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Prefácio
Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse.1

Jesus, o Guia e Modelo da humanidade, é também
nossa referência máxima na arte do bem falar. Com sua
oratória, o Amigo Divino consolava, orientava, iluminava e enchia de esperanças a multidão que lhe buscava.
O Cristo já não se encontra fisicamente em nosso
orbe. Foram transcorridos mais de vinte séculos desde que
o verbo se fez carne e suas lições, registradas por alguns
discípulos, transformaram-se em precioso legado. A busca
por Jesus e pelo conforto espiritual que só Ele é capaz
de nos proporcionar continua e devemos estar preparados
para atender àqueles que adentram o Centro Espírita,
momento em que surge a oportunidade de relembrar o
Mestre e suas imorredouras lições à multidão. Essa tarefa
é realizada principalmente pelo expositor espírita, cuja
responsabilidade é grande, pois não basta ter boa retórica,
excelente dicção ou desinibição ao falar em público. É
também fundamental ter humildade, conhecer e sentir o
Evangelho de Jesus e a Doutrina dos Espíritos, para ser fiel
mensageiro do Divino Mestre na abençoada empreitada
da pregação espírita.
Nosso querido irmão Marcelo nos oferece
Marcos 6:12

1
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neste trabalho algumas reflexões e opiniões, calcadas
em sua experiência de muitos anos como expositor e
coordenador de atividades doutrinárias. São dicas valiosas,
apresentadas de forma leve e numa linguagem de fácil entendimento. Portanto, este livro não se trata de um Curso
de Expositor Espírita, mas de sugestões do autor sobre
como proceder, honrar e enobrecer a tarefa realizada na
Tribuna Espírita.
De nossa parte, desejamos muita inspiração e luz
a todos aqueles que se dedicam a serem mensageiros de
Jesus, divulgando o Evangelho do Reino com base nos
princípios que norteiam o espiritismo.
Cláudio Miranda Marins
Belo Horizonte, março de 2012.
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1
Sentado no auditório
“Estou ressabiado. Vou procurar assentar-me
nas cadeiras mais distantes do palco. Deixe-me ver
se há no recinto algum conhecido meu... Será que fui
reconhecido? Que pensariam as pessoas ao saberem
que esta é a minha primeira vez aqui? E se descobrirem que não sou espírita? Que será que vai acontecer
neste local? Será que algum “espírito” vai se manifestar? Sugeriram que eu tomasse um passe. Como será
isso? Disseram-me para assistir a uma palestra. Alguma
coisa a respeito de reencarnação. Vamos ver o que vai
ser.”
“Meu peito está em chamas! Jamais imaginei vir
a uma casa espírita... Preciso de respostas. A dor está
forte demais. Minha família, minhas amigas, minha
igreja... Ninguém me dá explicações convincentes.
Sinto-me perdida, não sei mais o que fazer. Pensei até
em suicidar-me, mas o Paulo, lá da firma em que trabalho, falou tão bem deste Centro! Não custa tentar.”
Em torno do microfone 9

“Hoje a palestra será proferida pelo Torres.
Gosto muito das coisas que ele fala. A gente vê que
ele é estudioso. Há alguns dias ele disse uma coisa que
me tocou muito. Adivinhou meus pensamentos quando falou aquilo. Parecia conhecer meus problemas.
E deu a dica de um livro fantástico! Estou lendo e
adorando. Está me ajudando a repensar muitas coisas.
Ainda bem que ele vai falar hoje, porque há oradores
que me parecem um tanto severos, falam como se condenassem os erros das pessoas. Outros são cansativos
e provocam sono na gente.”
“Nossa! A Suzana está lendo muito rápido!
Assim ninguém vai conseguir entender o texto. O pior
é que, na semana passada, ela citou o número errado ao
fazer referência a uma questão de O Livro dos Espíritos. Faz alguns dias, um expositor pertencente a outra
casa veio aqui e disse: “Jesus falou que a felicidade não
é deste mundo”... Ora, não temos informação de que
tal afirmativa seja de Jesus. O Evangelho Segundo
o Espiritismo a referenda como uma máxima do
Eclesiastes, do Antigo Testamento. E o tal Carlos,
então... Dá sempre um jeitinho de falar a respeito de si
mesmo”.
Tão heterogêneas as condições dos que assistem
a uma palestra espírita!
Nos exemplos citados, notamos inicialmente
um recém-chegado que teme opiniões alheias. Está
curioso e quer entender melhor o que está para acontecer. Ainda não sabe se está disposto a envolver-se
com a Doutrina.
No segundo caso, uma mulher deprimida,
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passando por grave dificuldade, apela para o Espiritismo
pelo fato de sentir-se sem rumo e sem saída.
Temos ainda o frequentador habitual, já
detentor de algum conhecimento doutrinário,
preferindo esse àquele expositor.
Por fim, o observador crítico: estudioso, percebe
que o orador cometeu equívocos conceituais e falhas
de conduta.
São pequenas amostras de comportamento de
pessoas que comparecem às palestras nas casas espíritas.
Nos assentos do salão estão os atentos, os receptivos,
os complacentes, os questionadores, os apáticos e os
antagônicos. São mentes e corações em estados diversos
e sabe-se que é impossível agradar a todos, ao mesmo
tempo
Notam-se diferenças no seu estado emocional,
no grau de conhecimento evangélico-doutrinário, no
nível de interesse e de expectativa, bem como na
capacidade de compreensão do conteúdo exposto.
Por suas palavras, o expositor espírita pode
tornar-se referência para o estudioso exigente, medicamento para o irmão aflito, letra para o menos
instruído, água para o sedento de consolo, porto para
aquele que está à deriva ou luz para o esperançoso.
Por outro lado, com sua palestra é possível
que se torne alvo para o sarcástico, invisível para o
indiferente, carrasco para o humilde, equivocado para o
que busca a verdade, agente para o desordeiro ou estrela
para o espetáculo.
As circunstâncias dependem do que o palestrante
fala e do modo como se comporta, assim como das caEm torno do microfone 11

pacidades intelectivas e das expectativas de quem o
observa.
Há público para todo tipo de exposição e de
expositor. Obviamente, uns agradam mais que outros,
porém há sempre alguém na plateia que se interessa
pela fala do palestrante.
Em qualquer situação, a audiência tem diante de
si aquele que detém imensa responsabilidade: fazê-la
refletir sobre a vida, o relacionamento com outras pessoas, a construção do futuro, a necessidade de reforma
íntima.
É preciso motivar os ouvintes a seguirem
adiante, a despeito das dificuldades encontradas, e
exortá-los ao trabalho no bem, ressaltando os recursos
que cada um pode oferecer.
Existem muitas maneiras de alcançar esses
objetivos. Nas próximas páginas, vamos propor algumas reflexões e sugestões, sem deixar de mencionar,
especialmente, o que deve ser evitado.
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2
Devo falar em público?
A quantos de nós já não aconteceu? Observamos o
orador da noite e pensamos: “Será que eu conseguiria?
Será que eu poderia? Teria coragem? Tenho o conhecimento suficiente?”.
Vamos avaliar três passos imprescindíveis para
sabermos se devemos falar em público na Casa
Espírita.
O primeiro passo, sem dúvida, é possuir o
desejo de participar da exposição espírita. Não
obstante, é fundamental ser honesto consigo mesmo
e ter certeza de que o intuito exclusivo e sincero que
o mobiliza é propagar o Espiritismo e os ensinamentos
do Cristo, acima de qualquer promoção pessoal.
De fato, para ser bom orador espírita é preciso
conhecer, com razoável grau de profundidade, os
assuntos que se pretende expor.
Portanto, o passo seguinte ao interesse inicial
é se perguntar: “Tenho conhecimento suficiente do
Em torno do microfone 13

Espiritismo e das lições evangélicas para que eu seja
capaz de transmiti-los a outras pessoas? Possuo
capacidade de organizar didaticamente um tema?
No caso do palestrante espírita, os fundamentos
encontram-se nas obras espíritas consagradas, como
as de autoria de Allan Kardec e em outras de caráter
subsidiário. Também estão no Novo Testamento e nas
obras que facilitam a sua interpretação.
Mas não é preciso saber tudo isso de uma vez.
Assim como nem todo livro espírita é ideal para servir
de fonte de consulta. Uma coisa é certa: para tornar-se
expositor espírita, será preciso estudar bastante.
Não se trata apenas de ler, mas de aprofundar a
percepção que se pode ter do assunto, a fim de utilizá-la
da melhor maneira possível, tendo como objetivo
facilitar para as pessoas no auditório a compreensão
do tema exposto.
O terceiro e último passo é informar-se e
compreender o conjunto das orientações básicas para
o uso da tribuna espírita, que não se limita às
orientações da instituição anfitriã, mas que também
abrange o conteúdo a transmitir, a forma de fazê-lo,
o comportamento do orador diante do público, a sua
conduta na vida pessoal e a receptividade às críticas
que porventura possa receber.
Talvez seja fácil responder com um simples
“sim” à pergunta “Posso falar em público?”.
Entretanto será imprescindível analisar com
cautela a resposta que você daria a “Devo falar em
público?”. Porque é preciso avaliar, além dos aspectos
mencionados, outros sobre os quais ainda discorreremos
14 Marcelo de Oliveira Orsini

neste livro, antes de nos arvorarmos no maravilhoso
desafio, tão importante e necessário, que é estar
de posse da palavra para transmitir ensinamentos
cristãos e espíritas em um auditório.
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3
Orador ou expositor?
Qual o termo mais correto para nosso uso?
O orador é, segundo os dicionários, “aquele que
ora ou discursa em público” ou ainda “aquele que
tem o dom da palavra, que fala bem e fluentemente”.
Portanto, é certo fazer menção ao palestrante como
orador espírita, destacando a sua qualidade ou função
de falar para plateias.
O termo expositor compreende um conceito
mais apropriado e abrangente. A ideia de expor é a
de “dispor em exibição”, ou seja, apresentar um
assunto em seus vários aspectos, usando os recursos
possíveis e mais adequados para torná-lo compreensível.
Quem, por exemplo, expõe um produto na
prateleira de um supermercado, adota diversas estratégias
comerciais, para que o provável comprador sinta-se inclinado a levá-lo consigo: local, posição, facilidade de
acesso, preço, apresentação da marca etc.
16 Marcelo de Oliveira Orsini

Nas devidas proporções, quem atua na tribuna
também vai expor seu produto. E o que será “vendido”
é um conjunto de pensamentos, que são ensinamentos
evangélicos, reflexões para a conduta moral e preceitos
do Espiritismo.
A missão do expositor é esclarecer as pessoas
sobre o assunto que apresenta, a fim de que possam
utilizar o que é exposto para a edificação da felicidade,
ao compreender os fundamentos espíritas e adotar
práticas cristãs na vida.
Para isso, poderá se valer de inúmeros instrumentos, tais como os materiais de apoio, métodos de
abordagem, linhas didáticas e de outras boas técnicas
da oratória.
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4
Tribuna é tarefa?
Claro que sim!
Apresentar-se na tribuna espírita é um dos mais
relevantes meios de servir ao próximo. Também é
gesto de caridade de inestimável valor a ser prestado
em qualquer instituição.
Prática que serve de suporte ao trabalho invisível
e anônimo da Espiritualidade, que opera em favor dos
encarnados e desencarnados presentes no auditório.
Entidades benevolentes do plano espiritual se
valem da receptividade do psiquismo de cada um da
plateia, desde que esteja em sintonia com os ensinos
da fala do expositor, assim como dos recursos fluídicos
do ambiente material e espiritual.
É salutar que a exposição espírita não se
transforme em atividade voluntária exclusiva,
situação que ocorre quando o orador deixa de se envolver com outras frentes de trabalho fraterno.
Tendo ou não alcançado o estágio em que já se
18 Marcelo de Oliveira Orsini

apresenta em público com regularidade, convém ao
expositor compreender a premência de participar de
algumas das tarefas realizadas em sua instituição.
O vínculo com uma casa espírita em particular
é essencial. Assim como são importantes as experiências em diferentes searas caritativas, pois atestam
a vivência do palestrante nos ensinos evangélicos e
servem de apoio psicológico para que exponha os
temas com maior convicção.
A fim de ilustrar nosso ponto de vista, imaginemos
a situação na qual um dos espectadores, após a
apresentação do palestrante convidado, o aborde a fim
de saber de onde vem e o que faz. Ou seja, a qual casa
espírita pertence e que tarefas realiza.
Obviamente, se alegar que a única atividade
voluntária praticada é a de falar ao público, é provável
que passe menor credibilidade ao incentivar as pessoas
a trabalharem na seara de Jesus.
Participar de tarefas espíritas é de grande
valor para o expositor. As tarefas o auxiliarão em
vários aspectos da vida, como a disciplina, o
estabelecimento de novos e bons relacionamentos e o conhecimento dos seus recursos pessoais para
ajudar o próximo.

