel na Rádio 
Espírita, nos anos 1930, reverbera, nos tempos 
atuais, com o trabalho gigantesco da querida Web 
Rádio Fraternidade, nestes dez anos, transmitindo 
para o Brasil e para o mundo, a Terceira Revelação. 
São dez anos de luz, paz e conhecimentos, que 
instruem e emocionam com a Boa Nova, explicada 
pela Doutrina Espírita. 

Com muito carinho, a todos os nossos caros 
ouvintes da Rádio Fraternidade... eu tenho um 
profundo carinho pelo trabalho de toda esta 
equipe, na difusão do Evangelho de Jesus, no 
momento tão conturbado que a humanidade vem 
atravessando. 

Mas nunca se falou tanto de amor, de carinho, 
como nos nossos dias. E a Rádio Fraternidade tem 
sido essa mensageira do amor, da mensagem de 
Jesus. 

Lacordaire Abraão Faiad
Expositor Espírita , durante entrevista 
na 65° Semana Espírita de Vitória da 

Conquista (Setembro/2018)

Oceano Vieira de Melo
São Paulo-SP

Cineasta / jornalista / pesquisador / 
expositor espírita / Produtor do Programa 

Música Clássica e Emmanuel
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Eu quero cumprimentar todos os ouvintes, todos 
os internautas que acompanham o excelente 
trabalho da Web Rádio Fraternidade. De fato, é a 
emissora do bem na internet, quem tem trazido a 
contribuição incomensurável para a divulgação da 
Doutrina Espírita. 

Então, o nosso alô, em primeiro lugar, a todos 
vocês que, em diversas localidades, fazem a Web 
Rádio Fraternidade. 

A gente viaja o mundo todo e uma das coisas mais 
interessantes é que a gente se sente em casa, 
porque, onde a gente chega, tem alguém da Web 
Rádio Fraternidade. Eu acho que eles criaram uma 
equipe mundial. Em todo canto que a gente chega, 
em todo país, a gente ouve: “Oi, eu sou lá da Web 
Rádio Fraternidade, eu colaboro com o Rubens e 
com a Divina.” 

Que coisa boa, não é? Uma coisa que você 
começa, ali em casa...

Eu fui uma vez na casa do Rubens jantar lá e a Web 
Rádio Fraternidade eram dois computadores num 
quarto! E a gente nem imagina, quando a gente 
está disposto a servir, a dimensão que isto toma! 
Tomara que isto vire uma rede de TV! Tomara que 
a gente tenha satélites! Porque a gente tem que 
divulgar este Evangelho com toda a força do nosso 
coração! Que venha muito mais...

Olha, em 10 anos, o  que aconteceu: este evento 
tem só três anos e veja a dimensão do que é que 
a gente está tendo aqui no Congresso Espírita de 
Uberlândia, no CEU. Então, você veja o poder da 
divulgação do bem! Seja também uma pessoa que 
contribui. Não seja apenas uma pessoa que escuta. 
Entra lá, veja como é que você pode contribuir, 
como você pode ajudar, se você pode patrocinar 
alguma coisa, dar uma contribuição financeira. 

Rossandro Klinjey
Entrevista realizada no 3° Congresso Espírita 

de Uberlândia - Janeiro de 2018

Sandra Borba
Expositora Espírita, durante entrevista na 

Suíça em Setembro de 2017

Porque você imagina quantas vezes você estava 
desesperado lá na web e veio uma prece, veio uma 
mensagem, veio um congresso que você assistiu 
ao vivo, sem estar lá... Isto tem custo, tem gente 
por trás...

Ajuda, para a gente fazer muitos anos mais virem 
à tona e esta Web Rádio ser disseminada em todo 
o planeta. Um beijo, e que venham muitos, muitos 
mais anos da Web Rádio Fraternidade.

48



Trabalhadores valorosos... Porque nós, que vamos 
nesses lugares fazer palestras, vemos o empenho 
deste grupo de trabalhadores espíritas, que, com 
esforços inauditos, conseguem levar o movimento 
espírita a esses lugares. O nosso reconhecimento, 
o nosso abraço, porque nós temos a certeza de 
que este trabalho que eles fazem está sendo 
observado por uma nuvem de testemunhas. Muito 
obrigado à Rádio Fraternidade, a esta rede que 
nos acompanha e que nos estende a mensagem 
ao mundo todo. 

