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Telejornal DOMINGO MELHOR estreia no dia 15
A partir do dia 15 de abril, as suas noites de domingo nunca mais serão as mesmas. Na
próxima semana, a Comunhão Espírita de Brasília estreia o programa de TV DOMINGO
MELHOR, um telejornal com as principais notícias da semana provenientes das casas espíritas
de todo o país, entrevistas com médiuns, palestrantes e autores do movimento espírita, além
de mensagens enviadas por expoentes do Espiritismo.
O DOMINGO MELHOR será uma opção positiva de jornalismo cidadão, levando aos
telespectadores valores voltados para a renovação, o autoconhecimento, a democracia e a
paz. O programa é realizado por uma competente equipe formada por estudiosos da Doutrina,
como Jack Darsa e Mayse Braga, e profissionais talentosos como Rodrigo Castro, Sayonara
Leonez, Afonso Junior, Bianca Correia, e pelas jornalistas Isabel Carvalho, Ana Cristina
Sampaio Alves, Waleska Maux e Mara Kennup.
O programa começa com a participação do público com perguntas respondidas por Jack Darsa
e Mayse Braga no quadro Eu Te Pergunto. Em seguida, a equipe de jornalistas entrevista
personalidades do movimento espírita sobre temas da atualidade e da Doutrina. O programa
segue com notícias provenientes das casas espíritas de todo o país, enviadas por
correspondentes. Ao final, grandes nomes do Espiritismo deixam sua mensagem aos
telespectadores.
No programa de estreia, entrevistas com o presidente da Federação Espírita do DF (FEDF)
Paulo Maia e a presidente da Associação Médico-Espírita do DF (AME-DF), a médica Fabíola
Lima, além de mensagens motivadoras de Mayse Braga.
O DOMINGO MELHOR será transmitido quinzenalmente aos domingos, às 20 horas, pelo
canal da Comunhão Espírita no YouTube.
Não perca! Sua semana começa no bem.
Serviço:
Programa DOMINGO MELHOR
Transmissão: canal da Comunhão Espírita no YouTube
(https://www.youtube.com/user/comunhaoespirita1)
Horário: Quinzenalmente, aos domingos, às 20h.

Por Ana Cristina Sampaio Alves
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