Em torno do microfone 19

5
Big Ben
Quando vemos a foto do relógio Big Ben,
localizado em imponente edificação no centro de
Londres, na Inglaterra, observamos a torre que avança
sobre os prédios vizinhos e os enormes ponteiros que
alcançam distantes olhares da cidade.
Geralmente não nos detemos para pensar a
respeito dos desconhecidos e intricados mecanismos
que garantem a precisão da hora e o soar dos sinos,
com o refrão mundialmente conhecido.
Se estabelecermos uma analogia entre o
relógio e o conjunto das pessoas que cooperam para
a realização de uma palestra espírita, podemos tomar
o expositor pelos ponteiros, o foco das atenções, e
associar às engrenagens, molas e articulações do
mecanismo o grupo de pessoas que atua no apoio às
atividades doutrinárias da casa.
Em certo sentido, esse grupo também gravita em
torno do microfone, na maioria das vezes anonimamente,
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e igualmente coopera para o resultado final de cada
apresentação. O nome que se dá às funções de
cada uma dessas pessoas pode diferir nas diversas
instituições: diretor doutrinário, coordenador dos
cursos, dirigente de reunião pública, entre outras.
As casas espíritas que operam em desarmonia
nessas funções se arriscam ofertar aos seus frequentadores um elenco mal direcionado de temas ou mesmo
permitir a presença de palestrantes com conteúdos
impróprios e às vezes estranhos ao Espiritismo.
Portanto, se não basta ter os ponteiros do
relógio para se saber as horas, sendo imprescindíveis
as inúmeras engrenagens que a eles se conjugam, de
forma idêntica, na tribuna espírita, os expositores não
operam sozinhos, uma vez que não prescindem do
amparo dos colaboradores das atividades doutrinárias,
os quais contribuem para a organização das palestras
públicas.
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6
Sob nova direção
“Sob nova direção”. Assim diz a placa na loja,
chamando à atenção para o novo proprietário ou
gerente. Quase sempre indica que alguma coisa vai
mudar no estabelecimento: os produtos, a sua
disposição física, os preços ou a maneira de atender o
cliente.
Os dirigentes das casas espíritas também devem ter presente a ideia de “nova direção”, estando
atentos aos detalhes, inovadores; acompanhando o
que acontece em relação às atividades doutrinárias,
dispostos a encontrar soluções para as dificuldades
que surgem no caminho.
Vamos, aqui, denominar diretor doutrinário o
elemento que estará à frente dos trabalhos, em sua
instituição. A ele e à sua equipe cabe a tarefa de avaliar,
sob o ponto de vista da instituição, o que está bom ou
ruim, certo ou errado, relativamente à programação
de palestras e aos expositores.
22 Marcelo de Oliveira Orsini

É fundamental que essa liderança seja exercida
por pessoa que possua bom conhecimento doutrinário
e que tenha experiência suficiente para desempenhar a
função sem embaraços.
Nas instituições onde não existe estrutura bem
definida para as atividades doutrinárias, tal como a
definição dos papéis e limites para a atuação de cada
cooperador, muitas coisas acontecem na informalidade.
Nesses casos não existem critérios para a definição
dos temas das palestras ou para a escolha do expositor. E muitas vezes o dirigente da reunião pública, assim
como o convocador2, carece de orientações claras e
imprescindíveis ao cumprimento das suas responsabilidades, como veremos adiante.
Há casas espíritas que, a fim de evitar problemas
com palestrantes desconhecidos, convocam apenas
os da própria instituição. Julgamos não ser esta a
melhor alternativa e abordaremos isso adiante.
Por outro lado, a tribuna de uma casa espírita
não deve ser espaço garantido para ninguém.
Se somente a reservarmos para os melhores
oradores, para os grandes estudiosos do Espiritismo e
do Evangelho, ou para os preferidos de alguém da
instituição, os iniciantes ou aqueles ainda desconhecidos
jamais terão chance de se desenvolver.
A tribuna espírita pode acolher os mais ou
menos eloquentes, os mais ou menos cultos, os
mais ou menos experientes, desde que se comportem
de acordo com a boa prática e apresentem conteúdo
Convocador: termo sugerido pelo autor para denominar o voluntário, responsável pelo
contato com os expositores que serão convidados pela casa espírita.
2
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seguro e fiel à Doutrina Espírita. O diretor doutrinário
deve agir assegurando que isso aconteça, dando oportunidade a expositores detentores das mais diversas
características e recursos didáticos.
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7
Qualidade total
Terminada a Segunda Guerra Mundial, os
japoneses adotaram os chamados Círculos de
Controle de Qualidade (CCQ), como parte da técnica
multidisciplinar de administração que ficou conhecida
como Qualidade Total (QT). O objetivo da metodologia QT, aplicada ao controle dos processos produtivos das empresas, é obterem bens e serviços com
menor custo e maior qualidade.
Sem pretender adentrar em sua complexidade, parte da sistemática inclui o levantamento
e a identificação dos problemas, sua origem, seus
efeitos e a frequência em que ocorrem, para posterior
direcionamento das ações a fim de eliminá-los ou
diminuí-los. Os programas de QT baseiam-se na
estratégia de se obterem fatos e dados, indispensáveis
à sua gestão.
Seria absurdo pensar em coisa semelhante na
atividade doutrinária? Certamente não desejamos
criar burocracia ou complicações, porém podemos
Em torno do microfone 25

usufruir de algumas ferramentas da QT na análise de
problemas e aplicação de soluções.
Pensando bem, não foi algo parecido que
Santo Agostinho propôs para si mesmo3, como rotina
de avaliação das suas ações no final do dia? Não refletia
ele sobre o que havia feito e comparava os seus atos
com os ditames do Evangelho, analisando o que fez de
errado, com intuito de corrigir-se?
Não seria proposta do Espiritismo, no tocante
ao planejamento da nossa reforma íntima, um programa de “qualidade total” para nosso espírito?
Sendo assim, vamos sugerir algumas perguntas
para o assunto deste livro:
. A casa espírita estabeleceu metas bem definidas de qualidade para as suas atividades doutrinárias?
. Os problemas estão sendo identificados e
informados aos dirigentes?
. Estão sendo adotadas medidas para eliminálos ou minimizá-los?
Vamos parar por aqui. Porque, como foi dito,
não nos interessa fidelidade à técnica de QT, mas
apenas utilizarmo-nos de alguns de seus conceitos.
Reflitamos acerca de cada questão acima proposta.
As metas podem ser: elevar a qualidade das
palestras em nossa casa espírita, com temas bem
selecionados e expositores com bom conhecimento
e didática. As referências podem ser o grau de
interesse despertado no público, o conteúdo seguro,
a credibilidade transmitida pelo expositor, o comportamento adequado na tribuna etc.
Questão 919 de O Livro dos Espíritos.

3
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Seguindo para o próximo item, os problemas
que acontecem na tribuna estão sendo registrados e
repassados à direção doutrinária? Não estamos
falando de pequenos erros, porque não somos
favoráveis à intolerância, mas dos apontamentos
que merecem a atenção da casa.
A coordenação estabelecerá que tipo de informação
quer receber. Não vamos listá-las aqui, porque ao
longo desta obra elas ficarão evidenciadas.
Finalmente, a estratégia para lidar com os
percalços deve ser definida pela direção doutrinária.
Cabe-lhe decidir o que é melhor fazer, adotando
ações distintas se o expositor é da sua ou de outra
instituição. Deve reorientar o convocador e reunir-se
periodicamente os seus cooperadores, inclusive com
os dirigentes das reuniões públicas, para discutir com
eles a linha de ação da instituição.
Entendemos que, desta forma, haverá imenso
ganho, pela maior compreensão do que a casa almeja.
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8
As normas da casa
A casa espírita precisa, em sua rotina, esclarecer
os expositores, que com ela colaboram quanto às
normas que devem seguir para as suas apresentações.
Por exemplo: podem ou não interagir com o
público? Possuem ou não liberdade para alterar o
tempo que lhes foi concedido? Têm liberdade para
chamar outra pessoa para substituí-los, se impossibilitados de comparecer, ou isso fica restrito à coordenação
doutrinária? E quanto ao conteúdo da palestra e à
conduta pessoal perante o público, há algo que eles
devam saber?
Em todos os lugares onde nos expressamos
socialmente, é oportuno conhecer as regras a que
estamos sujeitos. Na rua, na escola, ao volante do
carro, no campo de futebol. Enfim, em toda parte, lá
estão elas.
Na tribuna espírita não é diferente. Quando
a casa se abstém de esclarecer aos seus convidados
as condições para que eles se apresentem, estará
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negligenciando suas responsabilidades e sujeitando-se
a enfrentar problemas, alguns deles difíceis de solucionar.
Por que condenar um expositor pelo que disse
ou pela forma como se conduziu, se a ele não foi dada
a oportunidade de conhecer as diretrizes da casa?
Muitas vezes ouvimos reclamações sobre fulano ou
beltrano. Nesses casos devemos sempre questionar:
o palestrante foi avisado de antemão para não agir
assim?
Quando se divulga, antecipadamente, com clareza,
as normas que regem as atividades nas tribunas espíritas,
que naturalmente variam de casa para casa, oferece-se
ao convidado referência sobre o que se espera dele.
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Realimentação
Realimentação, ou feedback em inglês, é um termo
conhecido no meio técnico e que pode ser útil aos
propósitos da instituição espírita, na gestão da área
doutrinária.
Realimentar significa algo como “obter uma
informação de retorno” de um fato qualquer que se
queira observar.
Quando provamos um prato de comida e achamos
que está sem sal, realimentamos o cérebro com esta
informação e, por impulso, adicionamos mais sal.
Fazemos o mesmo, ao ajustar a temperatura
da água do banho ao nosso gosto. A temperatura é
sentida pela pele e comparada com uma referência, que
é a nossa preferência por uma outra mais elevada ou
mais baixa. A diferença gera uma sinalização de erro
ao nosso cérebro, que procuramos corrigir, variando o
volume de água que passa pela resistência do chuveiro,
até que a temperatura fique do nosso agrado.
30 Marcelo de Oliveira Orsini