Eu estou 10 anos mais velho, porque no primeiro 
ano eu participei dessa comemoração! Mas a 
mensagem é o agradecimento. O trabalho que a 
equipe faz… e também outras rádios… outras Web 
rádios... 

Mas a rádio Fraternidade foi uma das pioneiras. E, 
com trabalho árduo, com trabalho de dedicação 
pessoal de alguns (hoje é de muitos), nós pudemos 
ter uma mensagem espalhada. Hoje a Rádio 
Fraternidade permite uma certa onipresença, 
porque a pessoa está em um local e em vários 
outros simultâneamente. A Rádio Fraternidade 
permite-nos um poliglotismo, pois está em diversos 
países simultaneamente. 

Então, isto é o que nós temos que agradecer. E 
parabenizar os idealizadores, parabenizar a equipe 
toda que trabalha... Um evento como este aqui, o 
Congresso Espírita de Uberlândia, realizado pela 
Rádio Fraternidade, não são poucas pessoas, são 
várias pessoas… Algumas que nós não estamos 
vendo, porque estão em outros locais para dar 
todo suporte... Então,  nós temos que agradecer. 
Parabenizar e, de certa forma, vocês nos dão os 
presentes, a cada ano de comemoração deste 
canal de divulgação do Espiritismo, que, como 
vocês bem colocam, é a rádio do bem na internet.

Sérgio Lopes
Expositor Espírita - Pelotas-RS

Simão Pedro
Entrevista realizada no 3° Congresso Espírita 

de Uberlândia - Janeiro de 2018
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Alguns Depoimentos de 
Colaboradores e Voluntários

Trabalho de Amor
Ser voluntária da Web Rádio Fraternidade é se 
sentir em família. É união, casa e muito amor. 
Gratidão a Jesus, pelo reencontro que nos fortalece 
para seguirmos o caminho nesses dias difíceis, 
nos ajudando e confortando mutuamente, seja em 
momentos difíceis ou em momentos de alegria. 
Sempre no trabalho do Amor Maior, confortando 
tantos corações... Jesus disse: “Meus discípulos 
serão conhecidos por muito se amarem”. Aqui 
estamos, seguindo os caminhos do Cristo Jesus! 
Gratidão!

Adriana Rocha Trancoso Hülsebusch
Friedrichsfen/Baixa Saxônia/Alemanha

Ser Útil
Participar como voluntária da Equipe Web Rádio 
Fraternidade é uma oportunidade de aprender mais 
sobre a Doutrina Espírita, de poder me sentir útil e 
de contribuir com a grandiosa tarefa da Web Rádio 
Fraternidade, que é o esclarecimento e a divulgação 
da esperança. Trata-se de uma experiência muito 
valiosa, que me traz o sentimento de estar com 
pessoas que trabalham para Jesus.
Adriany de Ávila Melo Sampaio
Uberlândia/MG - Brasil

Influências espirituais
“Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios”, 
aconselha Santo Agostinho, na Conclusão de O 
Livro dos Espíritos, quando perguntado sobre 
como avaliar as influências espirituais. Nós, ainda 
no papel de ouvintes assíduos, nos encantávamos 
com as obras da WRF, que repercutiam em nossos 
corações e mentes. Aceitos como voluntários, 
conhecemos os princípios dos criadores da rádio, 

perfeitamente alinhados com nossa querida 
Doutrina Espírita. A influência espiritual deste 
grandioso trabalho, a Web Rádio Fraternidade, 
ficou clara para nós - o Mestre Jesus. 

