
 

 
 
 

   

LUMINARIUM PROMOVE O ENCONTRO DA CIÊNCIA  
COM A ESPIRITUALIDADE EM FORMATO HÍBRIDO 

 

Em sua 3ª edição, o Congresso Internacional de Ciência, Consciência e 
Espiritualidade, que este ano acontece nos dias 12, 13 e 14 de agosto no Rio de 
Janeiro, traz uma novidade: os inscritos não precisarão se deslocar ao Rio para 
participar do evento. Uma plataforma exclusiva permitirá a participação 
remota não apenas nas palestras, mas também nos atendimentos 
terapêuticos e rodas de conversas. 

Com Médicos, Cientistas, Psicólogos, Terapeutas e Pensadores brasileiros e 
estrangeiros, o LUMINARIUM vem se estabelecendo como um espaço de busca 
de conhecimento para o autoconhecimento. A boa informação para a grande 
transformação. Voltado a profissionais e leigos, o evento não tem a intenção de 
apresentar um caminho pronto, mas de ajudar os participantes a construírem o 
SEU próprio caminho para a evolução espiritual, a expansão da consciência e, 
consequentemente, para uma melhor saúde física.  

“Já sabemos, por meio de estudos científicos, que questões subjetivas, como a 
fé, sentimentos nobres, atitudes e pensamentos positivos, podem contribuir para 
uma saúde mais plena e até reverter uma doença já instalada. A questão é: como 
capitalizar todo esse poder que temos em prol de nós mesmos e do próximo? 
Como alcançar o equilíbrio ou a tal da felicidade? A resposta está em nós. E o 
LUMINARIUM é o espaço propício para você buscar aquelas que você necessita 
para evoluir e tornar a vida mais leve”, diz Tânia Viégas, idealizadora do 
LUMINARIUM. 

Para os participantes que optarem pelo formato on-line, além das palestras com 
transmissão ao vivo em plataforma exclusiva nos dias 13 e 14 de agosto, poderão 
também agendar gratuitamente atendimentos terapêuticos que serão oferecidos 
em duas salas que estarão disponíveis para vivências, rodas de conversa e 
atendimentos terapêuticos. 



 

 
 
 

“O formato híbrido é uma demanda do público, pois possibilita que os interessados 
participem do Congresso de suas próprias cidades, sem necessidade de 
locomoção para o Rio de Janeiro. E o melhor: com acesso a todo o conteúdo 
programático, incluindo as palestras, workshops e atendimentos. Apenas a Feira 
do BEM VIVER será exclusiva aos que optarem pelo formato presencial”, explica 
Tânia.  

O primeiro dia do evento, dia 12 de agosto, será dedicado exclusivamente aos 
atendimentos pessoais: são 4 salas terapêuticas em funcionamento no local do 
evento, o Othon Palace Hotel, em Copacabana, e 2 salas de atendimento on-line, 
na plataforma construída exclusivamente para o evento. Os atendimentos 
presenciais terão um custo bem abaixo do valor de mercado e com descontos 
para todos os participantes inscritos, enquanto os atendimentos on-line serão 
totalmente gratuitos. As salas terapêuticas estarão abertas durante os três dias 
de evento com diferentes modalidades de terapias e rodas de conversa. Por 
exemplo: dia 12 de agosto a Educadora em Sexualidade na Adolescência e 
Menstrual, Fatima Serrano, fala sobre o ciclo da mulher, da menarca à 
menopausa: “Vamos caminhar pelo Ciclo da Vida, com paradas especiais para 
apreciar vários ritos de passagem desde a Menarca, com sua importância da 
construção da nossa identidade, até a travessia do grande portal, a Menopausa. 
E para onde vamos depois? Nos encontramos na nossa Roda de Conversa para 
descobrimos juntas”. 

