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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 06/08/19 

Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos 

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Nossas campanhas de doações são permanentes, sempre contamos com 

vocês para trazerem o que puderem e divulgarem que recepcionamos todo 

tipo de doação, desde espécie, alimentos, até objetos em bom estado.  

Hoje, para a cozinha, o recado é trazer café, leite e arroz, que andam faltando. 

A Casa agradece a quem puder doar algum desses itens. 

E lá se foi a primeira semana da Festa Italiana. Apesar do frio intenso do final 

de semana, a festa foi um sucesso em sua primeira semana e queremos 

agradecer a todos que prestigiaram a comida da barraca do Lar Bom Repouso. 

E queremos pedir que sigam divulgando e convidando seus amigos para irem 

lá comer. 

O Lar sempre agradece por toda sua atenção! 

... 

Queremos lembrá-los de que este Centro Espírita, mesmo sem a nossa 

querida médium, Dona Margherita, continua nos favorecendo com as 

benesses do Alto, nos oferecendo três tipos de terapia: a água fluidificada, o 

passe e a palestra espírita.  

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

da Federação Espírita Brasileira. Na atualidade, quem aqui comparece recebe 

três tipos de terapia, que são: 

- a água fluidificada;  

- o tratamento energético dos passes; e 

- a palestra espírita. 

A água fluidificada é a água normal, mas 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 de fluidos magnéticos – provenientes do 

encarnado –  e de fluidos espirituais – oriundos dos benfeitores espirituais –, 
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que tem como finalidade auxiliar na 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 a palestras, permanecemos sentados e imóveis e, por isso, 

erroneamente pensamos que nada está acontecendo para o nosso bem e até 

poderíamos ficar sem aquela informação. Essa análise está fora da realidade, 

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

é preciso deixar de errar, parar de errar. Para isso, 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.  

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. 

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. 

É isto que nossa humilde Casa continua oferecendo a todos que conseguem 

vir até aqui; nossos mentores espirituais agradecem quando fazemos nossa 

parte e nos esforçamos para conseguir vir, porque eles estão nos esperando 

para nos entregar tudo isso, que vêm preparando há dias. 

E em um ano, são aproximadamente 50 palestras nos infundindo novas ideias, 

nos convidando à reflexão, à mudança, à reforma íntima. 

... 
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Na sequência, ouviremos uma palestra em vídeo com Haroldo Dutra Dias, 

intitulada O consolador. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

 