Estêvão e Rose Mello
Florianópolis/SC

Emoção por servir
Ahh... ao falar da Web Rádio Fraternidade… a 
emoção nos envolve... Sabe quando você passa 
por algum lugar que não conhecia e sente aquela 
emoção por parecer familiar? Assim  foi meu 
encontro com a Web Rádio Fraternidade. Esta 
rádio do bem faz parte do meu coração e da 
minha família. Todos os dias, é o Sol que ilumina 
o nosso despertar, nos auxiliando na manutenção 
da conexão com o Alto, através de seu grande 
trabalho de divulgação da doutrina espírita. É a 
companheira que nos leva virtualmente a muitos 
lugares que  não podemos estar fisicamente, 
trazendo a nós a oportunidade de, mesmo a 
distância, sermos beneficiados por banquetes de 
luzes, que nos trazem reflexões, que nos renovam e 
nos auxiliam em nossa busca e esforço de sermos 
melhores a cada dia.  De ouvinte a colaboradora 
voluntária da Rádio... um grande amor na minha 
vida ser uma formiguinha neste trabalho divino. A 
gente pensa que ajuda, mas os ajudados somos 
nós... É muito aprendizado diário com a equipe, 
com a interação com os ouvintes, um grande 
fortalecimento em nosso caminhar. E uma imensa 
gratidão por esta oportunidade de carregar uma 
folhinha tão pequena e receber um banquete. 
Obrigada Jesus! Obrigada WRF! 

Gleyse Lionda
São Paulo/SP - Brasil
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Perspectiva de Trabalho
A Web Rádio Fraternidade trouxe uma nova 
perspectiva de trabalho na Doutrina Espírita, 
ampliando minhas possibilidades de ser útil, ao 
mesmo tempo em que participo de um grupo de 
pessoas que levam o Evangelho de Jesus a irmãos 
que não conhecemos.

Hilton Mariano Ferreira Junior
Uberlândia (MG) / Brasil

Gratidão
Meu maior sentimento é GRATIDÃO. Gratidão 
e amor são os sentimentos que possuo no meu 
coração quando eu falo e penso na Web Rádio 
Fraternidade. Após um período de reflexão e de 
incredulidade, encontrei na Emissora do bem, a 
consolação e as respostas para escrever uma nova 
história na minha vida! Como voluntária, só tenho 
que agradecer pela oportunidade de pertencer a 
esta família espiritual, onde reencontrei amigos 
queridos do coração e a oportunidade de servir 
em nome de Jesus, o que é uma honra! Parabéns 
pelo seu aniversário Web Rádio Fraternidade....
meu maior desejo é estar sempre juntinha de você. 
Te amo! 

Márcia Rodrigues Correia,
Uberlândia/ MG - Brasil.   

Família
A Rádio Fraternidade significa para mim uma familia, 
uma familia de excelência, que nos acompanha, 
ensina e alivia. Poder fazer parte da equipe de 
voluntários é uma honra e é aceitar o convite ao 
Serviço do Bem. Achamos que sabemos pouco 
e que temos pouco para dar e é como se Deus 
dissesse: vai, tu consegues! Forte abraço! Muito 
feliz de ser voluntária desta equipe maravilhosa.

Manuela Ricciardi
Portugal

Consolar os infortúnios 
ocultos
A Web Rádio Fraternidade significa, na minha 
vida, a oportunidade de consolar os infortúnios 
ocultos. Prestar um trabalho sem preocupação de 
retorno, pois não sabemos sequer a quem está 
chegando a mensagem. É o treino para servir sem 
interesse. No trabalho como voluntário, me sinto 
verdadeiramente como uma formiga, cumprindo 
tarefas pequenas, mas motivado por saber que 
pessoas em qualquer ponto do planeta são 
agraciadas com a mensagem espírita cristã de 
conforto e esclarecimento. Impossível mensurar os 
benefícios prestados nesses 10 anos de atividades 
da Web Rádio Fraternidade. Melhor avaliar em que 
posso colaborar para que ela siga cumprindo, com 
excelência, a missão abraçada.  

Marco Antonio de Melo Breves
Uberlândia- Minas Gerais- Brasil 

Servindo
Vivenciando, ainda, a dor do luto de minha mãe, 
tive a oportunidade, no final de janeiro de 2016, de 
participar do  1º CEU. Quanto consolo e alegria de 
alma aqueles dias me proporcionaram! Vi diversas 
pessoas trabalhando, silenciosamente, com 
camisetas amarelinhas, escritas “COLABORADOR”, 
e tive imensa gratidão e admiração por todas elas, 
pelo banquete espiritual a todos oferecido. E foi 
assim que surgiu o sonho e o desejo de ser um 
desses pequeninos seareiros do bem. Veio, então, 
o abençoado convite de Rubens e Divina, a quem 
sou eternamente grata. Assim, sob o comando 
amoroso desses 2 exemplos de trabalhadores 
humildes e dedicados ao bem, desde 2016, tenho 
o prazer e a alegria de integrar a equipe de irmãos 
voluntários da WRF, seja nos estudos, vibrações, 
atendimento fraterno, secretaria do CEU, servindo 
à causa espírita, nesta seara bendita de amor ao 
próximo. 