Ora, a casa espírita pode fornecer aos seus
expositores as referências para atuação na sua tribuna.
Desde que haja observadores capazes de avaliar, com
balizamento nas referências dadas, se de alguma forma
foram descumpridas as normas ou as expectativas da
instituição, por que não realimentar ou, melhor dizendo,
dar retorno ao palestrante sobre o seu desempenho?
Sabemos que existem tabus quanto a esse
procedimento, considerado abominável por alguns
palestrantes. Por outro lado, há expositores que insistem em ter o feedback da direção doutrinária. Desejam
saber se tudo correu bem, se porventura erraram, quais
os seus pontos fortes e fracos, o que podem melhorar.
Dar retorno é importante, desde que não seja
feito indiscriminadamente, por motivo irrelevante.
É necessário haver bom senso para decidir quando e
porque fornecer ao orador informações posteriores a
respeito de sua apresentação.
Esperamos que o meio espírita cada vez mais
adote a prática do feedback em sua cultura, pois
ela será de imenso valor quando for amplamente
difundida.
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O cardápio da tribuna
Existem diferentes maneiras de se estabelecer
o temário das palestras públicas na casa espírita.
Os temas podem ser considerados isoladamente
ou em conjunto, segundo a estratégia da direção
doutrinária.
O temário pode seguir uma ordem pré-estabelecida, que se repete ao encerrar-se o ciclo das
apresentações. Em outra alternativa, os temas podem
ser planejados de acordo com objetivos específicos, que
podem variar segundo as necessidades do público,
datas comemorativas ou outros critérios.
Vamos dar alguns exemplos desta última.
Para uma plateia de assistidos, constituída de
irmãos com pouca instrução, baixíssima renda,
problemas de moradia e alcoolismo, por exemplo,
é interessante inserir temas que suscitem apelos
de fé e esperança no futuro, esclarecimentos sobre
o corpo humano e o malefício do uso abusivo de
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bebidas alcoólicas, com a participação de expositores
que utilizem uma linguagem mais simples e que
tenham facilidade de se comunicar com essas pessoas.
Na estruturação de um curso para gestantes, a
área doutrinária pode contribuir indicando palestrantes
mais experientes, de preferência que já tenham passado pela vivência da união conjugal e dos filhos, ou
aqueles que são profissionais da saúde. No temário,
podem ser incluídos os assuntos que girem em
torno dos aspectos espirituais durante a gestação,
a responsabilidade da paternidade e assim por diante.
A usual “Semana Kardec” 4, comemorada
no mês de outubro, pode abranger as obras da
Codificação e as biografias dos precursores do
mestre de Lyon.
De modo idêntico, podem-se promover
outras semanas especiais, com palestras focadas
nas obras ditadas pelos Espíritos Emmanuel e
André Luiz, ou sobre as mulheres do Evangelho,
as parábolas do Cristo etc.
Na composição do temário para as reuniões
públicas, é ainda possível adotar uma divisão
percentual para a distribuição dos temas evangélicos,
doutrinários e científicos. Isso dependerá da
estratégia do grupo espírita e das características do
público.
É preciso, no entanto, evitar a introdução
de temas que não sejam eminentemente espíritas,
algumas vezes programados para agradar um expositor
Comemoração relativa ao nascimento de Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804.

4
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convidado que o propõe, ou porque ele tem alguma
especialidade em sua vida pessoal e profissional.
O Espiritismo tem, em seus princípios fundamentais, limites bem definidos, e a tribuna espírita deve
ater-se a eles. Nessa linha de raciocínio, os compêndios
e técnicas de autoajuda, por mais úteis e comuns
sejam, fogem ao contexto da Doutrina dos Espíritos.
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O convocador
Há casas espíritas que necessitam de apenas um
expositor por semana. Por outro lado, outras há que
demandam dezenas deles por mês. Quando o número
de palestrantes é pequeno, normalmente a responsabilidade de convidá-los se distribui entre os dirigentes
das reuniões públicas ou outras pessoas ligadas às
atividades doutrinárias.
Por outro lado, quando a demanda por oradores
espíritas é muito grande, é fundamental o papel do
convocador, que pode ser constituído de um ou
mais elementos, a depender da complexidade da
organização da programação de palestras públicas e
cursos.
A convocação de expositores é uma atividade
voluntária que exige bastante organização, paciência e
perseverança. Além da disponibilidade de tempo, há
que se considerar a possibilidade de o encarregado ter
que arcar com despesas relativas aos telefonemas.
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Por vezes o convocador5 enfrenta dificuldades
para conseguir contato com seu possível convidado. E
mesmo quando bem sucedido, não raro ouve respostas
frustrantes, como “agora não dá para falar”, “me liga
depois, estou sem a minha agenda”, “ando muito
ocupado, vou ter de verificar”, circunstâncias que
criam pendências em seu trabalho.
A formulação de convite para palestrantes é
tarefa que deve ser resultante do trabalho da equipe
coordenada pelo diretor doutrinário, após haver sido
elaborada toda a programação dos temas no período
desejado. Portanto, na cadeia de responsabilidades da
estrutura doutrinária, as atividades do convocador são
plenamente amparadas.
Permitir que o convocador atue sem orientação,
sem ajudá-lo a elaborar um plano de trabalho, pode ser
arriscado, especialmente se o convocador desconhecer
as estratégias doutrinárias da instituição.
Ao agir por conta própria, de forma isolada, ele
pode comprometer as atividades da tribuna, se não for
capaz de elaborar bom temário ou mesmo ao convidar
pessoas que não fazem parte do interesse da direção ou
que não respeitam as normas da casa.
Portanto, o convocador não é simplesmente o
secretário que faz os convites por telefone ou por
e-mail, mas um colaborador plenamente integrado ao
corpo doutrinário da instituição.

Vide nota página 21

5
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Só os da casa?
Algumas instituições espíritas reservam as suas
tribunas exclusivamente para os expositores a ela
vinculados.
As justificativas para tal procedimento são muito
parecidas. Geralmente se colocam em defesa da
integridade doutrinária das palestras. Nesses casos,
não raro, o grupo de oradores é formado através de
cursos ministrados no local, com objetivo de evitar
conteúdos ou comportamentos impróprios trazidos por
convidados.
Apesar de ser este um modelo respeitável, a
maior heterogeneidade de colaboradores expositores
é bem mais interessante. Não apenas para o público e
para a doutrina, como para os próprios palestrantes.
No que diz respeito ao público, adotar um
conjunto maior de colaboradores da tribuna espírita
oferece-lhe a oportunidade de contato com estilos
distintos de apresentação, além das múltiplas experiências
e da cultura peculiar de cada um.
Em torno do microfone 37

Quanto aos palestrantes, inclusive os da própria
instituição, ter portas abertas para atuar em diferentes
locais, onde poderão exercitar-se diante das mais
diversas condições de ambiente e público é experiência
extremamente enriquecedora para o seu aperfeiçoamento.
As casas espíritas que sugerem nomes de expositores para outras instituições, a fim de permitir
intercâmbios, realizam hábito saudável.
Convém salientar a possibilidade de que o orador com lugar garantido na tribuna da sua instituição,
por meses ou semanas a fio, possa relaxar a sua dedicação aos estudos.
Entretanto, se participa de um modelo onde
existem vários nomes a serem aproveitados, no qual os
expositores têm seu desempenho avaliado, é provável
que se sinta estimulado ao esforço pessoal de aperfeiçoamento, a fim de garantir as oportunidades de se
apresentar.
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Mantenha-se atento
Vamos apreciar algumas das responsabilidades do
dirigente da reunião pública.
Sua missão é conduzir as atividades, geralmente
noturnas, durante o encontro com os frequentadores.
Organizar os livros utilizados, a papelada de anúncios
e a programação. Convidar e dispor as pessoas que
compõem a mesa e também aquelas que fazem parte
da corrente de oração, quando ela existe. Recepcionar
o expositor. Orientar os voluntários que atuam no
apoio ao público no auditório e os que cuidam dos
equipamentos de som, janelas etc.
O dirigente da reunião pública tem a batuta na
mão. Comanda o início e o término de cada etapa: a
prece, o hino, a leitura inicial, a palestra principal, os
avisos ao público e o encerramento.
Como um regente, deve estar atento a todos os detalhes da orquestra, porém vamos destacar seu papel para
com o nosso elemento de análise: o expositor do tema.
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Em determinado momento, antes de a reunião
começar, o dirigente deve dar ao palestrante convidado
informações imprescindíveis: o horário de início da
sua fala, a duração da palestra, se haverá ou não alguma
flexibilidade com relação ao horário de encerramento.
Ao tornar este procedimento um hábito, menores serão as
chances de o orador ultrapassar o tempo a ele concedido.
As obrigações do dirigente com relação ao
expositor vão mais além. É importante que permaneça
continuamente atento à palestra, pois pode distrair-se
justamente em momento crucial, quando é feita uma
afirmação equivocada, infeliz ou até ofensiva.
O dirigente da reunião pública se constitui na
primeira fonte confiável de informação acerca do
desempenho do expositor para a direção doutrinária.
Por essa razão, deve possuir qualidades de bom
conhecedor dos princípios doutrinários e das lições
evangélicas.
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Cautela ao interferir
Qual a atitude do dirigente da reunião pública
doutrinária, quando observa, na atuação do expositor, uma
afirmação equivocada atribuída à Doutrina Espírita, uma
citação incorreta do Evangelho ou uma conduta inadequada
perante a assistência? Seria conveniente interromper a
palestra para corrigir o erro diante de todos os presentes? Ou
fazê-lo tão logo o orador encerre a sua apresentação?
Pensando bem, será que o dirigente tem certeza do
que viu e ouviu ou pode ter se enganado em sua avaliação?
É válido salientar o assunto diante do público? Poderá, com
isso, sujeitar o convidado a constrangimento?
O sensato, na maioria dos casos, é evitar qualquer
tentativa de emendar ali mesmo, na presença do expositor,
em qualquer das situações mencionadas.
Afinal, ele foi convidado pela casa. E, também, não
nos parece válida uma “palestra extra” na qual o dirigente
explica tudo de novo, corrigindo o expositor.
Havendo realmente equívoco qualquer, o melhor
Em torno do microfone 41

seria o dirigente comunicar o fato à direção
doutrinária da casa, que se encarregará de tratar do
assunto posteriormente.
Joio e trigo muitas vezes crescem juntos. O
momento de separá-los e extirpar o joio é, segundo o
Evangelho , ”na ocasião da ceifa”, isto é, na oportunidade
mais apropriada.
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Agente fraternalmente secreto
Mas que ideia é esta? Agente secreto na casa
espírita? Que coisa mais anticristã e antidoutrinária!
Calma! Não é nada disso...
Todos necessitamos do auxílio de outras
pessoas para realizarmos as nossas atividades. No que
concerne ao exame da atuação dos expositores na casa
espírita, é razoável que o diretor doutrinário não esteja
presente a todas as palestras.
Entretanto ele poderá contar com a colaboração de observadores, no auditório, que presenciam
os acontecimentos. Dentre esses destaca-se o dirigente
da reunião pública, como explicado em capítulo
anterior.
Também podem ser alguns frequentadores
habituais ou cooperadores voluntários da casa. Pessoas
com as quais tem amizade e que sejam confiáveis em
suas opiniões, com quem esporadicamente troca
Em torno do microfone 43

