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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 06/03/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

CAMPANHAS DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS / ITENS 

A Casa mantém uma campanha permanente para receber doações de itens 

essenciais para o funcionamento de sua rotina, que é a arrecadação de 

café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande.  

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS 

Quem tiver dúvidas ainda sobre os cupons fiscais, com as novas regras, 

por favor, procurem diretamente a Daniela para informações atualizadas. 

Seu cupom fiscal continua sendo doação importante, pois ajuda a gerar 

recursos para as despesas da Casa.  

FESTA DA PIZZA DE PÁSCOA 

No dia 24 de março, um sábado, a partir das 19h, haverá a Noite da Pizza 

da Páscoa. Lembrando que podem comprar os convites antecipadamente, 

procurando pelo Sr. Antonio. Quem não compra antecipado deve chegar 

na recepção da festa e comprar no momento da chegada. A Casa conta 

com todos vocês, coloquem esse dia 24 de março em destaque na agenda, 

convidem os amigos, participem! 

Peguem uma edição do jornal ABC Repórter, que está lá fora, na mesinha. 

Vem da parte da Daniela, que avisa que na página 4 há uma matéria sobre 

a Noite da Pizza, que haverá logo mais, e pede que distribuam e falem da 

festa aos amigos. 

 

Vou falar um pouco sobre como funciona a Casa.  

Para quem é novo aqui, terá esclarecimentos. Para quem frequenta há 

muito tempo, trará mais lucidez do que tem vindo aqui receber, após a 

partida de nossa querida médium, a Dona Margherita. Sim, porque 

continuamos recebendo muito mais do que estamos imaginando. 

Nossa Casa é um Centro Espírita Kardecista, que tem como base as 

diretrizes da Federação Espírita Brasileira. Na atualidade, nosso Centro 

Espírita oferece três tipos de terapia, que são: 

- a água fluidificada;  

- o tratamento energético dos passes; e 

- a palestra espírita. 
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A espiritualidade utiliza métodos para a transmissão de fluidos magnéticos, 

na água fluidificada e no passe.  

A água fluidificada é a água normal, magnetizada por fluidos curadores.  

Em termos de Espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que 

fluidos medicamentosos são adicionados à água. Em nossa Casa, ela é 

fluidificada pelos Espíritos amigos que aqui trabalham. Pelas propriedades 

da água e a emanação dos fluidos, é possível fazê-la agir no organismo 

humano, colaborando com tratamentos médicos para a cura do corpo, que 

você pode intensificar com o seu amor e fé.    

O passe é uma transmissão conjunta, ou mista, de fluidos magnéticos – 

provenientes do encarnado –  e de fluidos espirituais – oriundos dos 

benfeitores espirituais, que tem como finalidade auxiliar a recuperação de 

desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios, que 

trazemos lá de fora, do dia a dia, por fluidos benéficos, que nos 

harmonizarão. É uma transmissão de bioenergia. 

Mas para se prevenir contra enfermidades ou perturbações, não previstas 

na Lei de Causa e Efeito, é preciso mais do que passe e água fluidificada. 

É necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria 

moral, de esclarecimento espiritual. 

É onde entram as palestras espíritas. 

Quando vamos a uma casa espírita, buscamos a cura de nossos males e 

problemas, mas para a solução destes o nosso esforço pessoal para a 

mudança e o entendimento mediante o conhecimento e a reflexão é que 

nos colocam no alcance do que viemos buscar.  

Quando assistimos palestras, permanecemos sentados e imóveis, e por 

isso, erroneamente pensamos que nada está acontecendo para o nosso 

bem e até poderíamos ficar sem. Essa análise está fora da realidade, pois 

o dizer de Jesus “Vai e não peques mais” encerra uma observação de que 

é preciso deixar de errar, precisamos conhecer o certo, conhecer a nós 

mesmos, conhecer a realidade espiritual que circula em todo o orbe, 

precisamos estudar, ouvir assuntos e observações, que a Doutrina Espírita 

brilhantemente nos traz. Assim, as palestras permitirão, passo a passo, 

encontrar um equilíbrio interno obtido pela reflexão e a vontade de 

mudar.  
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Desta forma, como tratamento para nossos males, as palestras, além da 

água fluidificada e dos passes, nos trarão o conhecimento para renovar 

nosso velho modo de pensar. 

