
Biografie	  
Jorge	  Godinho	  Barreto	  Nery  

Jorge	  Godinho	  Barreto	  Nery	  is	  sinds	  maart	  2015	  
voorzitter	  van	  de	  Braziliaanse	  spiritistische	  
Federatie	  (FEB),	  waar	  hij	  in	  diverse	  functies	  al	  
langer	  dan	  30	  jaar	  werkt.	  
Hij	  heeft	  lezingen	  en	  seminars	  in	  spiritistische	  
centra	  in	  Brazilië	  verzorgd,	  vooral	  bij	  de	  
Braziliaanse	  Spiritistische	  Federatie	  (FEB).	  Hij	  was	  
monitor	  van	  de	  Grondige	  Studie	  van	  het	  Spiritisme.	  
Monitor	  van	  de	  studie	  over	  Mediumschap	  van	  FEB.	  

Hij	  coördineerde	  en	  was	  voorzitter	  dan	  de	  GRAAPA	  -‐‑	  Groep	  van	  steun	  en	  bijstand	  
aan	  de	  Afrikaanse	  volkeren	  2009-‐‑2012	  vanuit	  de	  FEB.	  
Hij	  is	  spiritistische	  spreker	  en	  monitor	  sinds	  1983,	  heeft	  het	  spiritisme	  in	  
verschillende	  landen	  geïmplementeerd,	  hetzij	  als	  spreker	  of	  bij	  het	  verzorgen	  
van	  	  cursussen,	  zoals	  de	  Grondige	  Studie	  van	  het	  Spiritisme	  in	  Zwitserland.	  
Hij	  nam	  deel	  aan	  de	  Spiritistische	  beweging	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  in	  1998-‐‑2000	  
in	  Washington	  en	  Baltimore.	  
Het	  is	  bezig	  met	  met	  het	  implementeren	  van	  de	  studie	  en	  praktijk	  van	  het	  
mediumschap	  en	  de	  systematische	  studie	  van	  het	  spiritisme,	  op	  basis	  van	  het	  
materiaal	  van	  de	  FEB,	  in	  Zwitserland	  en	  Nederland.	  
In	  2012	  heeft	  hij	  samengewerkt	  met	  UCEES	  –	  De	  Vereniging	  van	  de	  Zwitserse	  
Spiritistische	  Centra,	  om	  de	  samenwerking	  binnen	  de	  spiritistische	  groepen	  in	  
dat	  land	  te	  bevorderen.	  
In	  november	  2012	  heeft	  hij	  een	  seminar	  gehouden	  in	  Milaan	  over	  de	  
Emancipatie	  van	  de	  Ziel.	  
Op	  28	  en	  29	  april	  2012	  heeft	  hij,	  als	  spreker,	  samengewerkt	  met	  de	  FEB	  tijdens	  
het	  seminar	  over	  integrale	  gezondheid	  en	  somatische	  en	  psychische	  ziekte,	  
gehouden	  in	  Freiburg,	  Zwitserland.	  
In	  december	  2012	  heeft	  hij	  een	  seminar	  in	  Wenen,	  Oostenrijk	  gehouden,	  over	  de	  
spiritistische	  visie	  over	  opvoeding	  en	  het	  gezin.	  
In	  de	  jaren	  2012	  en	  2013	  heeft	  hij	  lezingen	  gehouden	  in	  Zürich,	  Genève,	  
Lausanne,	  Bern	  en	  Wintertur.	  
Hij	  is	  gepensioneerd	  als	  Luitenant	  Brigadier	  van	  de	  Braziliaanse	  luchtmacht	  
nadat	  hij	  alle	  functies	  doorgelopen	  heeft	  gedurende	  48	  jaar	  in	  dienst	  in	  Brazilië.	  