informações a respeito dos que se apresentam na
tribuna.
Na conversa com esses colaboradores, sabe-se
dos expositores que se saíram bem. Tem-se notícia
dos que poderiam ser convidados novamente. Aponta-se eventual equívoco deste ou daquele orador.
Exatamente por serem incógnitos, na maioria
das vezes, os chamamos de “agentes fraternalmente
secretos”, a fim de conferir uma conotação descontraída
à sua atuação, em muitos casos, informal.
Portanto, o diretor doutrinário analisará os
comentários desses obser vadores anônimos,
complementarmente aos relatos do dirigente da reunião pública, a fim de subsidiar decisão que
mereça consideração específica.
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Como vai ser?
Ao receber ligação telefônica com o convite
para proferir palestra, o expositor precisa lembrar-se
de aproveitar a oportunidade para obter todas as
informações de que necessite.
Precisará dizer se estará disponível na data
e horário propostos. O ideal é que o faça naquele
momento mesmo. Caso não possa confirmar a participação durante o contato, é gesto educado comprometer-se
com o interlocutor a ligar em seguida, para dar a
resposta.
Será demonstração de camaradagem e boa
vontade em auxiliar o convocador em sua tarefa, para
não lhe dar o trabalho de voltar a telefonar.
É imprescindível que o expositor organize sua
agenda de palestras, mantendo-a sempre que
possível à mão. Muitas vezes, o convocador precisa
de um palestrante de última hora, devido a um
cancelamento repentino e não terá tempo de aguardar
um contato posterior do seu convidado.
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Uma vez verificado que a data e o horário
propostos estão disponíveis, será então preciso
cientificar-se sobre outros detalhes, que podem lhe ser
endereçados posteriormente. Em todo caso, o expositor
pode perguntar a seu convocador o que lhe interessa
saber. Por exemplo:
Qual a duração da palestra? Quais os horários
de início e de término da reunião pública? E da sua
apresentação? Com que antecedência deve comparecer
à casa e a quem se dirigir ao chegar?
Qual será o tema? Há alguma referência
bibliográfica para o estudo desejado? Que abordagem
deve ser dada?
Que tipo de público estará presente? Será
heterogêneo, somente jovens, assistidos carentes,
gestantes ou um grupo de estudo específico?
Que recursos estarão disponíveis? Retroprojetor,
quadro branco, cartazes, data show?
Será permitido interagir com o público?
Quem irá recepcioná-lo no dia? Qual o nome
do dirigente da reunião pública ou do coordenador do
curso?
Se houver um contratempo de última hora, a
quem deverá avisar e por qual meio?
Temos certeza de que essas informações à mão
serão de grande valia ao expositor.
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Dedicação na preparação do estudo
Estudantes dispostos a superar as provas
difíceis dos vestibulares levam no mínimo seis meses
estudando e recapitulando intensamente as matérias
exigidas, porque sabem que, quando chegar o momento
das provas, deverão estar em condições de solucionar
as questões, sem consultar livros ou anotações.
Analogamente, o sucesso de uma palestra
depende em grande parte do tempo despendido em
sua preparação. Quanto maior este período, maiores as
chances de êxito, uma vez que mais livros podem ser
pesquisados e melhor a qualidade do material de apoio
que o palestrante usará.
A preocupação e o interesse do expositor com
o tema em pauta implicarão condições mentais mais
apropriadas para a sua abordagem. Por conseguinte,
isso facilitará a ação dos Espíritos no campo intuitivo,
antes e durante a apresentação.
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A não ser que seja um orador com muito
conhecimento do assunto a ser abordado, boa memória
e eloquência, e que já esteja preparado para convocações intempestivas, se dedicar pouco tempo para
estudo e reflexão do tema correrá grande risco de
realizar uma apresentação pobre de conteúdo, fugir do
assunto ou ficar repetitivo em sua fala. Esse último
caso denominamos “efeito enceradeira”: roda, roda,
mas não sai do lugar.
Falta de preparo adequado sujeita o palestrante
a estado psicológico de insegurança, pois não raro ele
mesmo percebe os equívocos que está cometendo.
Sendo assim, é melhor que o convidado não
aceite convites de última hora, se não houver tempo
para a elaboração minuciosa da palestra, decisão que
deve ser de sua inteira responsabilidade.
Em contrapartida, o expositor bem preparado traz material de estudo suficiente para cobrir
até mesmo tempo superior ao que lhe foi oferecido,
com exemplos que enriquecem e reforçam a sua tese,
além de argumentos que justificam os ensinamentos
expostos, calcados em várias obras espíritas ou nos
livros que integram o Novo Testamento.
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Piso de granito
A base do estudo, durante a preparação, deve
ser sólida.
Estamos falando, em primeiro plano, do uso das
obras da Codificação, de autoria de Allan Kardec: O
Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O
Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e A Gênese.
São livros volumosos, é verdade. O ideal é que
todos eles sejam lidos integralmente, a fim de se
conhecer em detalhe o seu conteúdo, pois assim se
obterá excelente domínio do Espiritismo. Se o expositor
ainda não os leu por inteiro, pode consultá-los de
acordo com o assunto que for abordar.
No estudo de um livro espírita, é proveitoso
adotar-se o hábito de usar lápis para grifar ou marcar
os trechos mais significativos e registrar pontos de
interesse que podem auxiliar em seus estudos.
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O Espiritismo no Brasil produziu grandes
obras, ditas subsidiárias, por intermédio principalmente da psicografia de Chico Xavier 7 e Divaldo
Pereira Franco, assinadas pelos Espíritos Emmanuel,
André Luiz, Humberto de Campos e Joanna de
Angelis, dentre outros. Constituem um complemento
essencial ao estudo da Doutrina Espírita, em seus
aspectos filosófico, científico e religioso.
Há ainda obras não psicografadas de autores
encarnados, como Cairbar Schutel, Bezerra de
Menezes, Martins Peralva, Suely Caldas Schubert e
muitos outros, que produziram roteiros seguros para
complementar o entendimento do Espiritismo.
Os roteiros bibliográficos podem ser consultados em várias fontes. Uma delas é bastante útil: o Vade
Mecum Espírita, que pode ser encontrado em livro ou
em sítio na internet.
É essencial que o expositor tenha em mente a
relevância de estudar, em primeiro lugar, os livros que
lhe proporcionem juízo correto acerca do que é e do
que não é Espiritismo.
6
“Revue Spirite – Journal d´Etudes Psychologiques” - Escritas entre os anos de 1858 e 1869,
as revistas foram editadas na França e posteriormente no Brasil pela FEB.
7
Francisco de Paula Cândido Xavier (02/04/1910 – 30/06/2002).
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Desta vez, vou passar
O expositor precisa ser honesto consigo
mesmo e conhecer os seus próprios limites.
Existem temas para os quais ainda não está
preparado o suficiente para desenvolvê-los em público.
Há assuntos cuja abordagem seria mais apropriada
a um orador, por exemplo, com melhores noções de
medicina, psicologia ou física.
Há tópicos, no elenco das possibilidades, com
os quais não está sintonizado.
Quando se trata de assuntos relativos à família,
nem sempre tem a experiência de vida necessária para
dar credibilidade ao estudo.
O convidado pode, ainda, ter preconceito com
o tema sugerido.
A audiência requer retórica aprimorada, que
ainda não faz parte dos recursos do expositor. Ou, ao
contrário, demandar loquacidade mais simples e direta,
Em torno do microfone 51

por tratar-se de irmãos com vocabulário escasso, quando
o palestrante possui característica oposta.
Enfim, é preciso saber quando declinar do
convite, com a justificativa precisa.
A decisão de acatar uma convocação, precipitadamente, por mera vaidade ou para não perder a
posição de convidado, sem a devida análise da
legitimidade do que se tem a oferecer, poderá se
constituir uma atitude irresponsável.
É preferível passar a vez.
O amadurecimento e a prática constante
definirão o perfil do expositor.
A tribuna tem lugar para todos, não obstante,
segundo a aptidão de cada um.
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“La garantia soy yo”8
Você gosta de produtos falsificados, como
relógios, roupas e filmes? Sua opção deve ser respeitada.1
No entanto a tribuna espírita não admite dissimulações.
Seus amigos podem querer saber seu parecer
sobre várias coisas, mas a plateia da casa espírita está
presente para conhecer o assunto alvo da palestra no
contexto da Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus.
A contribuição pessoal do expositor é o estilo
de falar, a bibliografia que fundamentou seus estudos,
a sequência que estrutura a apresentação, as reflexões
que seleciona para apoiar as suas conclusões.
A credibilidade junto ao público será consequência natural do fato de ele ter estudado bastante e
apresentado conteúdo sólido e embasado nos ensinamentos do Cristo e na obra de Kardec.
Tradução: “A garantia sou eu”.

8
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Como qualquer pessoa, o expositor tem
pontos de vista pessoais sobre muitas coisas. Todavia,
nem sempre é convidado pela casa espírita para
expressá-los, mas para explicar um preceito doutrinário,
interpretar uma passagem evangélica, contar a biografia
de um personagem bíblico, ou do Espiritismo, que
tenha legado exemplos cristãos à humanidade.
Produtos legítimos custam mais caro, exigem
mais esforço tecnológico e mão-de-obra especializada
em sua confecção. Os falsos são elaborados sem muito
critério, no fundo do quintal.
Analogamente, uma palestra espírita legítima
terá por base o conteúdo de livros consagrados,
referências e citações corretas e pertinentes.
Pontos de vista pessoais ficam reservados aos
convites específicos, quando formulados para essa
finalidade.
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Bússola ou GPS?
Diante da pergunta “Onde você comprou este
raro CD?”, um responde: “em uma loja no centro
da cidade”. Enquanto outro diz: “na Rua das Oliveiras,
próximo à esquina com a Rua Direita, defronte do
mercado”.
Qual dessas é a melhor resposta? No primeiro
caso o ouvinte não obteve informação precisa, ao
passo que a segunda indicação possibilita se vá direto
ao objetivo desejado.
O expositor não apenas precisa dar ao público
referências dos textos para estudo e leitura, como
deve fazê-lo com exatidão. É ilusório pensar que as
pessoas já conhecem o assunto e a bibliografia. Com
certeza na plateia há os que ignoram o tema e roteiro
para estudá-los.
Pessoas perdidas na floresta e com apenas uma
bússola em mãos terão muita dificuldade para achar o
caminho para sair. Porém, de posse dos mapas de um
receptor do GPS9, encontrarão a saída com facilidade.
Em torno do microfone 55

Mencionar o livro espírita consultado, indicar o
valioso autor, citar o número da questão, do capítulo,
do versículo, não é exibição de conhecimento, mas um
esmerado gesto de caridade e de atenção para com os
ouvintes. Contudo, é preciso não exagerar, pois o
excesso de referências pode concorrer para a perda da
objetividade.
A Doutrina Espírita é pródiga de livros para
estudo, compêndios de mensagens e poesias
espirituais, assim como de músicas, de compositores e
de personagens que são exemplos de vida e de conduta
moral. Por isso, na tribuna espírita, não há motivo para
se fornecerem referências não-espíritas. Um compositor
da MPB10, por exemplo, pode ter escrito uma letra de
tocar o coração, mas terá sido ele, em sua vida
pessoal, um bom exemplo cristão?
O expositor espírita obtém facilmente nos livros
espíritas e nos Evangelhos os elementos de que necessita
para elaborar o seu estudo. Portanto deve acautelar-se
ao utilizar citações que não estejam inseridas nesse
contexto.

Do inglês Global Positioning System.

9

Música Popular Brasileira.

10
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Trio de etapas
Muitos conceitos humanos são reunidos em trios.
Seja por mera coincidência ou por mística, o número três é um facilitador para classificar ou dispor um
conjunto de coisas. De fato, estamos cercados desses
exemplos. Vejamos alguns.
Pai, Filho e Espírito Santo, no Catolicismo.
Espírito, perispírito11 e corpo, no Espiritismo. Fé,
amor e caridade, na máxima cristã. Defesa, meio-campo e ataque, no futebol. Cabeça, tronco e membros, na
Anatomia.
Vamos destacar mais um trio, que compõe as
etapas de estruturação de uma palestra. Trata-se de uma
sequência lógica e didática que, uma vez observada
pelo expositor, contribuirá para o êxito da apresentação: INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e
CONCLUSÃO.
Questão 93 de O Livro dos Espíritos.

11

Em torno do microfone 57

A INTRODUÇÃO inclui breve explicação do
tema e do seu propósito e serve de preparação para as
fases seguintes.
Nesta etapa, o expositor poderá explicar sob
qual enfoque pretende abordar o assunto em pauta e
provocar alguma expectativa quanto à sua importância no contexto evangélico e doutrinário.
O DESENVOLVIMENTO é a fase de maior
duração dentro do corpo do estudo. O tema principal
será apresentado da forma mais ordenada, detalhada,
ampla e relevante possível.
A exemplo de um teatro, é o espetáculo em si,
com seus cenários, personagens e efeitos sonoros e
luminosos.
Por demandar um tempo maior, seu construtor
poderá usar de vários artifícios para o encadeamento
de conceitos, reflexões, ilustrações, referências bibliográficas e raciocínios lógicos em defesa das teses que
expõe, estruturando-os em subseções, para incrementar o potencial didático de sua fala.
Artifício que ajuda bastante é responder, durante
a exposição, seis perguntas: O quê? Por quê? Para quê?
Como? Quando? Onde?
A CONCLUSÃO é a etapa em que devem ser
coroados os argumentos apresentados no desenvolvimento. Pode ser elaborada breve revisão das ideias já
expostas, como forma de fixação pelo público.
Esse trio é uma espinha dorsal, cujos pequenos
segmentos trabalham uníssonos para sustentar o todo.
Representa uma estrutura, uma metodologia, uma
forma de trabalhar qualquer assunto. Bem utilizado,
muito irá ajudar.
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Bengalas
As bengalas constituem o material de apoio. São
os recursos operacionais que o expositor carrega
consigo para a apresentação.
Servem para ajudá-lo a se lembrar do conteúdo
ou da ordem em que deseja desenvolver a exposição.
Pode ser o livro com uma mensagem que
pretende ler, as folhas de papel com as suas anotações,
cópias de páginas com a reprodução de textos
pesquisados ou uma ficha com os tópicos na sequência
em que irão ser abordados.
Valer-se de bengalas não diminui o valor da
apresentação do orador espírita. Ademais, elas podem
ser guardadas para uso posterior, quando convidados
para falar do mesmo assunto outra vez.
Naturalmente, há expositores de inigualável
didática, grande conhecimento e ótima eloquência, que
não fazem uso de anotações, pelo fato de possuírem
notável capacidade de memorização.
Em torno do microfone 59