Nos dois dias seguintes, 13 e 14 de agosto, acontecem as palestras. Serão 15 
palestrantes ao todo, entre eles o Médico e Naturopata alemão Rüdiger Dhalke 
que falará sobre os processos de cura e autocura, os quais já presenciou 
inúmeras vezes ao longo dos seus mais de 40 anos de atividade médica. Dahlke 
é também um escritor de sucesso, tendo publicado alguns best sellers na década 
de 90, como o aclamado ‘A Doença Como Caminho’, entre outros. “Eu acredito, 
com base na minha vivência como médico, que toda cura é uma autocura”, diz 
Dahlke. “Vou apresentar algumas ideias do que você pode fazer, sozinho, para se 
autocurar, para assumir responsabilidade pela sua cura e para o enfrentamento 
do estresse do dia a dia”. Além de Dhalke, outros 7 palestrantes se apresentarão 
no primeiro dia que terá como tema “Doenças e Saúde: Como Harmonizar o 
Corpo, a Mente e a Alma”. 



 

 
 
 

No dia 14, outros oito palestrantes se revezarão ao longo do dia para debater o 
tema: Espiritualidade, Materialidade e a Consciência do Equilíbrio. Na parte da 
manhã, uma das palestrantes é a fisioterapeuta Nereida Fontes Vilela, que nos 
ajudará a fazer uma leitura corporal, descrevendo as funções emocionais das 
manifestações do corpo. À tarde, antes da Vibração Coletiva de Encerramento, o 
Médico Ortopedista e criador do método Coerência Bioemocional, Dr. Carlos 
Veiga Jr. vai falar sobre a natureza da mente e de onde surge o medo, sob a 
perspectiva do livro ‘Um Curso em Milagres’. “Há o medo que surge da forma 
biológica, quando estamos sob ameaça, e este medo é benéfico e necessário, 
mas vamos falar sobre o medo que surge da forma psíquica, que surge da nossa 
imaginação”, diz o Dr. Carlos Veiga Jr. 

“Depois de 2 anos de pandemia, retomar a organização do LUMINARIUM é, 
principalmente, uma fantástica alegria. Mas além disso é um grande desafio 
porque realizá-lo é promover a transformação das nossas sombrias montanhas 
internas, em direção à criatividade desse movimento coletivo luz”, diz Tânia 
Viégas. “Ele assume esse desafio de reverberar os pilares fundamentais para a 
construção de um novo mundo, baseado em um modo ético universal de 
relacionar-se com o outro e com todas as formas e frequências de vida 
manifestantes na natureza. Um encontro onde todos ganham!” 

  
Serviço: 
www.congressoluminarium.com.br 
@congressoluminarium 
Preços a partir de R$ 164,00. 
Evento Presencial: Dias 12, 13 e 14 - Hotel Othon, Copacabana. 
Evento On-line: Dias 12, 13 e 14 - Plataforma Exclusiva. 
E-mail: contato@congressoluminarium.com.br 
WhatsApp: (21) 98143-5549 
Diretora de Comunicação: Vera Pinheiro 
WhatsApp: (21) 97191-5502 
Jornalista Colaborador: Flávio Guilherme Pontes 
  

http://www.congressoluminarium.com.br/
http://www.congressoluminarium.com.br/


 

 
 
 

 

  

PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA PRINCIPAL 

DO LUMINARIUM 2022  

DIA 13: 

TEMA DO DIA: DOENÇAS E SAÚDE: COMO HARMONIZAR O CORPO, A MENTE E A ALMA. 

