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O nosso planeta terra passa por tormentosos momentos de transi-
ção planetária. Nossos valores morais são constantemente testa-
dos no convívio com a família, no âmbito social da empresa e com 
os amigos, e principalmente na Casa Espírita, fazendo com que 
cada vez mais a orientação do Cristo, de vigiar e orar, esteja pre-
sente em todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações.  
 
A conquista de valores morais é impostergável, como a tolerância 
e compreensão, tão necessárias no convívio entre todos nós. Não 
sabemos ao certo o que está reservado para nós nas próximas 
reencarnações. Talvez quando decidirmos pela nossa verdadeira 
reforma moral, seja tarde demais para concretiza-la aqui em nos-
sa morada atual. É certo que teremos que realiza-la, seja aqui na 
terra ou em qualquer outro orbe.  
 
Enquanto isso aproveitemos a oportunidade que a Doutrina Espíri-
ta nos oferece, de renovação interior, de construção do homem 
novo, frente ao homem velho que existe dentro de nós. Procure-
mos desenvolver os valores e virtudes tão exemplificados e propa-
gados pelo Cristo de Deus. Ainda há tempo de semear. Mãos à 
obra. 
 
Jesus espera por nós! 



 
 

 TERAPIA PELOS PASSES E SAÚDE REAL: DEPENDE DE NÓS 
 

 
 
Organizado por: Cristina Medeiros  

 
 

Historicamente, ocorreu uma separação entre ciência e espiritualidade. Entretanto, nas últimas décadas, muitos estudos 

científicos tem sido realizados, a fim de demonstrar os benefícios de aliar o trabalho com a espiritualidade, como o pas-

se, por exemplo, ao tratamento médico convencional. 

A Doutrina Espírita, por sua vez, sempre afirmou que estas áreas precisam caminhar juntas. Considerando-se, especial-

mente, que o ser humano deve ser visto como um todo e não apenas um amontoado de células. Afina,l temos, compro-

vadamente, um lado emocional e espiritual, além do biológico e do social. Os objetivos do passe implicam em elemen-

tos a serem alcançados em dois campos: materiais e espirituais.  

Basicamente, o passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico (físico), psíquico, perispiritual e espiritual do paciente, 

além de ser, para os que o transmitem, uma oportunidade sagrada de praticar a caridade sem mesclas, além da benção 

de estar em companhia de bons espíritos que, com carinho, diligência, amor, compreensão e humildade, se utilizam de 

nossas ainda limitadas potencialidades energéticas, em benefício do próximo e de nós mesmos. Em geral, os que bus-

cam a faculdade curadora têm como único desejo o restabelecimento da saúde material, de obter a liberdade de ação 

de tal órgão, e lhe conferem este único papel.  

Entretanto, a faculdade curadora tem missão mais nobre e mais ampla: se pode dar aos corpos o vigor da saúde, tam-

bém confere às almas o equilíbrio de que são susceptíveis. Assim, o objetivo primordial do passe é, para a pessoa ou 

para o Espírito que carece e procura esse notável “agente de cura”, o socorro que lhe proporciona o reequilíbrio orgâni-

co, psíquico, perispiritual e espiritual. 

Também, para o centro espírita, o passe representa a oportunidade de concretizar o ensino evangélico do "amai-vos 

uns aos outros" e aquela outra recomendação quanto à tarefa básica dos cristãos: "curai...", "ressuscitai...", "purificai..." , 

conforme apontamentos de Mateus, no seu Evangelho, capitulo 10, versículo 8. 

Para Emmanuel, assim (…) como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma 

transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limita-

do, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. 

Muito embora, não se possa inferir que o serviço do passe seja a atividade mais importante da Casa Espírita, essa im-

portante ferramenta de cura, devido a sua simplicidade, aliada ao seu reconfortante alcance, principalmente quando 

utilizado de forma concomitante a doutrinação e a elucidação evangélico-doutrinária, é de tal envergadura, que 

não se pode deixar de praticá-lo nas Instituições Espíritas. Afinal, no Mundo Espiritual, os Mentores que orientam essas 

mesmas instituições, formam equipes especializadas para atendimento aos encamados. Contudo, erroneamente, é co-

mum se deduzir do fato de alguém não ter sido curado num determinado tratamento fluidoterápico, que este deixou de 

ter seu objeto alcançado. Comparativamente, isto equivaleria à condenação da Medicina, com base nos casos que não 

tiveram solução possível, ou acusar um médico pelo fato de um paciente não ter respondido a certos medicamentos.  