Assim como existem outros tantos que não as
levam consigo, quando em verdade deveriam, porque
fazem referências e citações erradas, ou desenvolvem
sua palestra na base do “eu acho”.
Nada de preconceitos com as utilíssimas e
benfazejas bengalas!
Entretanto, deve haver sabedoria ao usá-las.
São inconvenientes, quando o expositor as
utiliza em demasia, lendo-as o tempo todo, por exemplo,
sem ousar o improviso.
São traiçoeiras, se mal organizadas. Transformamse em um emaranhado de papéis e letras embaralhadas,
se o orador não logra encontrar rapidamente o que
deseja consultar.
É preferível que sejam discretas em tamanho e
sucintas em conteúdo.
O olhar do orador fixa o mínimo possível as
anotações, uma vez que, na maior parte do tempo,
deve estar voltado para o público.
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É um ultraje!
O expositor, ou a expositora, deve trajar-se de
acordo com o ambiente e a circunstância.
Não é por razões de etiqueta, mas por simples
bom senso.
Se bem que raro no meio espírita, pode haver o
momento de usar o terno ou o vestido elegante, em
virtude de uma cerimônia mais formal.
Um vestuário assim seria não condizente, para
não dizer inconveniente, diante de plateias humildes,
porque insinuaria que o palestrante possui status muito
superior ao do seu público, criando incômodo
distanciamento social.
Para o público rotineiro, o mais adequado é o traje
simples, limpo e sem adornos.
Há vestimentas que devem ser evitadas, porque
contribuem de forma negativa para a vibração do
ambiente, pelo tipo de pensamentos que podem provocar.
Em torno do microfone 61

Usar camisa do time preferido? Nem pensar!
Pode estimular a ideia de rixa ou deboche.
Bermuda? Bem, talvez seja até um hábito em
cidades litorâneas, mas é melhor não confundir a
descontração da praia, ou do clube, com a necessária
seriedade e introspecção do templo de oração.
Certamente, não é o momento para o vestuário
que desperte a sensualidade nas mulheres ou nos
homens.
Obviamente, não se pode controlar o vestuário
dos frequentadores, mas o expositor, ou expositora,
precisa estar atento à sua própria vestimenta.
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“Divaldo” vai falar depois!
Nosso respeitado irmão Divaldo Pereira Franco
é uma referência internacional como expositor espírita.
Reconhecido grandíloquo, possuidor de inestimáveis
recursos de oratória, arrasta multidões para onde se
apresenta, por oferecer ao público os preceitos do
Espiritismo e o ensino do Evangelho com experiência,
habilidade e perfeição.
Tomamos a liberdade de utilizar seu nome,
colocado entre aspas, como alusão a um expositor
determinado que seja considerado excelente nas casas
espíritas onde atua.
Há situações em que o iniciante se sente muito
desconfortável se um palestrante famoso, de reconhecida
habilidade na oratória, o anteceder ou o suceder.
O problema é de caráter psicológico. Não raro,
afeta o equilíbrio emocional do expositor inexperiente.
Caso se preocupe com comparações por parte do
público, pensando ser inferior ao seu colega de tribuna,
Em torno do microfone 63

fatalmente ficará inseguro.
Como combater esta “síndrome do medo do
Divaldo”?
Ora, na vida, cada um de nós tem de desempenhar o seu papel, escrever o próprio diário, não é
mesmo?
O expositor iniciante deve raciocinar que estará
realizando uma tarefa, prestando um serviço na seara
de Jesus. Entenderá que suas palavras, desde que bem
embasadas, terão um fim útil para alguém presente,
encarnado ou desencarnado.
Não sendo, ainda, tão eloquente ou didático
como o colega que se apresenta na mesma reunião, não
deve afligir-se. Mesmo porque excesso de preocupação
nesse sentido pode ser indício de orgulho ou de
vaidade.
Todo expositor tem seu público. Haverá sempre
alguém na plateia que se sentirá tocado, ou mais
esclarecido, por suas palavras.
O importante não é ser um “grande orador”,
mas realizar o que lhe é possível fazer com amor e
responsabilidade.
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Socorro! Estão me observando!
O temor de expor-se em público é natural e
traz aspectos negativos e positivos para o orador.
Se o medo excessivo atrapalha, a sua completa
ausência pode suscitar a falta de limites na conduta do
expositor perante a plateia.
Uma pitada do medo de falar em público
auxilia o comedimento e o respeito pelos ouvintes.
Durante uma apresentação, se o palestrante
ficar nervoso com os olhares das pessoas não convém
se acanhar, abaixando a cabeça. Como alternativa para
escapar dos calafrios, pode erguê-la e encarar pessoas
fictícias que ficam assentadas atrás da última fila do
auditório.
Vencida a timidez inicial, ao orador convém
evitar que o seu próprio olhar privilegie somente
aqueles que o observam com atenção. É educado
dirigi-lo para todas as direções do auditório,
demonstrando consideração a cada pessoa presente.
Em torno do microfone 65

Ser um expositor é também expor-se, mostrar
sua voz, seu estilo, sua personalidade. Comumente, não
é uma atividade que ficará restrita a uma apresentação,
tampouco a uma casa espírita.
A partir do momento que passou a atuar nas
tribunas, o palestrante pode ser notado em variados
momentos de sua vida, nos mais diversos lugares.
Não pense que as pessoas não têm nada a ver
com sua vida pessoal.
Ao galgar o púlpito, assumiu o compromisso de
defender a moralidade, a ética, o ensino cristão.
Pode ser observado e reconhecido como “aquele
expositor espírita” por pessoa anônima, em local
público.
“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não,
12
não...” , disse o Mestre, pedindo-nos coerência no falar
e no agir.
Ausente da tribuna, o expositor é igualmente
alvo de exame de encarnados e desencarnados. E,
muitas vezes, deixa de utilizar para si os ensinamentos
que divulga.
A depender dos seus hábitos e comportamento
na vida rotineira, arrisca-se a cair no descrédito daqueles
que o observam na tribuna.
De fato, ainda não existem anjos fazendo
palestras no meio espírita. O público terá invariavelmente diante de si uma pessoa falível, em processo
de aperfeiçoamento.
Não obstante, uma imagem negativa pode fazer
ruir o castelo que demora a ser construído.
Mateus 5:37.

12
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Para que imitar?
Ser genuíno é qualidade imprescindível ao bom
expositor.
O público tomará contato com a sua maneira
peculiar de falar, de ser e de agir. Com o seu método de
abordar um assunto, de criar argumentos e de encadear
as ideias.
Com tempo e trabalho continuado, tornar-se-á
conhecido por muitas pessoas.
Haverá aquelas que o admiram, enquanto outras,
nem tanto.
Todo palestrante tem simpatia por outros
expositores, nos quais encontra referências que lhe
possibilitam haurir recursos para se aperfeiçoar.
Mas há diferença entre admirar e querer fazer
exatamente igual. Isso é imitar.
Famosos cantores e grupos musicais possuem os
chamados covers, cujo papel é justamente arremedar,
reproduzir, copiar.
Em torno do microfone 67

O orador precisa criar a sua própria identidade,
com naturalidade, sem carecer de se tornar o símile de
algum outro.
Cada colaborador tem o seu valor, calcado em
sua autenticidade.
O anseio de ser reconhecido como um “grande
orador” não encontra fundamento senão na vaidade.
Seja você mesmo.
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Mil perdões...
O sucesso de uma palestra depende em parte
da boa impressão que o expositor causa no público
presente.
Para que isso ocorra concorrem alguns aspectos,
como o vestuário, o gestual, a dicção, a clareza das
explanações e o conhecimento do assunto.
Todavia há um hábito que certamente não
contribui em nada: são as desculpas dadas ao público,
no início ou no encerramento de uma apresentação.
Em vez de ajudar, revelam baixa autoestima, uma
crise de sinceridade dispensável ou desorganização
mesmo.
“Tive pouco tempo para aprofundar no assunto.”
“Não tenho conhecimento suficiente para
abordar este tema.”
“Como não tive tempo para estudar, trouxe
outro tema interessante.”
Em torno do microfone 69

“Ainda não tenho a experiência do colega
que me antecedeu.”
“Desculpem-me, se eu não soube explicar
direito, ainda sou iniciante.”
Falhas por negligência certamente são as piores.
Então, para que falar delas? Melhor que se escusar
publicamente é fazer um exame do trabalho realizado. Assumir mudança de postura em uma próxima
oportunidade, esforçando-se por superar os erros e as
dificuldades.
Já as escorregadelas comuns nas primeiras
vezes, decorrem em sua maioria do puro nervosismo.
Fazem parte dos passos iniciais.
O iniciante nas tribunas não precisa ser tão
rigoroso consigo mesmo. Afinal, não está diante de
um júri para ser condenado.
Notando, em tempo, algum equívoco
desculpe-se discretamente e corrija a falha com
naturalidade.
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Posso errar?
Obviamente, pode.
E vai errar, eventualmente, quase sempre nas
primeiras experiências.
As falhas podem variar desde as mais simples
até as mais graves.
Na primeira categoria podemos encontrar:
. Olhar com frequência para o relógio de pulso.
. Consultar excessivamente as anotações.
. Manusear mal o microfone, deixando-o muito
distante ou muito próximo da boca.
. Exagerar nos cacoetes.
. Dirigir o olhar apenas para algumas pessoas.
. Cometer equívocos gramaticais.
Dentre os erros que exigem atenção mais
urgente, relacionamos:
. Perder-se, ao interromper a fala para
consultar as anotações.
. Passar referências ou citações equivocadas.
Em torno do microfone 71

. Ofender ou debochar de outras religiões ou de
seus seguidores.
. Condenar atitudes sem explicar e justificar a
visão do Espiritismo, desatento à possível condição de
alguém na plateia.
. Falar de si mesmo.
. Exceder no humor.
Terão maior sucesso em eliminar falhas
aqueles que estiverem dispostos a ouvir e aceitar críticas.
Uma boa sugestão é pedir aos amigos, ou ao
pessoal da coordenação da casa, que observem a
apresentação e opinem francamente a respeito de
sua atuação. Mesmo porque, na maioria dos casos,
o palestrante não percebe boa parte dos erros que
comete.
O expositor que se preocupa em fazer sistematicamente auto-avaliação do seu desempenho, com base
nas informações de outras pessoas e confiando no
seu próprio julgamento, está no caminho do próprio
aprimoramento.
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Descarrilhamento
Determinado expositor foi convidado para
desenvolver um estudo sobre o Apocalipse13.
Iniciou sua fala informando ao público que
comentara com um amigo, dias antes: “Quando me
convidaram, eu quase recusei, porque o tema é muito,
muito difícil”.
Após valorizar sua importante missão, situou o livro
bíblico como autoria de João Evangelista. Foi só...
Falou de outros assuntos por uns cinquenta
minutos e encerrou, diante o olhar de descrédito dos
presentes.
Outro recebeu a incumbência de interpretar as
palavras de Jesus “Muitos são chamados, mas poucos
escolhidos”14.
Falou sobre Kardec, Emmanuel, Chico Xavier.
Ressaltou a importância do Espiritismo para a
Último livro que integra o Novo Testamento.
Mateus 22:14.