Maria Amélia Pereira Machado Breves
Uberlândia /MG - Brasil
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Centro Espírita Virtual
Somos a Graça e o Marco Aurélio. Participamos 
da WEB RÁDIO FRATERNIDADE  com muito 
carinho. Como o Marco Aurélio gosta de dizer, é 
um Centro Espírita Virtual. Faz toda a diferença 
em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade 
maravilhosa de trabalho na Seara do Cristo, 
através deste canal ILUMINADO: WEB RÁDIO 
FRATERNIDADE. 

Maria da Graça e Marco Aurélio
Uberlândia-MG

Fortalecimento

A Web Rádio Fraternidade tem me fortalecido 
com tantos conhecimentos e com tantos amigos, 
que são irmãos do coração. Ser um voluntário da 
Rádio é uma benção Divina, pois podemos nos 
completar com os irmãos presentes e os que estão 
a distância, através das ondas de amor que a Web 
Rádio Fraternidade nos transmite.

Maria José Vilarinho
Uberlândia (MG) / Brasil

Novos Caminhos

A WRF para mim é como uma irmã que me mostra 
novos caminhos a seguir e que são confiáveis. 
Faz 3 anos que eu conheço e escuto a Web Rádio 
Fraternidade. É como ter a palavra certa para 
encorajar e prosseguir na vida. O Rubens, a Divina 
e todos os colaboradores formamos uma família. 
Eu sou colaboradora há pouco tempo, mas gosto 
muito dos momentos em que participo. Muito 
bom orar com e  para todos os que precisam. Um 
abraço fraterno.

Naura Rauber
Santa Cruz do Sul/ RS - Brasil

Primeiro trabalho
A Web Rádio Fraternidade foi nosso ponto de 
partida, para, enfim, procurarmos estudar a doutrina 
e frequentar uma casa espírita. Hoje ela é nossa 
companheira diária, temos muito a agradecer, 

pois a cada programa ou palestra apresentada, 
a gente aprende um pouquinho mais. O primeiro 
trabalho pela rádio foi meio que de surpresa, em 
2016. Ficamos receosos, pois achávamos que não 
daríamos conta de fazer uma transmissão ao vivo. 
Mas a espiritualidade, com certeza, agiu e deu tudo 
certo. E estamos, até hoje, sempre agradecendo a 
oportunidade de poder colaborar.

Reinaldo e Natália Takeda
Anápolis/GO

Trabalhadora do Cristo
A Rádio Fraternidade para mim é uma casa 
fraterna, onde encontro conhecimento, carinho 
e consolo. Sou voluntária dessa rádio de amor e 
me sinto uma verdadeira trabalhadora do Cristo, 
ao fazer parte desse trabalho tão grandioso que 
alcança muitos irmãos em toda a parte do planeta. 
Gratidão ao Rubens, à Divina e a todos os irmãos 
que me acolheram nessa seara divina.

Samara Maria de Almeida Gonçalves
Delmiro Gouveia/AL - Brasil

“Nós encontramos na Web Rádio Fraternidade 
a forma de estarmos envolvidos no movimento 
Espírita, ouvindo as palestras, programas, músicas 
e entrevistas. Temos também a oportunidade de 
ajudar na divulgação da Doutrina, oferecendo 
nosso trabalho profissional como voluntários, isso 
é muito gratificante.”

Ana e David
São João dos Patos/MA - Brasil

A Rádio Fraternidade nos colocou mais próximos 
das nossas grandes paixões a doutrina espírita e 
a arte, através do trabalho voluntário podemos 
ajudar na divulgação da imagem cada vez mais 
otimizada da Web Rádio Fraternidade com os 
recursos que a espiritualidade maior vai nos 
possibilitando e intuindo. Agradecemos aos 
espiritos amigos e aos companheiros Rubens e 
Divina pela oportunidade de trabalhar no bem e 
pela benção de poder ouvi-los sempre!