O insucesso do tratamento tem diversos motivos, de várias ordens, mas é oportuno esclarecer o paciente de que não 

basta tomar o passe para resolver seus problemas. Muito ao contrário: é indispensável sua participação ativa e perma-

nente na cura, por meio de uma mudança de pensamentos e atitudes diante da vida. 

Por esse motivo André Luiz esclarece: "Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência mag-

nética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para 

que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem, no templo do corpo, edifi-

cando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante  contribuição para quem saiba recebê-lo, 

com o respeito e a confiança que o valorizam." 

Portanto, assim como a saúde plena para o ser humano e para vida, de forma geral, depende da união entre terapias 

espirituais energéticas e a ciência, o sucesso de nossas buscas pela felicidade e cura reais, depende de que abramos 

nossas mentes e corações para algo muito maior do que a vida material.  

O paciente deverá considerar a fluidoterapia como recurso sagrado, não ignorando os benefícios espirituais que recebe 

a cada passe, devendo portanto se esforçar, cada vez mais, por apresentar conduta que o torne digno da continuidade 

do tratamento que recebe da Misericórdia Divina, por intermédio dos colaboradores da casa espírita. O passe age como 

alívio e alimento da alma para que ela cure a si mesma.  

Portanto, lembremos: a plenitude que desejamos aguarda, simplesmente, por uma atitude de boa vontade e ação no 

bem, para atingir, em cheio, a nossa vida. 



Dia da Criança  

POLO DA LUZ  

Com muito amor, alegria e colaboração, foi realizada no último dia 07/11, a tradicional Festa das Crianças do Polo da Luz!  

Dentre as atrações oferecidas tivemos uma palestra falando sobre o tema: A Caridade com Jesus, além de brincadeiras,  

distribuição de brinquedos e um delicioso lanche oferecido as crianças. Foram momentos de reflexão, aprendizado e muita  

 troca de energia!  

Gratidão a todos os presentes, gratidão pela oportunidade em servir!  

 

   A seguir algumas fotos do evento: 

 

“Cuidemos da criança, como quem acenda claridades no futuro.” (Emmanuel – Chico Xavier) 



Palestra A Conquista da Plenitude no Polo da Luz 

 

Aconteceu no sábado, dia 11 de novembro, a Palestra espírita A Conquista da Plenitude, com base no livro 

de mesmo nome, proferida pelo seu autor, o Professor e Escritor Vinícius Lima Lousada.  

A palestra abordou o tema da saúde espiritual, com base na obra da benfeitora Joanna de Ângelis, no diálo-

go que faz entre a Psicologia Transpessoal e o Espiritismo a partir de Allan Kardec, em prol da realização plena do ho-

mem integral.  

Lousada nos trouxe a ideia de que a saúde integral do ser é fruto do amadurecimento do Espírito quando 

este elege efetivamente o bem, a verdade, a justiça e o amor como diretrizes de conduta das quais não deve se afastar 

por ocasião dos convites que a ilusão da matéria comumente fornece.  

Foram momentos de profunda e intensa reflexão, onde todos os presentes se comoveram e puderam absor-

ver as ideias e ensinamentos deixados pelo estudioso e educador Vinícius Lousada. 

Após a palestra aconteceu sessão de autógrafos dos livros que estavam disponíveis para venda.  

 

A seguir algumas fotos do evento: 



 
ENCERRAMENTO DO CURSO DE MEDIUNIDADE 

 POLO DA LUZ 
 

 

 

O Polo da Luz, através do Departamento Doutrinário, 
realizou o encerramento de mais um curso, Estudo da 

Mediunidade. 

Foram encontros onde reinou muito  aprendizado, 
alegria e confraternização. O curso constou dos se-
guintes assuntos: O Centro Espírita; Mediunidade e 
Oração; Fluidos; Evangelização do Médium; Desen-

volvimento Mediúnico; Ação dos Espíritos sobre a Ma-
téria; Ondas Mentais; Comunicações Espirituais; Psi-
cografia; Psicofonia; Mediunidade de Intuição; O Mé-

dium Doutrinador; O Médium de Sustentação ou 
Apoio; Mediunidade de Cura; Reuniões Mediúnicas; 

Aulas Práticas. 

O objetivo do curso é educar os médiuns para o de-
senvolvimento e uso da mediunidade voltada para os 
trabalhos evangélicos tendo como base os princípios 

da Doutrina Espírita. 
 
