RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS REUNIÕES DE TRATAMENTO FÍSICO
ESPIRITUAL DR BEZERRA DE MENEZES E MARIA DE NAZARÉ EM 2019
1) - Há 30 anos o Centro Espírita Paulo de Tarso realiza nas noites de
quarta-feira a Reunião de Tratamento Físico Espiritual Dr. Bezerra de
Menezes. Ela tem como objetivo o tratamento das doenças através da
aplicação do passe físico-espiritual individual.
Atividades compõem esta reunião: harmonização musical, prece inicial,
estudo de um texto da doutrina espírita, aplicação dos passes individuais nas
macas e cadeiras e prece final. Início: 20 horas. Término: 22 horas.
Esta reunião acontece em todas as semanas do ano, não tem período
de férias. Esta não é uma reunião pública. Os assistidos são encaminhados
pelo Atendimento Fraterno da casa e pelos dirigentes de outras reuniões
quando percebem a necessidade do tratamento.
Em 2019 tivemos 52 Reuniões de Tratamento Físico Espiritual Dr.
Bezerra de Menezes no Centro Espírita Paulo de Tarso (Lago Norte, Brasília –
DF) e foram realizados uma média de 20 atendimentos por semana, em torno
de 1000 atendimentos presenciais neste mesmo ano.
2) - Há 10 anos a Reunião de Tratamento Físico Espiritual Maria de
Nazaré iniciou suas atividades. Atualmente ela acontece nas noites de
segunda-feira e tem como objetivo realizar o tratamento através do passe aos
assistidos que tem sintomas ou diagnóstico de depressão.
Atividades que compõem a reunião: harmonização musical, prece
inicial, estudo de um texto da doutrina espírita, aplicação dos passes
individuais nas macas e cadeiras. Após receber o passe, o assistido é liberado
para retornar ao lar e tem início a segunda parte com a presença apenas dos
trabalhadores para realização de uma reunião mediúnica a fim de auxiliar no
tratamento dos processos obsessivos dos assistidos. A reunião, como um todo,
tem seu início às 19:30 horas e é finalizada às 22 horas com a prece final.
Esta reunião acontece em todas as semanas do ano, não tem período
de férias. Esta não é uma reunião pública. Os assistidos são encaminhados
pelo Atendimento Fraterno da casa e pelos dirigentes de outras reuniões
quando percebem a necessidade do tratamento.
Em 2019 foram realizadas 52 Reuniões de Tratamento Físico Espiritual
Maria de Nazaré no Centro Espírita Paulo de Tarso (Lago Norte – Brasília, DF,
e atendidos uma média de 15 a 18 pessoas totalizando cerca de 700
atendimentos presenciais no decorrer deste mesmo ano.
Em ambas as reuniões uma hora antes do início das atividades com o
público de assistidos são realizadas a preparação e harmonização dos
trabalhadores e dos ambientes físico e espiritual.
Em ambas as reuniões destacamos a importância do acolhimento
amoroso e do empenho em realizar o melhor trabalho, visando o fortalecimento
emocional, o equilíbrio espiritual e a harmonização das energias dos assistidos
como parte essencial do processo de tratamento físico espiritual.
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