Simone Nolêto e Denilson Madureira
Goiânia/GO - Brasil
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_____________________________________________

Adriana
Enviado em: 25/05/2009 14:12

A Rádio Fraternidade já faz parte do nosso 
dia-a-dia e no de nossos pequenos também. 
É bonito ouvir nossas crianças dizendo: Rádio 
Fraternidade, a emissora do bem na internet!

_____________________________________________

Albino Netto
Enviado em: 19/11/2009 01:33

Quero parabenizar aos organizadores pela 
brilhante obra fônica que é a Rádio Fraternidade. 
Não consigo ficar sem ouvi-la. Sou do interior da 
Bahia e estou sempre ligado na programação!

_____________________________________________

Alexandre de Castro
São Gonçalo: Brasil, recebida  em 18/11/2018 
23:35

Sou evangélico há 27 anos, porém, desde 
meados de 2015, estudo a codificação do 
espiritismo e descobri essa rádio maravilhosa, 
da qual sou ouvinte. Que Deus continue 
abençoando!!!

_____________________________________________

André Luiz Grasso
Enviado em: 12/08/2015 10:35
Cidade - bairro: Londres - País - estado: Reino 
Unido

A Rádio Fraternidade está de parabéns pela 
programação. Tenho certeza que muitas pessoas 
são ajudadas só de ouvir a rádio. Que Deus 
ilumine a todos. Obrigado pelos momentos de 
Luz e de paz que sinto ao ouvir a rádio.

_____________________________________________
 

_____________________________________________

Cícero Luiz
Recife - Pe Por e-mail

Olá! Eu gostaria de parabenizar a todos da Rádio 
Fraternidade, por tudo que vocês têm feito por 
todos nós. Eu sou deficiente visual e tenho sido 
bastante beneficiado por toda a programação, 
pelas palestras, sem contar as leituras 
extremamente enriquecedoras de livros espíritas 
pelos funcionários dessa rádio maravilhosa. 
Espero que vocês continuem sendo sempre 
iluminados por Deus e por Jesus e possam 
expandir essa luz por todos os cantos do mundo.

_____________________________________________

Cleide da F. Paiva
Enviado em: 11/11/2015 18:18
Cidade - bairro: Valença Rj
País - estado: Brasil

Conheci a rádio através do Lar de Frei Luiz, no 
Rio de janeiro, e agradeço muito, porque só assim 
é que estou tendo forças para enfrentar dia a dia 
e nunca perdendo a fé. Obrigada!

_____________________________________________

Cleide
Enviado em: 03/10/2010 18:49

Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho que 
vocês fazem. Sei que não é fácil; mas, com fé, 
perseverança e força de vontade, conseguimos. 
Muita paz a todos vocês!

_____________________________________________

Depoimentos
Ouvintes

Abaixo transcrevemos alguns depoimentos dos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, recebidos durantes 
os 10 anos de atividade da emissora. Alguns foram registrados no livro de visitas, que tem mais de 35 mil 
mensagens, pelos e-mails ou whatsapp.
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_____________________________________________

Corina Simonetti. 
19/04/2018 (por e-mail)

Assunto: Agradecimento. 
Quero agradecer a todos vocês da Rádio 
Fraternidade por toda a programação, que atende 
a tantas necessidades da comunidade, como, por 
exemplo, aos que não têm como se locomover 
para participar de estudos e encontros na casa 
espírita, os deficientes visuais, os que estão em 
uma cama, os que se sentem tão abandonados, 
por vários motivos...Enfim, por tanto auxílio e 
amparo aos encarnados e desencarnados! Deus 
lhes abençoe por tanto auxílio ao próximo! Minha 
eterna gratidão!!!

_____________________________________________

Iara Vianna da Silva
Enviado em: 09/05/2009 11:21

Gostei da rádio, pois trabalho numa cidade do 
interior onde não tem centro espírita.

_____________________________________________

Dilene Moraes
Enviado em: 22/05/2011 21:41
Cidade: Xangai 
Estado: País: China

Boa noite! Resido em Xangai e acompanho a 
Rádio Fraternidade. Ouvir a palavra, as músicas, 
as palestras, tem me ajudado bastante. Obrigada!