 
 

Ao lado algumas fotos do encerramento: 

Dica de Leitura:  

 

Elaborado a partir do estudo e análise de 'O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo', o autor espiritual 
Hammed afirma que somente podemos nos trans-
formar até onde conseguirmos nos perceber.  

Ensina-nos como ampliar a consciência, sobretu-
do através da análise das emoções e sentimentos, 
incentivando-nos a modificar os nossos comporta-
mentos inadequados e a assumir a responsabili-
dade pela nossa própria vida.  



Espaço Mediunidade 

  

  
 

 

O que fazer com o Médium que não gosta de estudar?  

 

Conscientizá-los de que continuarão na ignorância 

que escraviza, ao invés de terem acesso à Verdade, 

que liberta. 

Os médiuns não afeitos ao estudo precisam saber 

que marcarão passo na mediunidade, convivendo 

psiquicamente com espíritos que quase nada lhes 

podem acrescentar, porquanto o comodismo dos mé-

diuns atrairá o comodismo das entidades que não se 

interessam pelo próprio crescimento espiritual.  

Seria interessante, para auxiliá-los, que os dirigentes 

dos grupos espiritas que frequentam condicionassem 

a sua presença às reuniões mediúnicas à sua efeti-

va participação nos estudos doutrinários da casa. 

Os médiuns rebeldes ao aprendizado devem ser es-

clarecidos de que os espíritos que por eles se ex-

pressam não poderão substituí-los no esforço de iluminação pessoal, porquanto, na maioria das 

vezes, esses mesmos espíritos se revelam carentes de maior esclarecimento. A medida que o mé-

dium se aperfeiçoa em sua condição mediúnica, aperfeiçoar-se-ão os espíritos que o secundam no 

exercício de suas faculdades, porquanto o médium que melhora de nível naturalmente não mais 

oferecerá sintonia aos espíritos recalcitrantes ao conhecimento.  

O médium que se julga dispensado de aprender está atestando as suas limitações, 

sendo, por isso mesmo, dentre todos, o mais necessitado de debruçar-se sobre as obras que pos-

sam elucidá-lo. 

Se o espírito não consegue comunicar-se através de um médium que não lhe ofereça 

ambientação psíquica, a comunicação para ele toma-se praticamente impossível, quando o médium 

não lhe ofereça recursos intelecto-morais para tanto. 

Se o médium não estuda, melhor para ele que não perca tempo com mediunidade; 

existem outras maneiras para que consiga servir à Doutrina e de trabalhar a si mesmo... Não se 

esqueça o medianeiro de que o exercício da mediunidade em si já se constitui em excelente apren-

dizado, porém não basta para tomá-lo consciente e responsável! 

(livro: Mediunidade Perguntas e Respostas- Carlos Bacceli) 



 

Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora:  

O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura,  

Tudo o que vibra espera a luz que resplendora,  

Na eterna lei de amor que consagra a criatura.  

Planta a bênção da paz, como raios de aurora,  

Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura;  

Irradia o perdão e atende, mundo afora,  

Onde clame a revolta e onde exista a amargura.  

Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa;  

Esclarece a alegria e consola a desgraça,  

Guarda o anseio do bem que é lume peregrino...  

Não troques mal por mal, foge à sombra e à vingança,  

Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança.  

Seja a bênção de amor a luz do teu destino.  

Participe e Divulgue as Palestras Espíritas do Polo 



Fale Conosco 

Entre em contato para 

conhecer nossos traba-

lhos. 

POLO DA LUZ 

Rua Geraldina Dinarte, 

334 - Bairro: Presidente 

Vargas - Erechim-RS 

Facebook/polodaluz 

Instagram/polodaluz 

www.polodaluz.org.br 

polodaluz@polodaluz.org.br 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Segundas-feiras:                                    

- Palestras                                                                                              

- Passes                                                                                                    

- Biblioteca                                                                                              

- Livraria Espírita 

Sextas-feiras:                                    

- Palestras                                                                                              

- Passes                                                                                                    

- Atendimento Fraterno                                                                                

- Terapia Energética                                                                                         

- Biblioteca                                                                                              

- Livraria Espírita 

Horário:                                                                                  

Aberto a partir das 19h e 15min                                       

Palestras às 20h 

Ler e Estudar Kardec para viver Jesus. 

Visite e divulgue o site do Polo da Luz 
www.polodaluz.org.br 