08:00 – 08:10 – ABERTURA: TÂNIA VIÉGAS 

(Idealizadora do LUMINARIUM) 

08:10 – 09:00 – ROBERTA MOREIRA LIMA 

(Palestrante Presencial) – Instrutora Certificada HaertMath 

O PODER DA INTELIGÊNCIA DO CORAÇÃO 

09:00 – 10:15 – RÜDIGER DAHLKE 

Palestrante On-line) – Médico e Escritor. Autor do best-seller “A Doença como Caminho” 

O PODER INDIVIDUAL DE CURAR-SE: CAMINHOS E DESAFIOS 

10:15 – 10:45 – INTERVALO 

10:45 – 12:00 – Dra. MÍRIA DE AMORIM 

(Palestrante Presencial) – Médica Homeopata. Presidente do Instituto BioFAO 

BioFAO – A MEDICINA DAS GEOMETRIAS DA ALMA 

12:00 – 14:00 – ALMOÇO 

14:00 – 15:30 – RACHEL EPSTEIN 

(Palestrante On-line) – Diretora do American Institute for Mental Imagery (AIMI) 

IMAGENS QUE CURAM: VISUALIZAÇÕES PARA A SAÚDE FÍSICA E MENTAL 

15:30 – 16:45 – PALESTRANTE A DEFINIR 

16:45 – 17:15 – INTERVALO 



 

 
 
 

17:15 – 18:30 – Dr. PABLO VINÍCIUS 

(Palestrante Presencial) – Médico Psiquiatra 

EFEITO TARJA PRETA: COMO VIVER NA ERA DA ANSIEDADE 

18:30 – 19:30 – ANGELA FUZARO - Vivência de Encerramento do dia 

(Palestrante Presencial) – Terapeuta Vibracional e Artista Plástica 

O DESPERTAR DA FORÇA DE SE CURAR 

  

DIA 14:  

 TEMA: ESPIRITUALIDADE, MATERIALIDADE E A CONSCIÊNCIA DO EQUILÍBRIO 

 08:00 – 08:10 – TÂNIA VIÉGAS 

08:10 – 08:50 –  GITI BOND 

(Palestrante Presencial) – Professora Espiritual 

DESAPEGO, ABUNDÂNCIA E LIBERDADE ATRAVÉS DA NÃO DUALIDADE 

08:50 – 10:10 – NEREIDA FONTES VILELA 

(Palestrante On-line) – Fisioterapeuta. Fundadora do Núcleo de Terapia Corporal. 

PARA QUE ADOECEMOS? O Estudo da Leitura Corporal 

10:10 – 10:50 – PALESTRANTE A DEFINIR. 

10:50 – 11-20 – INTERVALO. 

11:20 – 12:30 –  LETICIA CARNEIRO 

(Palestrante Presencial) – Tanatologista a Aconselhadora do Luto 

SER ESPAÇO: O LUTO HUMANIZADO COMO UM CAMINHO DE CURA 

12:30 – 14:00 – ALMOÇO. 

  

14:00 – 15:15 – JOÃO GILBERTO RODRIGUES 



 

 
 
 

(Palestrante Presencial) -Terapeuta Sistêmico. Diretor do Espaço Integrare 

A RECONEXÃO COM A MATRIZ DE MATERIALIZAÇÃO E O VALOR DOS 3 Gs DO DINHEIRO 
(GERAR, GASTAR E GUARDAR) 

15:15 – 16:00 – JOSÉ HADDAD 

(Palestrante Presencial) – Coach, Mentor, Master Practitioner em PNL, Naturoterapeuta) 

AUTORREALIZAÇÃO E PLENITUDE: OS RISCOS E OS LIMITES DA CO-CRIAÇÃO SEM O 
SAGRADO 

16:00 – 16:45 – PALESTRANTE A DEFINIR. 

17 – 17:30 – INTERVALO. 

17:30 – 19:00 – Dr. CARLOS VEIGA Jr. 

(Palestrante Presencial) – Médico Cirurgião Ortopédico. Criador do Método Coerência BioEmocional 

INTRODUÇÃO À UM CURSO EM MILAGRES: LIBERAR-SE DO MEDO 

MEDIADORA: MARIANA SANTOS VEIGA 

(Palestrante Presencial) – Fisioterapeuta e Coach em PNL 

OBS: HAVERÁ UMA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO USANDO A PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA SISTÊMICA 

19:00 – ENCERRAMENTO 

  

 


