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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 18/02/20 

Boa noite! Oremos pelo nosso Planeta, pedindo a Jesus que envolva a 

todos em Sua paz e Seu amor! 

DOAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE 

Este é um item valioso para uma Casa como a nossa, que mantém uma 

enfermaria com mais de 20 acamados. Vocês a conhecem? Por que não 

telefonam e agendam uma visita na companhia da assistente social ou 

da Daniela? Assim, conhecerão o Lar, mais profundamente e se 

sentirão mais perto de sua Casa Espírita.  

Sabemos que fraldas são itens mais caros na prateleira do mercado, 

então, faça uma campanha com amigos, colegas e familiares, no 

escritório, na escola, na vizinhança e depois, traga aqui na recepção 

do Lar. A Casa sempre agradece sua atenção. 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto, cuja fonte 

mencionamos ao final deste, e com ele, queremos elucidar ainda mais 

as terapias oferecidas em nossa Casa Espírita, hoje falando de água 

fluidificada e passes. 

ÁGUA FLUIDIFICADA 

“A água fluidificada é um recurso frequentemente utilizado nas casas 

espíritas, para complementar o tratamento através dos passes. 

Embora muitos centros espíritas ofereçam um copinho de água ao 

público após o passe, a utilidade da água fluidificada também se 

verifica em casos de maior necessidade, onde, por exemplo, o assistido 

é incapaz de se manter em equilíbrio espiritual pelo tempo necessário 

até a próxima sessão de passes.  

“Via de regra, as pessoas não precisariam tomar água fluidificada, pois 

os fluidos recebidos através do passe e das vibrações, ou simplesmente 

por estarem presentes em um ambiente harmonioso como este, seriam 

suficientes para ajudá-las a se manterem em equilíbrio.   

“Mas a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, 

ou em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é 

conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo.”  
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 Vocês podem trazer uma garrafinha de água de suas casas 

 e colocarem aqui sobre a mesa para levarem esse benefício 

 para todos os dias da semana, ou para alguém 

 especificamente. 

“Considerando o problema dos méritos individuais, os recursos dos 

guias espirituais nessa esfera de ação podem independer da presença 

de médiuns curadores, bem como de reuniões especiais.  

“Diz Emmanuel: ‘A água, em face de sua constituição molecular, é 

elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. 

Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis 

com o fluido de que se faz portadora’.  

O PASSE 

“Jesus impunha as mãos aos enfermos e transmitia-lhes os bens da 

saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da 

Natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. […] 

Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas 

energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores 

e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para 

atenuar os sofrimentos do mundo. 

 “O passe é uma transfusão de energias psíquicas  (...)”, diz 

 Emmanuel. 

 “O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável 

 sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no 

 tratamento aos enfermos de todo tipo (...)”, diz André Luiz. 

 “É muito comum a faculdade de curar pela  influência fluídica, 

 faculdade esta que pode desenvolver-se por meio do exercício 

 (...)”, diz  Allan Kardec. 

 “O passe é a ação ou o esforço de transmitir, para um outro 

 indivíduo, energias magnéticas, próprias ou de um Espírito, a fim 

 de socorrer-lhe a carência física e/ou mental, que decorre da falta 

 dessa energia”, diz Salvador Gentile (grande autor e tradutor dos 

 livros de Kardec). 

 “Os objetivos do passe, em relação ao paciente, são atingir o 

 reequilíbrio orgânico (físico), psíquico, perispiritual e espiritual do 

 paciente. ‘Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica 
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 suficiente; neste caso, a ação magnética de um bom 

 magnetizador lhe pode ser de grande proveito’, diz Allan Kardec.” 

Texto retirado do site do Centro Espírita Semente Cristã, da cidade de Parnaíba, no Piauí: 

http://cescrista.blogspot.com/p/terapia-espirita.html  

 

Como último detalhe sobre as terapêuticas aqui informadas, assim 

como a água fluidificada poderia não ser ingerida, por estarmos em 

ambiente harmoniosamente energizado para nossas necessidades, 

recebendo tratamento enquanto estamos sentados ouvindo a palestra, 

também o passe não precisa ser tomado todas as vezes que se vai ao 

Centro Espírita. Quando estivermos nos sentindo bem, não precisamos 

receber o passe, por não estarmos necessitados da terapêutica.  

É isso que nossa Casa Espírita lhes oferece, com todo o amor da equipe 

de Espíritos amigos que sabidamente trabalham aqui há anos: a água 

fluidificada, ao lado dos passes energéticos, bem como as palestras 

espíritas, das quais vamos falar em outra oportunidade. 

... 

3a. feira dia 25/02/20 

Na próxima semana, não teremos a sessão pública na 3a. feira, dia 25 

de fevereiro, devido ao feriado do carnaval.  

Noite da Pizza 

E marquem em suas agendas que no dia 4 de abril, teremos nossa 

Noite da Pizza, para a qual esperamos todos vocês. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Reencarnação e Renovação (57 

min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