13
14
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humanidade. Narrou parábolas e, quando faltavam
cinco minutos para encerrar o tempo, salientou: “Ah!
Ainda temos que falar do versículo... Pena que o tempo
foi pequeno para abordarmos o assunto”.
Uma convidada iniciou com uma desculpa:
“Pediram-me para falar sobre o perdão das ofensas,
mas como minha semana foi muito atribulada e não
tive tempo para preparar o estudo, então eu trouxe
para vocês...”.
Qual o ponto comum em cada situação ilustrada?
O afastamento do assunto planejado para a palestra.
O tema central não deve ser abandonado em
nenhuma circunstância.
Outros podem surgir como satélites, em seu
apoio, desde que momentaneamente.
Fugir do tema, ou abandoná-lo por longo
período durante a exposição, é como o trem sair dos
trilhos.
Muitas vezes, assuntos utilizados como
acessórios terminam por confundir e dispersar a
concentração da plateia do tema central.
Ao acatar o convite, o expositor se compromete a atender a programação da casa. Deve estar
ciente que a sua palestra irá compor não apenas a
estratégia da direção doutrinária da instituição.
Se não tem capacidade de desenvolver o assunto
proposto, é preferível recusar o convite a aceitá-lo, para
não adulterá-lo.
Em sua capacidade dissertativa foi depositada
a confiança da instituição, para a qual também se volta
a expectativa dos ouvintes encarnados e desencarnados.
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Ao descumprir a programação previamente
acordada com os anfitriões, por vaidade ou negligência,
o convidado adota uma atitude irresponsável e
egoísta.

Em torno do microfone 75

31
O inimigo invisível
Parece que todo mundo o percebe, menos o
expositor.
É o danado cacoete, que pode variar desde um
simples tique à mania de repisar expressões.
Acompanha-o onde quer que vá e se apresente.
Às vezes, é insignificante, não obstante notado
pelo público por ser repetitivo.
Pode se tornar cansativo para o público.
Vejamos alguns exemplos no gestual: tirar e
repor os óculos; fungar; pigarrear; fazer caretas; passar
os dedos no nariz; mexer nos cabelos.
E ainda temos estes outros, no âmbito da fala:
usar repetidamente “né?”; “meus irmãos”; “entenderam?”;
“então”etc.
Como ficar livre dos cacoetes?
Será preciso, antes de tudo, reconhecer que
existem. Para isso, pode-se contar com a colaboração
76 Marcelo de Oliveira Orsini

de um amigo presente à palestra, consultando-o a
respeito. Ou ouvir de boa vontade críticas que os
salientam.
A providência mais importante é desejar, de
fato, superá-los, conscientizando-se de sua presença,
observando-os durante a apresentação.
No mais, é procurar livrar-se deles com esforço
e atenção.
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Como é que é?
“Em sua dialética sombria é improvável
encontrar veridicidade nos ideais ínsitos daqueles
que, em seu agnosticismo, grassam intimoratos
supostas verdades que urgem ser acrisoladas, pois
são, de fato, deletérias.”
Bonito, não? Mas, possível entender?
Por quanto tempo se consegue prestar atenção
em discursos carregados de palavras incomuns ou de
terminologia complexa?
Naturalmente os expositores as encontrarão
na obra literária espírita. É bom que seja assim,
porque nos agrega valor estudá-las e enriquece-nos
o vocabulário da Língua Portuguesa.
Contudo, na maioria das vezes, será melhor
descomplicar para se fazer entendido com clareza.
Se for indispensável usar uma frase ou verbete
em outra língua, por exemplo, traduza-a.
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Cuidado com as expressões corporativas ou
com o vocabulário da Psicologia ou da Medicina,
pois nem todos estão acostumados com elas e lhes
desconhecem o significado.
O nível cultural e intelectual da audiência é
muito variável. A não ser que se tenha certeza absoluta
que o contexto admite o requinte linguístico e que o
público está apto a lidar com ele, facilite as coisas.
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A voz continua a mesma...
Há alguns anos, na TV brasileira circulava a
propaganda do famoso xampu, na qual a moça dizia
“Ei! Vocês se lembram de mim? Minha voz continua a
mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença!”.
Bem, não estamos aqui para falar de cabelos,
mas provavelmente muitos que perfilam na tribuna
espírita terão de avaliar como estão fazendo uso da
voz.
Geralmente as pessoas não se preocupam com
a voz nas atividades rotineiras. Entretanto, na oratória,
ela é o elemento fundamental.
Comparemos os instrumentos musicais cravo e
piano. O primeiro não admite alterações de tonalidade
no som de uma nota musical que, ao ser acionada
pela tecla, apresenta invariavelmente as mesmas
características. No piano, todavia, é possível emitir o
som de uma nota de diversas formas: alto, baixo,
abafado, curto ou longo, permitindo uma enorme
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variedade de efeitos sonoros.
O expositor precisa ser piano e não cravo.
Dicção clara e inteligível de cada palavra, pois
elas muitas vezes ficam inaudíveis no final das frases.
Entonação variável, para manter as pessoas
atentas. A inflexão constante é aborrecida, comparada
ao som do antigo telégrafo Morse.
Cadência da fala nem muito lenta, para não
entediar; nem muito rápida, para dar tempo ao ouvinte
de entender a mensagem.
A leitura apressada dá a impressão de que o
expositor está apenas lendo para si mesmo ou de que
está ansioso para ficar livre do texto, porque deseja
logo comentá-lo.
Assim como o mais interessante é apreciar aos
poucos o sabor de um prato de comida, em vez de
ingerir o conteúdo de uma só vez, como faria um pato,
o público também deve ter tempo de degustar o alimento
espiritual que o orador lhe está proporcionando.
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Alfinetadas
Em nenhuma circunstância a tribuna espírita
deve ser veículo para ofender, ferir, condenar,
debochar, humilhar...
Por vezes o alvo são as outras religiões ou seus
adeptos.
Certas comparações urgem ser abordadas com
muito tato, especialmente quando se coloca lado a lado
as diferentes práticas religiosas.
Cada crença religiosa tem o seu papel na Terra
e seus dirigentes, tanto quanto os simpatizantes, devem
ser respeitados.
Jamais se deve afirmar que o Espiritismo é a
melhor opção e que o espírita é um privilegiado.
O objetivo do expositor é apresentar a
Doutrina, não havendo necessidade de elevá-la acima
das outras.
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tadores, aqueles irmãos que não nasceram em berço
espírita, mas estão em busca de entendimento e
respostas para as suas dúvidas, geralmente relacionadas
com a vida após a morte e a reencarnação.
Devem ser tratados com consideração, porque
têm o direito de declinar do Espiritismo.
Por vezes o alvo de certas críticas é a própria
instituição espírita ou seus líderes.
Expositores insatisfeitos introduzem em sua fala
elementos indicativos de algum rancor que sentem pela
direção da casa a que se vinculam, porque se julgam
maltratados ou porque discordam de suas normas.
Durante a exposição não é o momento apropriado
para revelar este tipo de descontentamento. Afinal, que
tem o público com isso? As pessoas na plateia esperam
apenas consolo, fraternidade e esclarecimento.
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Desarmando bombas
Alguns temas exigem do expositor não apenas
conhecimento, mas principalmente experiência e tato
para serem abordados.
O assunto aborto, por exemplo, não é proibido
na tribuna espírita. Todavia, se não for conduzido com
habilidade, poderá ter efeito desastroso para certos
encarnados e desencarnados presentes.
Não bastaria, neste caso, apresentar as
consequências espirituais do ato para os pais e para o
espírito abortado. Dito somente isso, causaria pânico,
culpa ou remorso.
O orador precisa colocar-se na posição de quem
já passou por um aborto, ou de quem sujeitou-se a ele,
ou que está prestes a realizá-lo. Usar da delicadeza e não
da acusação.
É preciso instruir para dissuadir quem está
prestes a fazer. Preparar e fortalecer aquele que poderá
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ter intenção de praticá-lo no porvir. Consolar quem já
o fez e lhe dar esperança de solução futura. Inspirar-lhe
confiança em Deus, destruindo a ideia de condenação
eterna.
O mesmo cuidado se aplica para temas como
suicídio, eutanásia, dependência química etc.
Outra ordem de temas que suscitam cautela ao
falar são as questões dogmáticas, como o batismo, o
casamento ou o divórcio.
É indispensável esclarecer a maneira como a
Doutrina Espírita lida com cada um deles, porém, ao
mesmo tempo, é imprescindível afirmar claramente o
respeito pelo entendimento da outra religião.
Se o expositor ainda tem muitas dúvidas, ou
preconceitos, acerca do tema que lhe convidaram a
expor, o melhor a fazer é não assumir a responsabilidade
de abordá-los. Entretanto é interessante que assuma
consigo mesmo o compromisso de estudá-lo a fundo
para que, em próximo ensejo, esteja apto a aceitar novos
desafios.
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Estou indo bem?
A percepção do expositor sobre o seu próprio
desempenho é essencial para que aprenda a desenvolver
o senso de autocrítica.
Certamente uma boa preparação, na fase de
pesquisa e estruturação do estudo, já garante a
sensação de dever cumprido, mas somente após
o término da sua palestra poderá ter uma noção mais
exata de como se saiu.
Boa fluência das palavras, facilidade para
encadear os assuntos, riqueza didática, memorização
dos tópicos com maior independência das bengalas e a
ausência de hiatos silenciosos entre as ideias são pontos
indicativos de êxito.
Nem sempre o orador conseguirá reunir
elementos para, por si somente, avaliar a sua atuação.
Precisará contar com a ajuda alheia, e um dos modos
de consegui-lo é observar os olhares das pessoas da
plateia.
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Se a maior parte da audiência está atenta, é um
bom sinal. Notar alguém balançando a cabeça em
concordância com o que está sendo dito é um grande
incentivo ao palestrante.
Espera-se que a reação positiva do público
seja em resposta a um estudo coerente com a pureza
doutrinária. De nada valerão reações de aprovação se o
expositor estiver apresentando um conteúdo contrário
à proposta do Espiritismo, fazendo colocações
personalistas ou apenas sendo engraçado.
Em contrapartida, é um pesadelo para o expositor quando percebe que pessoas não estão interessadas
no que fala, quando conversam umas com as outras
ou estão dormindo. É certo que muitas vezes isso
acontece apenas com uma minoria. Seja como for, não
deixa de ser um indício de que algo precisa mudar para
melhor no desempenho do expositor.
Esse tipo de reação negativa, na qual sobressai
a desatenção ou o desinteresse das pessoas, pode ser
uma característica do público em si. Por exemplo, os
atendidos pela assistência social da instituição espírita
geralmente procuram a casa mais motivados em obter
alimento material do que em ouvir um palestrante.
Por essa razão, convém ao expositor dispor de
recursos de oratória para controlar a dispersão de
pensamentos do público e para trazer a atenção dos
presentes para a palestra.
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No pináculo do templo
Os que fazem palestras na casa espírita têm
um potencial inimigo.
Há oradores que lhe são completamente
imunes. Outros fraquejam, quando ele ataca. E há
os que lhe sucumbem, literalmente.
Jesus foi por ele tentado no deserto15. Colocado no
pináculo do templo pelo diabo, recebeu a proposta:
“Lança-te daqui abaixo e ordene teus anjos para que
te sustentem”.
O Mestre o sobrepujou num piscar de olhos:
“Não tentarás o Senhor teu Deus”.
Não, não é do diabo de que estamos falando.
Mesmo porque tal entidade, como um ser individualizado, não existe. O diabo é uma representação
do atraso moral humano.
O poderoso adversário é a vaidade.
Investe contra o expositor, especialmente
quando surgem os elogios, os tapinhas nas costas
Lucas 4:9-12

15
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e o reconhecimento do público pelo trabalho.
As vítimas podem ser os bons oradores, assim
como os possuidores de grande conhecimento
da Doutrina Espírita e do Evangelho.
Os sintomas são variados, mas um deles é
bastante comum: o falar de si mesmo.
Falar: a profissão que exerce, os recursos
mediúnicos que possui, as tarefas que fez ou que
faz, as atividades familiares, os espíritos que já
doutrinou etc., muitas vezes são recursos utilizados
pelo orador para evidenciar a si mesmo.
Quando o adversário ataca o orador, se um
colega o alerta a esse respeito, não raro se aborrece
com ele.
E quanto mais público o palestrante atrai,
mais difícil combater o opositor invisível.
No entanto existem alternativas para não se
colocar em destaque. Por exemplo, uma experiência
pessoal que seja interessante no contexto do estudo
pode ser citada como se tivesse acontecido com
outra pessoa.
As tribunas ainda convivem com as vítimas
da vaidade, muitas vezes potencializadas pelos
processos obsessivos, que podem resultar em
fascinação pela fama e adulação.
Se você é expositor iniciante, observará
eventualmente o problema acometendo alguns
colegas. Procure estar atento quanto a si mesmo e
não se deixe seduzir.
Os discípulos de João Batista, confusos
com o recente destaque de Jesus, receberam do
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Precursor as seguintes palavras, como orientação:
“É necessário que ele cresça e que eu diminua”.16 O
expositor espírita que deixa crescer o Cristo em seu
coração se fortalece na humildade, jamais na vaidade.

