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Projeto imagem

A assistência espiritual A2 é indicada para quem precisa de uma maior evangelização e equilíbrio
em seus relacionamentos e para manter a sustentação espiritual dos voluntários da casa. O passe é
transmitido diretamente pelo plano espiritual, que utiliza os fluidos e as vibrações dos médiuns para
transferir energias e auxiliar os necessitados.
O trabalho começa várias horas antes da chegada dos colaboradores encarnados. Nossos
dedicados amigos espirituais instalam aparelhos que serão usados nos tratamentos dos que chegam
em busca do reequilíbrio da saúde física, mental e emocional. Ao chegarem, os encarnados se
reúnem na câmara de passes, onde é feita a leitura do livro de estudo, incluindo o Evangelho, e a
preparação do trabalho. Depois, todos se dirigem ao salão para o início da assistência e retornam à
câmara de passes para o encerramento.
O A2 NO ATENDIMENTO
Assistência no salão
AOS CARENTES
Após a explicação sobre o A2, é feita a
prece; em seguida tem início o comentário
Alimento material e espiritual
evangélico, que dura no máximo 30 minutos.
O Ceuf, na condição de mantenedor da
O colaborador deve manter-se o tempo
União Assistencial Espírita André Luiz,
todo concentrado, emanando vibrações
conforme disposição estatutária, realiza seu
positivas utilizadas na sustentação do trabalho e
trabalho de assistência social por intermédio
na manutenção do padrão vibratório
daquela entidade.
indispensável para a proteção psíquica dos
trabalhadores dos dois planos: um descuido de
São atendidas atualmente 100 famílias
nossa parte pode afetar o funcionamento dos
carentes cadastradas que recebem a cesta
equipamentos espirituais.
básica no terceiro sábado do mês, após o A2.
Durante a palestra, o ambiente espiritual
Ao chegar, todos recebem o lanche (300
permite aos Espíritos socorristas atuar sobre o
sanduíches e 20 litros de suco e/ou
perispírito dos assistidos, transmitindo energias
refrigerante). As crianças participam de
benéficas, modificando disposições e até mesmo
atividades lúdicas, de aulas de reforço de
curando moléstias psicossomáticas. É nesse
matemática, língua portuguesa, inglês e
momento que os Espíritos sofredores e
geografia. Às 11 horas são encaminhadas
ignorantes são auxiliados e os desafetos,
para a Evangelização Infantil, enquanto os
desligados pela renovação mental. Por isso são
adultos participam do A2.
fundamentais a disciplina, a responsabilidade e
o preparo dos trabalhadores e palestrantes.
No cap. 4 de Nos domínios da mediunidade aprendemos que os expositores são comparados a
técnicos eletricistas que através das suas boas palavras, contendo princípios libertadores na esfera do
pensamento, desligam “tomadas mentais” de
encarnados e desencarnados. É o poder da
palavra na construção do Espírito!
Depois da preleção , acontecem as vibrações,
seguidas pela palavra do amigo espiritual. Uma
prece encerra a assistência.
Em todo o trabalho vale sempre lembrar que
o amor e a caridade são as máximas da vida
espiritual, dedicação e humildade representam o
objetivo maior da mediunidade. ⚫
Este boletim é uma publicação interna direcionada aos colaboradores do Centro Espírita União e Fraternidade

Mensagem do Mês
PARA SER FELIZ
Emmanuel/ Chico Xavier
Extraída do livro Caminho espírita, ed. Ide

“E não nos cansemos de fazer o bem,
porque há seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido.”
Paulo (Gálatas, 6.9)

Confia em Deus.
Aceita no dever de cada dia a vontade do
Senhor para as horas de hoje.
Não fujas da simplicidade.
Conserva a mente interessada no trabalho
edificante.
Detém-te no “lado bom” das pessoas, das
situações e das coisas.
Guarda o coração sem ressentimento.
Cria esperança e otimismo onde estiveres.
Reflete nas necessidades alheias, buscando
suprimi-las ou atenuá-las.
Faze todo o bem que puderes em favor dos
outros sem pedir remuneração.
Auxilia muito.
Espera pouco
Serve sempre.
Espalha a felicidade no caminho alheio,
quanto seja possível.
Experimentemos semelhantes conceitos na
vida prática e adquiriremos a luminosa ciência
de ser feliz.

VALE A PENA LER DE NOVO
Pequenos detalhes que fazem diferença!
A assistência espiritual lida com energias
materiais e espirituais manipuladas pelos
benfeitores. Para que o efeito desejado seja
alcançado, é necessário o preparo de todos
antes e durante as tarefas na casa espírita.
ANTES DE CHEGARMOS AO CENTRO
1. Pensamentos elevados e em oração
Antes de vir para o trabalho espiritual, seja
qual for sua posição no conjunto, dedique-se à
prece durante alguns minutos, elevando os
pensamentos e ligando-se ao Alto.
Sobre o assunto, recomendamos a leitura
do livro Desobsessão, cap. 4, de André Luiz,
psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2. Alimentação
Leve para não sobrecarregar a digestão,
dificultar a leveza do pensamento e a firmeza
na concentração.
O cap. 2 de Missionários da luz, de André
Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
traz informações valiosas sobre o tema.
Sugerimos o estudo do livro Diretrizes de
segurança: mediunidade, de Divaldo Franco e
Raul Teixeira, Intervidas, 2013, cap. 9.
3. Roupas e acessórios
Como já bem explicado no curso de
Fluidoterapia (passes), não são compatíveis com
o trabalho: decotes avantajados, minissaia,
shorts, bermudas acima do joelho, camisas de
futebol e uso de perfumes fortes. Para evitar
inconvenientes nos movimentos do passe,
cuidado com o uso de pulseiras e colares.
Para maiores esclarecimentos, consultar o
livro Cascata de luz, cap. 2, de Luiz Sérgio,
psicografia de Irene P. Machado, ed. Recanto.
Mais orientações no próximo número. ⚫
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