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Mayse Braga fala sobre mediunidade de oratória 
em curso de palestrantes espíritas  

 
Por Sionei Ricardo Leão  

 

A mediunidade de oratória é um atributo importante para quem pretende se dedicar a proferir 

palestras, mas o essencial é o compromisso com a missão de divulgar a doutrina, explicou 

Mayse Braga aos frequentadores do Curso de Palestrantes Espíritas do Distrito Federal/2018, 

no encontro do último dia 26 de agosto.  

 

“A mediunidade de oratória existe, mas não basta sozinha se você não se dispuser a levar o 

verbo”, comparou. Nesse momento, Jack Darsa citou o trecho do Evangelho: “Porque pelas 

tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado” (Mateus 12:36-37).  

 

Os coordenadores do curso simularam uma edição do programa “Conversando com Mayse” ao 

vivo durante a programação do terceiro encontro. A oradora se apresentou acompanhada de 

Jack Darsa e Waleska Maux.  

 

Segundo Mayse Braga, o dom e a tarefa de proferir palestras levam a se “destampar uma 

energia” ao exercício da oratória. Nesse caso, ela uniu o potencial mediúnico com 

compromisso com o mundo espiritual de divulgar a doutrina. “Antecipo que todos vocês terão 

que rever muitas questões na vida diária, pois essa missão requer isso, mas por outro lado 

existe o mérito que essa função possibilita”.  

 

Mayse Braga relatou que na sua experiência outros atributos mediúnicos que ela possuía 

foram diminuídos em prol da mediunidade de oratória, uma vez que ela voltou-se a ser 

palestrante, atividade que se dedica há mais de 40 anos.  

 

“Os espíritos protetores requerem de nós o compromisso com um desafio que é nos 

dedicarmos ao nosso melhoramento individual”, alertou Mayse Braga aos frequentadores do 

curso.  
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A oradora argumentou que o contexto que vivemos no país nos conclama a ter o empenho no 

caminho de um refazimento da nação, tarefa de que não podemos nos furtar. “Não é possível 

que as pessoas ignorarem como se não tivessem nada a ver com essa crise de valores atual”, 

declarou Mayse Braga.  

 

Mayse Braga é reconhecida no movimento espírita como uma oradora de especial carisma e 

eloquência. Tanto que nas palestras que profere mensalmente na Comunhão Espírita de 

Brasília o salão sempre lota de pessoas interessadas em ouvir seus relatos e considerações 

doutrinárias. 

 

A oradora informou que está iniciando uma nova fase na sua trajetória de palestrante, que são 

as apresentações internacionais. Ela recebeu e aceitou falar para públicos nos Estados Unidos 

da América, Inglaterra e Dubai agendas que ocorrerão no próximo ano.  

 

O curso de palestrantes é de inIciativa da Federação Espírita do Distrito Federal. A formação 

está sendo realizada por meio de encontros aos domingos pela manhã nos meses de agosto e 

setembro na sede da FEDF, situada do Sudoeste. Participam voluntários inscritos pelas casas 

espíritas do Distrito Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