-- Qual a importância da palestra para o equilíbrio emocional e 

espiritual das pessoas em tratamento, ou não? 

Durante os momentos que passamos ouvindo uma palestra construtiva, 

forças energéticas e a assistência dos nossos mentores e guias espirituais 

nos dão as energias necessárias, como um complemento ao obtido na sala 

de passes, e, assim, formamos uma estrutura psicossomática aliada ao 

esforço pessoal. Desta mescla de silêncio, análise e recepção de conceitos, 

teremos como resultado um equilíbrio, tanto no aspecto físico como 

emocional e espiritual, além do afastamento de Espíritos obsessores, que 

também acabam aprendendo com esses ensinamentos. 

-- De que forma a espiritualidade atua enquanto estamos ouvindo 

uma palestra? 

Enquanto ouvimos uma palestra, recebemos energias diretamente dos 

Espíritos, que têm a finalidade de mexer com o nosso íntimo mais 

profundo. É um trabalho de mudança, reflexão e entendimento.  

Assim, devemos entender que há um conjunto de energias (fluidos) no 

tratamento conjunto de “palestra e passe”, que pode ser entendido com a 

aplicação dos ensinos de Jesus de forma objetiva:  

“Conheça a verdade e ela vos libertará”. 

“Eu não te curei, mas, sim, a tua fé te curou. Vai e não peques novamente 

para que não te aconteça coisa pior”.  

E a propósito da ajuda que recebemos vindo à Casa Espírita, nos ensina 

Divaldo Pereira Franco, respondendo a uma pergunta: 

-- Como poderíamos fazer com que a pessoa que vem à Casa 

Espírita em busca de tratamento espiritual despertasse para a 

necessidade do estudo, como parte do tratamento?  

Não existe uma técnica especial, a pessoa que vem com problema é 

atendida e nem importa que não retorne depois. Melhorará sem dúvida, 

mas terá recidiva. Se não fizer a viagem de iluminação interior estudando, 

essa dor não se curará. Com um agravante: toda vez que vier uma 

recidiva, estará pior do que o primeiro acontecimento. O caminho da não 

recidiva, para que a pessoa se liberte, é estudar. 
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Tomar o passe, tomar a água fluidificada, mas não se esquecer de que a 

causa da dor está dentro de você: é necessário removê-la. O tratamento 

pode atenuar a dor, mas somente você pode erradicá-la, acabar com ela. 

Estude e terá as ferramentas necessárias para remover a dor. As palestras 

são uma semente de renovação para seu espírito, que oferecem caminho 

para estudo. Aprecie poder ouvi-las e seja grato por tê-las ao seu alcance. 

Os textos foram extraídos e adaptados de três respeitosos sites espíritas:  

- O Consolador, escrito por Wagner Ideali e intitulado “A palestra espírita 

e sua função no tratamento espiritual” 

http://www.oconsolador.com.br/ano8/393/wagner_ideali.html 

- Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, escrito por Edvaldo Kulcheski  

e intitulado “O que é água fluidificada” 

http://www.bezerrademenezesnatal.org.br/o-que-e-agua-

fluidificada.html 

- e o site da FEB, artigo intitulado “O que é passe espírita” 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-passe-espirita/ 

No site do Lar Bom Repouso, na aba Centro Espírita, encontrarão os 

endereços e títulos dos artigos e o link para o vídeo de apenas 8 minutos 

de Divaldo Pereira Franco, intitulado: “Sem estudo não há cura”. 

 https://youtu.be/KvlOdP9WM60,  

Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma palestra em vídeo com 

Haroldo Dutra Dias, intitulada Transcendência. 

Que Jesus nos abençoe a todos. 

 

 

 