16

João 3:30.
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Isolante ou eletrizante?
Existem maneiras distintas de se transmitir um
ensino.
Pode-se fazê-lo de forma robotizada, como uma
gravação de secretária eletrônica.
Passa-se a mensagem e ponto final, sem real
interesse se o ouvinte a compreendeu ou não.
Tal a prática do expositor isolante.
Nela o palestrante se mantém mental e emocionalmente distante de seu público.
Pode até ser didático, mas seu foco é “descarregar”
o estudo para cima da audiência. Se alguém vai ou não
conseguir entender o que diz, não é problema dele.
Em contrapartida, o ensinamento pode ser
transmitido com o uso de recursos e técnicas de
comunicação que auxiliam o ouvinte a compreendê-lo
e até memorizá-lo.
Há, pois, preocupação com a boa recepção
da mensagem.
Tal a prática do expositor eletrizante, bem mais
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coerente com o propósito da tribuna espírita.
O bom orador fica atento à reação do seu público.
Gesticula, para chamar a atenção.
Modula o volume da voz para evitar o tédio e a
monotonia.
Dirige seu olhar a todos da plateia, indistintamente, mesmo durante as leituras. Traz pensamentos
instigantes, que convidam à reflexão.
Mexe com os sentimentos das pessoas, pelos
exemplos que relata ou pelos comentários que elabora.
É positivo ao falar, apresenta motivações para
se ter esperança.
É consolador e compassivo.
Quando encerra, as pessoas reagem, uníssonas:
“Ah! Que pena!”.
Entre o isolante e o eletrizante, existem nuanças
de toda sorte, porém quanto mais próximo deste
último, melhor para o público.
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Eu uso ampulheta
O expositor que usa ampulheta não marca o
tempo com precisão, mas “tem uma noção”.
Para ele, a expressão “hora marcada” é o mesmo
que “a hora que der” ou “a hora que eu quiser”.
O horário ideal para comparecer ao compromisso
agendado deveria ser antes de a reunião pública iniciar,
para tranquilizar o dirigente com a sua presença e ter
tempo para conversar um pouco com ele, a fim de
receber as devidas instruções. Nem sempre acontece
assim.
No tocante ao momento de encerrar a palestra,
o que deveria saber de antemão, por ter sido informado
pelo convocador ou pelo dirigente da reunião, a situação
costuma se complicar ainda mais.
Apesar de haver um relógio pendurado na parede
ao fundo do auditório, bem diante dos seus olhos, ou
no seu pulso, ao alcance de ligeiro olhar, o tempo se
torna escravo da sua boa vontade: alonga-se ou encurta-se,
a seu critério.
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Isso geralmente significa problemas para a
direção da reunião.
Se terminar a palestra antes do horário aprazado,
deixa o dirigente em apuros, com a obrigação de
preencher a lacuna ele mesmo, na maioria das vezes.
Habitualmente, o expositor de ampulheta
ultrapassa o fim da linha. E como tem justificativas
para isso! Afinal, ainda falta ler aquela mensagem ou
terminar aquele raciocínio...
A despeito de ter sido prolixo, fugindo ao
assunto ou, como se diz, “navegado na maionese”,
justifica que o tempo foi curto para o tema que lhe
deram e, assim, precisa de um pouquinho mais.
Com muita frequência apoia-se na impressão de
estar agradando. “O público pede mais”, pensa. Então,
segue adiante.
Os minutos seguintes ao horário de término
são como uma tentação, boa demais para não ser
desfrutada.
E o dirigente fica mais uma vez embaraçado
com a repercussão do atraso, de mãos atadas para
cumprir as suas obrigações, como divulgar anúncios,
pedir a música de encerramento e a prece final da
reunião.
Ademais, pessoas que moram longe e dependem
do transporte coletivo, ou do encerramento simultâneo
da palestra com outras atividades da casa, ficam prejudicadas.
A não ser que a duração tenha sido alterada
previamente, o expositor não tem o direito de ser
impreciso quanto ao horário do encerramento de sua
palestra.
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Caso contrário, a sua ampulheta será sempre um
sinal de desorganização, descaso ou vaidade mesmo.
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Açúcar demais
O riso no auditório é a sobremesa açucarada do
cardápio do expositor.
Uma pitada de humor moderado, em determinado momento da apresentação, pode ser um recurso
interessante para quebrar o marasmo.
Há expositores com muita dificuldade de
utilizar esse ingrediente. Mas isso não tem importância
porque, na verdade, é preferível não usá-lo a errar a
mão na receita.
Certas tiradas humorísticas são antiéticas,
preconceituosas e inconvenientes para um templo de
oração.
Por outro lado, há palestrantes que abusam
e envolvem a plateia num verdadeiro festival de
gargalhadas.
Açúcar demais faz mal.
O humor no auditório espírita só é bem-vindo
se for regrado e ameno, um recurso excepcional.
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As pessoas não se dirigem à casa espírita para
rir, mas para aprender, intensificar sua fé, encontrar
esperança e consolo.
Ao se deparar com os contínuos gracejos do
expositor, sentir-se-ão relaxadas e felizes, é verdade.
Porém receberão a mensagem errada, um excesso de
liberdade introduzido por um convidado que, na
maioria das vezes, sequer se informa com a direção da
casa se pode, ou deve, estimular os risos.
Em alguns casos, a agitação no salão provocada
pelo humor excessivo perturba trabalhos mediúnicos
que se desenrolam no próprio ambiente ou em salas
contíguas.
Ao ouvir as gargalhadas que provocou, o expositor
pode entender que está agradando e que tem o público
nas mãos, quando, de fato, está desvirtuando a sua função.
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Tem um lenço aí?
O equilíbrio emocional é fundamental em qualquer
apresentação.
O uso da tribuna deve ser evitado se o orador estiver
deprimido, irado ou rancoroso.
Caso contrário, ele se sujeita a pôr à vista a natureza dos
seus sentimentos e distorcer o contexto do ensino a ser exposto,
introduzindo em seu discurso componentes impróprios, como
revolta, descrença ou menoscabo.
Ademais, o canal intuitivo que o conecta com os
pensamentos superiores, oriundos dos bons Espíritos que o
assistem em suas ideias, estará severamente prejudicado.
O expositor necessita desenvolver sua apresentação com
isenção e serenidade. Assim, dará ao público certeza de que
domina o tema e tem convicção do assunto.
É natural que eventualmente se sinta comovido com o
texto que leu, ou sensibilizado com a história que usou para
ilustrar e revele involuntariamente esses sentimentos com sua
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expressão facial ou com discreta lágrima.
Entretanto não se deve tomar o prantear
insistente e compulsivo, em seguidas apresentações,
por uma atitude “comovente”, que pode, em verdade,
caracterizar algum tipo de anomalia no comportamento
do orador.
Que seria de nós se os mentores espirituais
chorassem todas as vezes que, em nossas angústias,
deles precisássemos?
Durante a palestra, o expositor é também um
“mentor” para o público, que espera vê-lo seguro e
tranquilo para conduzir os ensinamentos.
Qualquer criatura está sujeita a defrontar-se com
momentos difíceis, que podem afetar seu equilíbrio
emocional. Todavia, no caso do expositor espírita, o
melhor a fazer é dar-se um tempo e cuidar-se primeiro
para, somente depois, retornar à tribuna.
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Passou um gato
Casualmente, o expositor é surpreendido por
“concorrentes”.
São eles fatores imprevisíveis que atraem a
atenção do público.
Quando ocorrem, muitas pessoas que estavam
ligadas na apresentação perdem a concentração.
O gato que desfila pelo corredor.
O morcego que sobrevoa o auditório.
A luz que se apaga.
A criança irrequieta que chora sem parar.
O grito estridente de um irmão obsedado.
Pessoas que se encaminham para receber o
passe.
O casal que conversa, desinteressado do estudo
da noite.
A duração de acontecimentos como esses é
variável. Podem ou não passar rapidamente.
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Em alguns casos, o orador conta com o apoio
dos colaboradores da casa para eliminar o fator
dispersivo.
A não ser que o dirigente da reunião lhe tome a
palavra por um instante a fim de orientar a plateia ou
solicitar ajuda, o orador deve prosseguir no comando,
mantendo o ritmo da sua fala.
Se lhe for permitido interagir com a plateia,
ser-lhe-á mais fácil encontrar uma saída descontraída,
para contornar o imprevisto.
Entretanto, quando isso não for possível,
torna-se necessário pedir delicadamente ao público
que retome a atenção para o estudo em desenvolvimento.
O mais importante é que as pessoas percebam
que o expositor mantém-se equilibrado e gentil, todo o
tempo.
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Nada de duelos!
Na maioria das vezes, as pessoas da assistência
encontram-se receptivas às palavras do expositor.
Afinal, elas estão ali para isto, ouvir e refletir sobre os
temas abordados.
Os ambientes são muito heterogêneos e,
especialmente naqueles onde é permitida a interatividade com o público, podem emergir circunstâncias que
vão colocar à prova a paciência, a boa vontade, a
capacidade intelectiva e a humildade do palestrante.
Diante de um contestador, isto é, daquele
indivíduo que discorda de algo que o expositor
afirma, e que contrapõe um ponto de vista ou um
conceito com sentido completamente diferente, a
situação precisa ser analisada sob diferentes aspectos.
Em termos do comportamento do discordante,
como é construída a contestação? É apenas uma dúvida
ou uma tentativa de altercação para abalar a segurança
do apresentador?
Será que a interpelação objetiva estabelecer um
duelo de conhecimentos?
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É uma divergência isolada ou a mesma pessoa
está interrompendo a palestra seguidamente?
E com relação ao contexto? Procede a interferência?
Foge ao escopo da palestra ou do Espiritismo?
Se o expositor perceber que a pessoa na plateia
está de fato em busca de um embate psicológico, é
prudente que se esquive de uma discussão. Como
sugestão, propor-lhe que conversem separadamente
após a apresentação.
A depender da reação do contestante, não se
pode deixar de admitir a possibilidade de que esteja
sob a influência obsessiva de entidades perturbadoras,
razão ainda maior para que ele seja tratado com
bondade e consideração.
Às vezes é conveniente - e necessário - contar
com o apoio da direção da casa anfitriã, no sentido de
interagir com o público, para ajudar a contemporizar
situações que estão fora do controle do expositor.
No tocante ao conteúdo da divergência, caso ela
constitua assunto diferente daquele que é abordado, o
palestrante poderá apresentar as suas justificativas, a
fim de não desviar a exposição para outro tema.
Em se tratando de dúvida para a qual o expositor
não saiba resposta no momento, é importante agir com
sinceridade e confessar o desconhecimento do assunto.
Vale comprometer-se a estudar a questão mais tarde, a
fim de esclarecer o inquiridor em outra oportunidade.
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Alto-falantes no invisível
Certa vez um palestrante foi convidado para
uma apresentação, com duração prevista de noventa
minutos, em casa espírita localizada em bairro distante.
Compareceu com vinte minutos de antecedência e,
como a entrada da instituição estava fechada, aguardou
no seu carro. Passados dez minutos, observou a chegada
de uma moça, que abriu a porta de entrada do centro.
Aguardou uns instantes e entrou. Quando faltavam
dois minutos para o início das atividades, adentrou um
frequentador. Aquela seria a sua plateia.
Percebeu que não seria uma tarefa muito fácil.
Por noventa minutos ele palestrou, procurando interagir com as duas pessoas presentes, para que elas não
cedessem à sonolência. Ao terminar, e logo após o único
frequentador ir embora, a anfitriã agradeceu-o e pediu
mil desculpas pela ausência de um público maior.
O pequeno auditório tinha lugar para quarenta
pessoas, mas ela não sabia lhe explicar o que acontecera
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naquela noite de terça-feira. O orador, bem disposto,
tranquilizou-a, aduzindo que fez o possível para tornar
o estudo interessante, tendo em vista a sua longa
duração.
No dia seguinte, ligou para uma amiga e comentou:
“Ontem fiz uma palestra de noventa minutos para o
menor público que já tive!”. Foi quando, surpreso,
ouviu-a afirmar, graças aos seus recursos mediúnicos,
o seguinte: “Os Espíritos estão pedindo para lhe
dizer que havia trezentos e oitenta desencarnados no
salão”.
Essa história exemplifica um fato corriqueiro: o
público de desencarnados é, normalmente, maior que
o dos encarnados. Os médiuns o confirmam e dizem
mais: muitas vezes os mentores da casa providenciam
que a palestra seja transmitida por altofalantes em um
perímetro bem superior ao das cercanias da instituição
espírita.
Portanto, a quantidade de público presente
jamais deve se constituir motivo de preocupação para
o expositor. Falar para uma pessoa, ou para mil, pode
ser diferente na forma de fazer. Entretanto o número
de espectadores não deve ser, sob nenhuma hipótese,
fator relevante para quem conduz o estudo.
Se ao menos um espírito, esteja ele na
matéria ou no invisível, puder usufruir das palavras
do palestrante, no sentido de ter suas dores aliviadas,
de se sentir consolado ou de ser esclarecido, já terá
sido válido o esforço pela preparação e realização da
palestra.
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Sou camaleão?
O bicho camaleão muda de cor de acordo com
a coloração do ambiente em que se encontra.
O indivíduo camaleão assume o caráter
conveniente aos seus propósitos ou adapta a sua
opinião ao interesse do momento.
O expositor camaleão ajusta a sua palestra em
função das condições que se lhe apresentam.
Certa audiência pode estar apta a tomar parte de
um estudo aprofundado, com termos mais técnicos
e linguajar rebuscado.
Mas para outro tipo de público uma apresentação
assim seria caótica. É o caso das pessoas que necessitam
de uma fala mais simples e direta, e com explicações
básicas.
Ter ou não permissão para interagir com o
público pode alterar a estrutura do desenvolvimento
do estudo.
Nos encontros com integrantes da mocidade
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espírita a descontração pode ser bom artifício para
atrair o interesse e a participação dos jovens.
De nada adianta levar transparências, ou arquivos
com a apresentação para computador, se a casa não
possui o equipamento de projeção.
De última hora a duração da apresentação
pode ser encurtada ou alongada significativamente a
pedido da direção da casa.
Enfim, não basta apenas ao orador estar bem
preparado para desenvolver a palestra. É igualmente
necessário saber adaptar-se às condições oferecidas,
com boa vontade em colaborar.
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Soar o gongo
Aquele que faz uso da tribuna espírita precisa
aprender a dividir a atenção entre o assunto sobre o
qual se expressa e a percepção de como o público está
reagindo ao que ele diz.
Há expositores que se preocupam em demasia
consigo mesmos. Mantém a concentração somente no
que vão dizer em seguida. Chegam ao ponto de não
enxergar o público que têm diante de si, seja por
nervosismo ou por se satisfazerem apenas em verbalizar.
É mais ou menos como dirigir um automóvel
sem reparar no barulho do motor, conferir a
calibragem dos pneus ou verificar as condições do
sistema elétrico. Pode-se até chegar ao destino, porém
corre-se o risco de estragar a máquina, gastar mais
combustível ou ser multado.
O comportamento da plateia é um sensor que
sinaliza algumas possíveis desarmonias.
O sono do ouvinte pode ser indício de cansaço,
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de uso de medicamento ou de influência obsessiva. No
entanto pode ser tédio.
A conversa entre pessoas que estão assentadas
no auditório é sinal de mau comportamento ou de
desrespeito, mas também de desinteresse.
O olhar perdido, assim como o que se desvia
com insistência para pessoas que se movimentam no
ambiente, anunciam que a mente navega por outras
paragens.
Seja qual for o real motivo, convém ao orador
considerar a possibilidade de a causa ter se originado
na falta de interesse das pessoas pela palestra.
Sem dúvida, se o expositor se perder no estudo,
ficar repetitivo, usar tom de voz monótono ou apresentar o tema com pouca didática, há grande chance
que o desinteresse do público aconteça.
Nem sempre a culpa é do orador, mas o que
importa saber, de fato, é se há algo que se possa fazer
para reverter a situação.
É hora de soar o gongo para despertar os
sonolentos, silenciar os tagarelas e atrair a atenção dos
distraídos.
Mudar de tática e encontrar alternativas para o
orador voltar a ser alvo de interesse do público. Variar
o volume da voz entre o mais baixo e o mais alto.
Dirigir com maior frequência o olhar para quem está
conversando. Fazer perguntas se puder interagir. Sorrir
mais. Falar de forma descontraída. Apresentar uma
ilustração instigante.
Com tempo e experiência, o expositor que se
preocupa em prender a atenção de seu público encontrará
os meios de consegui-lo.
Em torno do microfone 109