_____________________________________________

Filomena Santos
Enviado em: 13/07/2015 19:10
Cidade: Lisboa - Estado: País: Portugal

Estou tão grata a Deus e a vocês pela 
oportunidade de poder conectar-me com uma 
ambiência espiritual que me dá tanto alento e 
energia! Preciso de vocês como do ar que respiro. 
Minha eterna gratidão e que Deus os abençoe e 
ilumine sempre.

_____________________________________________

_____________________________________________

Izabel Izidoro.De Andrade
Cidade - bairro: Londrina
País - estado: Brasil

A Rádio Fraternidade me ajudou a entender 
melhor o espiritismo, pois eu fui ensinada que o 
espiritismo era coisa do diabo e hoje eu entendo 
que o diabo não existe. Estou muito feliz. 
Obrigada e que Deus vos abençoe.

_____________________________________________

João Manoel Neri da Luz
Enviado em: 14/12/2013 19:54
Cidade: Londres - Estado: País: Inglaterra

Obrigado a vocês por essa  companhia 
maravilhosa que é essa radio.  Estou  estudando 
o espiritismo e a 
rádio está sendo primordial na minha  
evangelização.

_____________________________________________

Jose Carlos Silvestre
Enviado em: 06/10/2015 11:42
Cidade - bairro: Rio de Janeiro, Rj
País - estado: Brasil

Sou deficiente visual e sou feliz. Tenho o conforto 
da Rádio Fraternidade que me estimula na 
conquista da paz interior, na luz da Doutrina 
Espírita. Ave Cristo!

_____________________________________________

Josimar Pires
Enviado em: 18/08/2012 09:39
Cidade: Sorowako  - Estado: s.sulawesi 
País: Indonésia

Obrigado, Simão Pedro! Obrigado Rádio 
Fraternidade, excelente palestra e contribuição 
para todos nós.

_____________________________________________
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_____________________________________________

Leila Brasilia Karin Bombazar
Enviado em: 11/04/2014 11:15
Cidade: Salerno Estado: Salerno 
País: Itália

Como não chorar de emoção com um movimento 
assim, tão grande e maravilhoso? Pode 
parecer bobeira, mas é uma grande emoção, 
principalmente estando tão longe, do outro lado 
do mundo.

_____________________________________________

Libertad Rodríguez Velázquez
Enviado em: 31/07/2015 19:27
Cidade - bairro: Maldonado País - estado: Uruguai

Agradezco me envíen los programas de Radio 
Fraternidade. La temática espírita me agrada 
mucho. Sé que tengo muuuucho por aprender 
aún. En eso estoy descubriendo y razonando 
sobre los temas que ustedes exponen. Nos 
ayudan a entender.

_____________________________________________

Lucas
Enviado em: 07/07/2013 12:21
Cidade: Amsterdam 
Estado: País: Holanda

Olá, queridos amigos! Estou  tomando um sol e 
ouvindo a  Rádio! Abraços fraternos :D

_____________________________________________
 
Luciana Pereira
Enviado em: 12/04/2015 07:38
Cidade: Paris - Estado: País: França

Muito bom poder estar conectada à Rádio 
Fraternidade aqui na França. É sempre 
maravilhoso 
poder ouvir as palestras, estudos, momentos de 
oração e as músicas. Parabéns!

_____________________________________________

_____________________________________________

Marlene Padovani Oliveira
Enviado em: 18/05/2009 11:32

Achei um tesouro esta rádio. Dou graças a Deus. 
Obrigado por vocês existirem.

_____________________________________________

Marie
Enviado em: 10/07/2015 04:35
Cidade: SAINT RENAN - Estado: BRETAGNE - 
País: FRANCE

A Rádio Fraternidade estará sempre no meu 
coração. Obrigada por trazer ao nosso lar o 
Evangelho de Jesus. Parabéns a todos da 
Equipe e aos Palestrantes, que trazem tantos 
ensinamentos e esclarecimentos. Haroldo Dias, a 
palestra do dia 04/07/15 foi maravilhosa. Merci!

_____________________________________________

Maria Livramento dos Santos
Enviado em: 20/08/2013 09:05
Cidade: Poitiers - Estado: País: França

Bom dia, meus manos. Como sempre, a  
programação da nossa Rádio está cada dia 
melhor. Beijos de paz, luz e muito amor a  todos!!!!

