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Tutorial: Como navegar pelo site Vade 

Mecum Espírita 
www.vademecumespirita.com.br 

Com o objetivo de facilitar o uso de nosso site “Vade Mecum Espírita” estamos elaborando 

este tutorial para estimular as pessoas a conhecer o mundo de informações que se 

encontram por trás da página de rosto. 

Site: www.vademecumespirita.com.br 

Página de Rosto 
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1 - Link (s) relacionados com o site 

2 - Menus 

3 – Frases em evidência 

4 – Seja Bem Vindo! Tópicos 

basilares da Doutrina 

Espírita 

6 – Enquete – Sempre 

relacionada ao site ou 

assuntos de interesse 

5 – Pesquisas Vade Mecum 

espírita.  As pesquisas podem ser 

efetuadas: Por assunto, por título 

da obra, por autor encarnado ou 

autor espiritual. 

7 – Notícias e Artigos – 

Geralmente as últimas 

notícias e artigos postados 

8 – Finalmente: A capa do Vade Mecum 

Espírita; nosso homenageado permanente 

e a inscrição para o recebimento de 

nossas News Letters. 
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1 - Link para nossa União Rádio Web onde disponibilizamos durante 24 horas assuntos ligados 

ao Espiritismo. 

Link para o Facebook do Vade Mecum Espírita. 

Link para o Twitter do Vade Mecum Espírita. 

 

 

 
 

2- Menu de todas as páginas internas do site  

Home: Página de Rosto quando quiser retornar à ela quando estiver navegando no site.  

Espiritismo: Com quatro submenus; Ciência, Filosofia, Religião e Reencarnação. 

Autores e Livros – Sub-menus; Léon Denis, Emmanuel, Ernesto Bozzano, Gabriel Delanne, 

André Luiz, Allan Kardec, José Herculano Pires, Alexander Aksakof, Albert de Rochas 

evidenciando obras importantes. 

Vade Mecum Espírita. Tudo que está relacionado ao nosso trabalho. Apostilhas por assunto 

onde reunimos os textos de todas as obras catalogadas. Referências ao VME, registramos todas 

as menções observadas na mídia sobre o nosso trabalho. Você sabia que Allan Kardec pensou 

em realizar este trabalho? News Letters emitidas eram mensais porém descontinuamos em 

função do acúmulo de tarefas a realizar. Estatísticas públicas sobre o VME.  

Artigos do Autor aqueles publicados por nós nos órgãos do Movimento.  

Propaganda existente para divulgação do VME. Siga-nos no Twitter convite. Programa 

Radiofônico com registro de todas as gravações realizadas onde participamos. Palestras 

Programadas agenda anual de nossas palestras que são realizadas nas Casas Espíritas e sem 

despesa alguma de locomoção e hospedagem. 
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Projeto Vade Mecum Espírita. Elaboramos um Planejamento Estratégico para o C.C.D.P.E. 

Eduardo Carvalho Monteiro para dar continuidade ao VME após nosso desencarne. Hoje 

estamos gerenciando o VME ao desencarnarmos é só substituir a figura do Gerente. 

Movimento Espírita: Casas Espíritas, Federações, Expositor espírita, Apresentações, Divulgação, 

Artigos Preferidos aqueles mais visitados do site. Curiosidades, Atualidades, Mocidade, 

Internacional, Periódicos e Filmes Espíritas. Canal adequado para divulgar o que você conhece a 

qualidade e servirá como Bench Marking ao Movimento Espírita. 

Eventos: Congressos, Simpósios e Seminários, Datas Comemorativas, Cursos, Cultura, Ecologia. 

Se você conhece algum evento de qualidade propague. 

Frases em evidência buscamos evidenciar frases mais importantes aliás um trabalho bem difícil. 

Muita qualidade para selecionar. 

 
3- Frases em Evidência – Banners com possibilidades de realçar 

 
 

4- Seja Bem Vindo buscamos evidenciar frases mais importantes realçadas pelo próprio 

codificador 
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5- Pesquisas Vade Mecum Espírita que podem ser realizadas no site por assuntos, títulos 

de livros e autores, encarnados ou desencarnados alguns personagens catalogamos o que foi 

publicado pela alma e pelo espírito. Allan Kardec e Allan Kardec (Espírito). 

 Sempre que nos deparamos com “autores diversos em livros” aqueles autores desconhecidos 

catalogamos pelo nome aposto na mensagem com isto pretendemos registrar Personagens 

anônimos do Espiritismo e sempre que estes nomes tinham algum registro no Dicionário 

Enciclopédico Lello Universal catalogamos esta coleção para que houvesse mais informação 

sobre o autor que em vida passou no anonimato, porém a espiritualidade houve por bem 

torna-los conhecidos.  

Senão, não o teriam escalado para psicografar por intermédio do FCX e pudemos confirmar 

pela nossa razão analisando o teor da mensagem.  

Com isto aproximadamente 1.000 personagens do Espiritismo se tornam conhecidos. 

 
6- Enquete procuramos realizá-las sempre dentro de um critério do bom-senso 
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7 - Notícias e Artigos: Todas as postagens novas são colocadas aqui, posteriormente 

deslocadas para o respectivo menu onde se enquadrem. 

 
8 – Capa – Homenagem - Cadastro 
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Clicando na Capa do Livro você irá conhecer como surgiu o nosso trabalho e seus vários 

formatos ao longo do tempo. O personagem Jamil Bizin que aparece na foto eu o considero 

responsável pelo sucesso do nosso trabalho pois realizou a tarefa mais árdua que foi a parte 

comercial. Quando a inflação grassava a faixa dos 100 % tomei a decisão de dolarizar o preço 

do livro, senão não conseguiria reeditá-lo e até hoje me lembro do Jamil me dizendo: “O 

pessoal está chiando barbaridade” Eu respondia: “Jamil seu espírito esta sediado no coração e o 

meu no cérebro algum dia nos encontraremos no centro destas duas vertentes. Mas a parte 

mais árdua era realizada por ele certamente. Finalmente a possibilidade de cadastrar-se para o 

recebimento de nossas News Letters que aliás há quase um ano foi invadida por um obsessor 

que registra hieróglifos no intuito de nos irritar e estamos com isto evoluindo apesar de 

registrar junto ao nosso provedor e ele me garantir que já usou de todos os recursos 

disponíveis para evitar este inconveniente. 

 

 