47
Ilustrações
Textos extensos e complexos são menos fatigantes de se ler se há, junto deles, fotos, gráficos ou
gravuras.
Jornais e revistas trazem tirinhas engraçadas e
palavras cruzadas para entreter o leitor.
Em uma palestra, é igualmente válido entremear
ilustrações durante o desenvolvimento do tema,
principalmente se o assunto for de difícil entendimento, de acordo com a sua complexidade e duração.
Descansa a mente do ouvinte com a mudança
do ritmo da apresentação.
Reforça o princípio que se deseja expor ao
apresentá-lo sob outro lume.
Auxilia a memorização do ensino, por associá-lo
a uma ideia fácil de guardar.
A ilustração é um momento importante e
estratégico de qualquer apresentação e pode ser feita
com os mais diversos recursos.
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nível.

A citação de um versículo revigora o princípio.
A parábola agrega elementos para reflexão.
O pequeno conto colore a página mental.
Uma cena do cotidiano situa todos no mesmo

Um caso descontraído oferece a oportunidade do humor ligeiro.
Mas é necessário evitar o exagero.
Oradores com material expositivo ainda insuficiente apelam
demais para as ilustrações, a ponto
de fazer delas o prato principal do cardápio.
Quando o momento na programação doutrinária
recomende ler e comentar uma mensagem espiritual,
por exemplo, não há muito sentido em usar textos
adicionais, pois contribuem para desviar a atenção da
leitura principal, que deverá ser dissecada paulatinamente.
No caso de palestras mais longas, o impacto das
ilustrações não é tão grande, se bem que é melhor não
exagerar.
Ilustrações são recursos bem-vindos, mas devemos lembrar que basta uma pitada de sal para dar
mais sabor ao alimento.
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Propagandas
Na atualidade muitos cooperadores da tribuna estão
envolvidos em projetos de cunho social ou doutrinário
como atividades complementares.
São autores de livros, cooperadores em sítios
da internet, articulistas de periódicos espíritas, voluntários em atividades para o bem-estar social, atores em
peças espíritas etc. Muitas vezes estão envolvidos em
lançamentos de livros, feiras, jantares, bazares e assim
por diante.
É natural desejarem se aproveitar de uma
apresentação em público para divulgar os eventos em
que estejam envolvidos, em sua maioria de cunho
caritativo.
Não há nenhum problema nisso, conquanto
a direção da instituição anfitriã seja consultada de
antemão e autorize a divulgação do evento pelo
palestrante, ou que tenha um cartaz afixado. Essa é a
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forma educada de aproveitar as ocasiões para difundir
o que se deseja. Provavelmente, na maioria dos casos,
garantirá o apoio da casa que o recebe.
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Quem tem juízo, obedece!
A obediência é uma das qualidades inerentes ao
Espírito Superior.
Acatar e cumprir o que emana da ética, da
moral, da educação, do respeito ao próximo, enfim, da
lei de Deus, sem dissimulações, é conquista da entidade
de escol.
O homem ouve, lê e observa, aprende e decide
a quem ou o que deve obedecer.
O expositor espírita, em sua jornada de
pesquisas, estudos e apresentações, terá em maior
intensidade, contato bem próximo com a fonte dos
preceitos superiores que divulga.
Nenhuma instituição espírita aguarda que
alguém se santifique plenamente antes de convidá-lo a
usar a tribuna.
Sabe-se que todo expositor é um espírito ainda
em evolução, portador de imperfeições a superar.
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No entanto pode sintonizar com o fundamento
da obediência.
Obedecer à boa conduta que a tribuna espírita
requer.
Obedecer às regras da casa anfitriã.
Obedecer às recomendações do dirigente que o
acolhe.
Obedecer, em sua vida pessoal, ao princípio
cristão contido no livro que estuda. Agindo onde quer
que esteja em coerência com o que sugere aos seus
semelhantes através do microfone.
Expositores despreparados, ao contrário,
preferem agir de forma diferente.
Alongam ao seu bel prazer o tempo da palestra.
Querem mudar a rotina das atividades doutrinárias.
Requerem que a tarefa do passe seja interrompida
para não atrapalhar o seu desempenho.
Exigem que o livro de sua autoria seja vendido
na casa.
Comparecem dispostos a servir, desde que
sejam servidos em suas instâncias.
Resta lembrar que um convidado para a reunião
social na casa do amigo não muda os móveis de lugar.

Em torno do microfone 115

50
Missão cumprida!
Ao ser convidado demonstrou gratidão pela
gentileza?
Procurou saber tudo direitinho? Tema, data,
horários, endereço, recursos disponíveis, nomes dos
contatos?
Pesquisou o assunto em diversos livros confiáveis?
Estudou o suficiente? Organizou de forma
didática a sequência da apresentação?
Agregou alguma ilustração? Preparou com zelo
o material de apoio?
Apresentou-se ao dirigente antes do início da
reunião pública?
Informou-se a respeito das condições para
início e término da sua apresentação?
Ao expor o assunto deu ênfase ao tema, conforme
a Doutrina Espírita e o Evangelho do Cristo, e não aos
seus pontos de vista pessoais?
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Manteve anonimato com relação à sua família,
sua profissão, seus recursos mediúnicos?
Suas palavras foram de consolo e esperança?
Sua fala foi animadora e positiva, motivando as
pessoas para atitudes de caridade e fraternidade?
Convidou o público para assumir um programa
de reforma íntima consciente?
Respeitou as outras religiões e os seus adeptos?
Não apontou o dedo para acusar a ninguém?
Procurou atrair a atenção da plateia?
Cumprimentou o público ao iniciar e ao terminar
sua apresentação?
Agradeceu a direção da casa antes de deixar o
local?
Colocou-se à disposição para críticas?
Precaveu-se da vaidade ante os eventuais elogios?
Percebendo que algo não foi bem guardou a
informação para refletir a respeito dela mais tarde, em
busca de aprimoramento?
Sendo assim, mesmo que: nem todos tenham
gostado; algumas pessoas tenham ficado indiferentes ao
seu esforço; ao terminar, não tenha recebido qualquer
elogio e tenha sido criticado... saiba honrou as suas
responsabilidades!
Prossiga perseverante e trabalhe sempre de
acordo com as boas normas e práticas para o uso da
tribuna espírita, a fim de ser lembrado com respeito
pelas casas anfitriãs.
Agradeça ao Pai. Missão cumprida. Jesus o
abençoe.
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Este livro foi escrito para aqueles que já
são, ou que desejam ser, expositores espíritas.
Adicionalmente, foi elaborado para oferecer às
instituições espíritas diversas observações úteis
ao planejamento e organização de palestras
públicas e cursos.
A obra não pretende se constituir em
curso de expositor, mas elencar reflexões e
sugestões do autor acerca dos mais diversos
aspectos que envolvem a coordenação e a realização de atividades na tribuna espírita.
Os textos foram elaborados a partir de sua
experiência pessoal como palestrante e coordenador de atividades doutrinárias, por mais de
uma década.

