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""As afliAs afliçções na terra são os remões na terra são os reméédios da dios da 
alma; elas salvam para o futuro, como uma alma; elas salvam para o futuro, como uma 
operaoperaçção cirão cirúúrgica dolorosa salva a vida de rgica dolorosa salva a vida de 
um doente e lhe devolve a saum doente e lhe devolve a saúúde.de.
ÉÉ por isso que o Cristo disse: por isso que o Cristo disse: ““ BemBem--
aventurados os aflitos, pois eles serão aventurados os aflitos, pois eles serão 
consolados.consolados.”” (Allan Kardec)(Allan Kardec)
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Recursos mais 
conhecidos

- Prática da Tolerância e do Respeito
- Conhecimento da Palavra de Jesus e Doutrina Espírita
- Uso da Prece ou Oração
- Esperanças, bom humor, religiosidade
- Fé inteligente
- Passe
- Água Fluidificada
- Perdão
- Caridade
- Reforma íntima
- Amor
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Conhecimento Conhecimento 
espiritualespiritual

Este recurso da capacidade humana está além da religião.
Aquele que detém o conhecimento espiritual, livre de dogmas e 
doutrinas e domina esse conhecimento não pode jamais ser 
portador de preconceitos, quanto às relações humanas e a 
existência, pois, este é obrigado a compreender a Lei Divina e o 
significado real do Amor e da felicidade, sem misturar 
romantismo e ficção. 
A espiritualidade tende ser livre de preconceitos e crenças 
sociais, pois o Amor de Deus ou da Criação, não admite 
preconceito de nenhuma espécie, mas sim a tolerância e o 
respeito.
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Consciência 
espírita.

O importante não é apenas conhecer o conteúdo dos livros 
básicos, como os itens e os capítulos, é preciso absorver a 
essência e desenvolver uma consciência espírita e passar a viver 
em coerência com o conhecimento adquirido.

Nesse estágio de compreensão, deixamos de ser empurrados 
pelas circunstâncias e passamos a direcionar e administrar a 
nossa existência com sabedoria.

A vida só é um mistério para quem se acomoda na ignorância, 
por isso Jesus afirmava: "Ouça quem tem ouvidos para ouvir e 
veja, quem tem olhos para ver."



A prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o 
homem tem que passar, e isto, porque elas estão nas mãos de 
Deus. Há provas que o Homem deve suportar até o fim de 
seus dias, mas Deus leva sempre em conta a resignação.
Embora as preces que fazemos não irão desviar-nos de nossos 
problemas e desilusões, ela tem o inefável dom de nos dar 
forças para suportarmos lutas e problemas, internos e 
externos, de nos colocar em posição de vencermos obstáculos 
que, antes, pareciam intransponíveis.

6

A ação da Prece



A oração é uma prática milenar de diversas e distintas 
religiões, associada ao bem-estar, promoção de saúde, 
introspecção e espiritualidade. 
É óbvio que “a espiritualidade não vem suplantar a medicina 
e os médicos; vem simplesmente provar que há coisas que 
eles não sabem e os convidar para estudá-las; que a natureza 
tem recursos que eles ignoram; que o elemento espiritual que 
eles desconhecem, não é uma quimera, e que, quando o 
levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão 
mais êxitos do que agora”. Jorge Hessen, http://jorgehessen.net
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A oração



Implicações da espiritualidade na saúde 
vêm sendo, cientificamente, avaliadas e
documentadas em centenas de artigos 
acadêmicos, demonstrando sua relação com
vários aspectos das saúdes física e mental, 

provavelmente positivos e possivelmente causais. 

A rigor, associações entre a espiritualidade (religiosidade) e 
atividade imunológica, saúde mental, neoplasias, doenças 
cardiovasculares e mortalidade, além de aspectos de 
intervenção com uso de prece intercessória, têm sido 
consubstanciadas nos ambientes hospitalares.

8

ESPIRITUALIDADE, FÉ E PRECE COMO RECURSOS TERAPÊUTICOS DOS 
HOSPITAIS MODERNOS



Identifica-se, nesta modalidade de
assistência, que há um conceito de saúde
como algo, fruto do equilíbrio entre o 
homem e o mundo, entre o imanente e o
transcendente, que se aproxima ao que se
denomina holismo e visão sistêmica da
vida.

A imprensa tem noticiado que médicos e instituições 
hospitalares do mundo contemporâneo já incluem nas suas 
rotinas, a prática de estimular os pacientes a fortalecer a 
esperança, o otimismo, o bom humor e a espiritualidade 
(religiosidade), como recursos imprescindíveis no combate às 
doenças.
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Procedimentos que funcionam como remédios para a alma, com 
repercussões benéficas para o corpo físico



No Hospital Geral de São Francisco,
na Califórnia “foi possível comprovar
que os pacientes que receberam preces 
apresentaram significativas melhoras, 
necessitando inclusive de menor 
quantidade de medicamentos”. 

Para nós, espíritas, a prece se reveste de características
Especiais, pois “a par da medicação ordinária, elaborada
pela Ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da
ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa
na mediunidade curadora e a influência da prece”. 

Allan Kardec, na Questão 662, em O Livro dos Espíritos, 
afirma que “o pensamento e a vontade representam em nós 
um poder de ação que alcança muito além dos limites da 
nossa esfera corporal”. 
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A Prece para os Espíritas



O Espiritismo explica que é através de um 
processo de desenvolvimento pessoal que o 
doente ganha forças para neutralizar a
doença. 

