Procedimentos para Intervenção Espiritual à Distância

Nome:____________________________________________________
Data da Intervenção :______ / ______ / ________

às______ horas

:______ / ______ / ________

às______ horas

:______ / ______ / ________

às______ horas

•

Na data acima, inicie seu dia com uma prece.

•

Evite ingerir carne, álcool e fumo.

•

Faça sua última refeição no minimo 2 hs antes da intervenção.

•

No horário acima, deite-se cobrindo-se com um lençol de cor clara,
permanecendo no leito por 15 minutos. Faça uma prece mentalizando o local
do seu corpo que está enfermo, pedindo auxílio à equipe espiritual do Dr.
Lázaro.

•

Reserve no recinto 1 litro de água para fluidificar. Após os 15 minutos tome
um pouco desta água e o restante beba nos dias subsequentes sempre no
mesmo horário até terminar. Somente o paciente poderá beber desta água.

•

Se sentir em seu corpo no momento da intervenção, sensação de frio, calor,
toque ou arrepios etc., não se assuste pois é sinal que você tem
sensibilidade.

•

No dia seguinte não faça esforços excessivos.

•

Tenha fé e paciência, o resultado pode ocorrer até um mês após a
intervenção.

•

Durante a semana da intervenção faça a prece “Graças por um favor obtido”,
prece nº 28 e 29 contido no final do Evangelho Segundo o Espiritismo
agradecendo o que vai receber.

•

O Tratamento Espiritual NÃO DISPENSA o Tratamento Médico Tradicional.

Esta é a Oração oficial que passamos para as pessoas enfermas mentalizarem o Centro Espírita
Benfeitor,a Corrente do Dr. Lázaro, que opera espiritualmente os doentes do corpo e da alma.
A prece pode ser lida pelo doente ou na impossibilidade alguém possa fazê-lo por ele/ ela em voz alta,
devendo colocar um copo d’água coberto por um guardanapo de papel branco, após a prece o doente
deve tomar a água.
As pessoas da família e o doente, devem se imaginar curados da doença.

Prece a Dr. Lázaro
Nós Te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do
Espírito Dr. Lázaro e sua legião de companheiros.
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tem provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam
obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o Teu infinito amor.
Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro
daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente.
Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a
fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre
todas as coisas.
Dr. Lázaro, o médico dos aflitos e desenganados, amigo dos humildes e dos enfermos,
movimenta as tuas falanges amigas, a equipe espiritual médica do Centro Espírita

"Benfeitor", Dr. Francelino, Dr. DeNigris, Dr. Ramón, Dr. René, Dr. Amaral,
Dr. Takeda, Dr. Herculano, Dr. Alberto Seabra, Dr. Carlos Chagas, Dr. Silvio
Torres, Dr. Ivanhoé Espósito, Dr. Zito Costa, Dr. Dimitri Hatchicov, Dr.
Rhadji, Dr. Angelo Zambon, Dr. Turíbio Rizovski, Dra. Zilá Mansfer, Dra.
Cristina de Palma, Dra. Razmaná Handra, Dra. Izolda Peters, Dra. Marilda
Eloá Silva, Dra. Esther, Enfermeiro chefe Silvio e Enfermeira Gertrudes em
benefício
daqueles
que
sofrem
males
físicos
ou
espirituais.
Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a
humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do
discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de
Jesus Cristo.
Especialmente te pedimos pela irmã/irmão __(nome do doente)__, para que nela/nele se
estabeleça uma intervenção espiritual, que cure e restaure o seu perispírito e seu corpo
físico.
ASSIM SEJA! AMÉM!

GRAÇAS POR UM FAVOR OBTIDO
É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes,
pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso
destino. O homem esquece facilmente o bem, e se lembra mais do que o aflige. Se
diariamente anotássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes
admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos, e nos sentiríamos humilhados
pela nossa ingratidão.
Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores
que Ele nos concedeu durante o dia, e agradecê-los. É sobretudo no momento em que
experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção, que, espontaneamente,
devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua
o benefício, sem necessidade de interromper o trabalho.
Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos
igualmente agradecer-lhe as boas idéias, as inspirações felizes que nos são dadas. Enquanto
o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos, e o incrédulo ao acaso, o homem de fé
rende graças a Deus e aos Bons Espíritos pelo que recebeu. Para isso, são inúteis as longas
frases: “Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste!”, diz mais do que
muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos
acontece de bom, é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e humildade, que
nos atrai a simpatia dos Bons Espíritos (Capítulos XXVII, n° 7 e 8).
Prece – Deus infinitamente bom, humildemente agradeço os benefícios que me
concedestes. Eu seria indigno de Vossa bondade, se os atribuísse ao acaso ou aos meus
próprios méritos. Bons Espíritos, que executastes os desígnios de Deus, e vós sobretudo,
meu Anjo Guardião, aceitai o meu agradecimento. Afastai de mim a idéia de orgulhar-me, e
de aplicar o que recebi em qualquer sentido que não seja o bem. Agradeço-vos
particularmente... (citar o benefício).
*Reunião Pública nas Quartas ( Crianças / adultos ) e nas sextas-feiras ( adultos ) c/
início às 19:30h
*Evangelização Infantil aos Sábados ( Crianças / Adolecentes ) c/ início às 11:00h
*Trabalhos de vibrações aos Domingos às 11:15h
* Rua Ercília, 252 - Camilópolis - S. A. / SP- CEP 09230-570 - Travessa da Rua do
Centro, próximo a Igreja do Bairro Camilópolis