_____________________________________________

Marileia Amorim de Miranda
Enviado em: 08/01/2015 05:38
Cidade: Schweighouse sur moder  - Estado: País: 
França

Obrigada à Rádio Fraternidade, por me fazer, 
a  cada dia, aprender mais sobre  esta Doutrina 
maravilhosa, és   minha companheira aqui, do 
outro lado do oceano. Que  Deus abençoe todos 
os voluntários dessa rádio.

_____________________________________________
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_____________________________________________

Marlene
Enviado em: 27/04/2015 04:16
Cidade: Roma - Estado: Roma - País: Itália

Nao sei o que seria de  mim sem vocês da Rádio 
Fraternidade.....  Muitíssimo grata...

_____________________________________________

Nilvia Frossard
Enviado em: 01/11/2009 11:16

Rezo para nossos protetores espirituais sempre 
protegerem pessoas como vocês, que estão 
divulgando esta doutrina tão abençoada.  
Abraços para todos.

_____________________________________________

Olinda de Azevedo Marques
Enviado em: 10/05/2011 00:38
Cidade: hamamatsu/Japão - Estado: shizuoka 
País: japão

Em meio ao caos, em meio à destruição, embora 
não  estando no centro e nem  no olho do 
tsunami, estou 
no Japão. E daqui os  ouço. Obrigada por 
existirem. Sei que não é  fácil, mas, mesmo assim, 
obrigada! Olinda de Azevedo Marques e  Família! 
Bay! Bay!

_____________________________________________

Regilda Medeiros
Enviado em: 17/11/2011 20:14
Cidade: Rotterdam - Estado: País: Holanda

Parabéns pelos programas, estudos, entrevistas e 
músicas. Que Jesus abençoe todos vocês.
Um Natal de Amor. Não  devemos esquecer que o  
Aniversariante é Jesus. Ano novo de reflexões e
realizações. Um abraço fraterno.

_____________________________________________

Roberto Cohen
Enviado em: 27/04/2013 14:23
Cidade: Jerusalém 

Estado: Israel - País: Israel
Rádio  maravilhosa, de edificação, sabedoria, 
conhecimento e esperança. Obrigado! Muito 
agradecido!

_____________________________________________

Rosana Alecrim
Enviado em: 22/10/2011 09:07
Cidade: Takaoka - Estado: Toyama 
País: Japão

Olá, amigos da Rádio Fraternidade! Escuto a 
rádio todos os dias. Tenho aprendido muito com 
vcs da rádio. Gosto de ouvir as palestras. Beijos e 
fiquem todos na paz de Deus.

_____________________________________________

Rubens José Ribeiro
Enviado em: 01/06/2009 20:04

De fato, a Rádio Fraternidade é a Emissora do 
Bem na Internet! Parabéns aos colaboradores 
e que nosso Mestre Jesus cubra de bençãos a 
todos nós!

_____________________________________________

Sandra
Enviado em: 26/11/2012 09:20
Cidade: Shenzhen - Estado: Guangdong - País: 
China

Obrigada a toda a equipe da  Rádio Fraternidade 
pela   programação educativa.  Sinto-me mais 
próxima do   Brasil, através de vocês!  Um 
abraço! 
_____________________________________________

Studiegroep Bezerra de Menezes
Enviado em: 03/11/2013 08:18
Cidade: Den Haag(Haia) - Estado: Zuid Holland - 
País: Holanda
Excelente trabalho da Rádio Fraternidade.
Em nome do nosso grupo de estudos, saudamos 
os congressistas e todos ligados a esse grande 
Evento em Bonn, na Alemanha. Parabéns ao 
trabalho de caridade em prol do conhecimento. 
Cristiane Crusoé-De Zeeuw

_____________________________________________

Yhazmin Feuser Flores
Enviado em: 14/12/2009 00:51

Oi! Meu nome é Yhazmin, tenho 10 anos e achei 
interessante as reflexões de Natal.Não só as 
reflexões, mas o site também. Ahh... e a enquete 
me dá a sugestão de como passar o Natal em 
família e como deve ser o Natal verdadeiro e não 
com tanto comércio. Beijo!

_____________________________________________
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