O Espiritismo busca persuadir o enfermo a
reorientar seu comportamento mental pela fé

inteligente, raciocinada, sugerindo uma ética de caridade, da 
qual deve resultar um modo particular de motivação para uma 
vida engrandecida e de se sobrepor aos apelos do mundo 
físico. 
A espiritualidade (religiosidade) em consonância com a saúde 
são metas a serem conquistadas àqueles que desejam, 
realmente, autovencer-se.
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Os estímulos da espiritualidade (religiosidade) curam o paciente ao 
impor ordem sobre a experiência caótica que nele se desenvolveu.
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Segundo o diretor executivo da Federal Espírita Brasileira, 
Geraldo Campetti, basicamente, “o passe é uma transfusão de 
energias boas, positivas”

Os benefícios dessa transmissão de energias são sensação de 
bem-estar, como se tivéssemos tomado um medicamento para 
alívio das dores. Além disso, ele nos ajuda no equilíbrio, na 
pacificação das emoções, na harmonização com a vida, de tal 
forma que nos sintamos integrados com Deus, com o próximo 
e com nós mesmos.

O passe é uma forma de encontrar o equilíbrio

energético da alma.
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Podes operar maravilhas comum copo d’água que ofertares a 
alguém, acrescentando nele as bênçãos do amor. A água, na 
fluidificação, passa por uma metamorfose, sem com isso mudar 
sua composição química. Todavia, ela é enriquecida, com outras 
substâncias que escapam aos métodos de análise ao alcance 
científico. A água fluidificada mata duas sedes, a do corpo e a da 
alma, além de restaurar certos desequilíbrios psicossomáticos.

Bebe e dá de beber água fluidificada, pois 
ela é luz em forma de líquido, que poderá
curar e iluminar os sentimentos, como 
galardão dos céus aos homens da Terra.

Água Fluidificada
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Não estamos separados do mundo, todos estamos interligados 
por laços eternos. Não podemos viver numa ilha, afastados dos 
demais, acreditando na ilusão de que podemos estar bem 
independente dos nossos semelhantes. 
Fazer o bem ao outro, é fazer o bem a nós mesmos e ao 
universo. O bem que fazemos para o mundo, se reflete em nós 
invariavelmente.
Disse São Francisco de Assis: “É dando que se recebe, é
perdoando que se é perdoado”.

Buda abordou a caridade da seguinte forma:  
“Antes de dar, o coração se alegra; durante o ato 
de dar, ele se purifica; e, depois de dar, ele se 
sente satisfeito.”

O Benefício da Caridade
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Tribos, sociedades, países, famílias e amigos já travaram e ainda 
travam verdadeiras guerras por causa de diferenças entre as 
pessoas ou devido a algum ato que desagradasse ou 
prejudicasse, espalhando rancor e nem um pouco de paz. 
Pesquisas e estudos vêm comprovando os benefícios, tanto 
mentais quanto físicos, do ato de perdoar. O Poder do Perdão, do 
Dr. Fred Luskin, estuda o assunto há mais de quatro anos.
O perdão reduz a agitação que leva a problemas físicos. Perdoar 
reduz o estresse que vem de pensar em algo doloroso, mas não 
pode ser mudado. Ele também limita a ruminação que leva a 
sentimento de impotência que reduzem a capacidade de alguém 
cuidar de si mesmo. O perdão cura.

O ato de perdoar não é uma das tarefas 
mais fáceis para nós, seres humanos.

Cura pelo Perdão
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A maior dificuldade para se fazer a Reforma Íntima é saber o 
que devemos nos reformar – o que está de errado em nós ? 
A partir daí então, outra grande dificuldade que é praticar a 
Reforma em nossa personalidade, em nosso modo de agir e até
mesmo no pensar.

1)Falar sempre de forma INATACÁVEL;
Quantas vezes comentamos sobre alguém, ressaltando suas más 

características, más tendências ou condutas; quantas vezes agredimos 
diretamente o próximo, geralmente um familiar ou companheiro.

Numa palestra de Raul Teixeira ele apresentou 
um roteiro para nossa reforma íntima.

Reforma Íntima
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2) Não tomar nada como pessoal
Quantas vezes recebemos críticas que poderiam ser usadas para o nosso 

melhoramento e levamos para o lado pessoal ficando ainda magoado com
aquela pessoa.

3) Não fazer suposições 
Quantas vezes criamos suposições a respeito das pessoas e quando 

verificamos é algo totalmente diferente.

4) Fazer o melhor que pudermos com o máximo de nós
Quantas vezes deixamos a preguiça adiar projetos, ou entramos em 

atividades sem a dedicação merecida resultando fracassos profissionais e 
pessoais!.

“Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a 
paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas 
igualmente a favor de nós mesmos.” (Emmanuel. Livro 
Encontro Marcado.)

Reforma Íntima
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Independente de crença somos convidados para nossa evolução 
diariamente em nossas relações na família e no trabalho. 
Exerçamos nossas vivências diárias para benefício próprio, não 
atacando ninguém de forma verbal, não tomando nada como 
pessoal, sem fazer suposições, fazendo sempre o melhor que 
pudermos sem ultrapassar nossos limites.

Reforma Íntima
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“Simplesmente vivam o amor – sejam o amor – amar, amar, 
amar. Não conheçam outra coisa que não seja o Amor. Não há
nada mais. Isso fará a obra. Curará tudo; ressuscitará mortos. 
Não seja outra coisa, senão amor.” (Eddy) —Sue Harper Mims, 
We Knew Mary Baker Eddy, p. 134

Amar


