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RESUMO
Este trabalho busca mostrar um pouco sobre o Espiritismo e sua contribuição na cura de
algumas doenças, especialmente na cidade de Jataí (GO), resumindo pesquisa realizada
através da Universidade Estadual de Goiás, Campus Jataí. O Espiritismo surgiu na França,
no final do século XIX, graças ao trabalho de pesquisa do professor Rivail, que
posteriormente viria a ser conhecido como Allan Kardec. Surgiu com uma proposta de unir
religião, filosofia e ciência, através de informações transmitidas por espíritos, através de
comunicações com os médiuns. O Espiritismo vem proporcionando tratamento, conforto e
cura para diversos males. Comprovações científicas se somaram ao longo do tempo,
mostrando que muitas das verdades pregadas pela Doutrina Espírita têm apoio científico.
Jataí, com aproximadamente 90.000 habitantes, possui 21 Casas Espíritas em sua área
urbana. A maioria destas Casas realizam reuniões públicas com palestras, estudos em
grupos, atividades de assistência social, aplicação de passes e tratamento espiritual. A
aplicação do passe e o tratamento espiritual são as formas de cura mais utilizadas. Este
trabalho traz um pequeno perfil daqueles que procuram as Casas Espíritas de Jataí bem
como relata algumas atividades utilizadas para o tratamento de problemas de saúde seja
material ou espiritual dos seres vivos ou mortos.
Palavras-chave: Cura espiritual. Espiritismo. Jataí.

ABSTRACT
This paper seeks to show some of Spiritism and its contribution in curing some diseases,
especially in the city of Jataí (GO), summarizing research conducted by the
UniversidadeEstadual de Goiás, Campus Jataí. Spiritism arose in the France, in the late
nineteenth century, thanks to the research work of Rivail teacher, who would later be known
as Allan Kardec. It came up with a proposal to unite religion, philosophy and science,
through information transmitted by spirits, through communications with mediums. Spiritism
is providing treatment, comfort and cure for various ills. Scientific evidenceswere added over
time, showing that many of the truths preached by the Doctrine have scientific support.
Jataí, with about 90,000 inhabitants, has 21 spiritist centers in urban area. Most of these
houses hold public meetings with lectures, study groups, social welfare activities, application
passes and spiritual treatment. The application of the pass and spiritual treatment are the
most used healing ways. This paper presents a brief profile of those seeking spiritualistic
houses Jataí and reports some activities used for the treatment of health problems whether
material or spiritual of living or dead beings.
Keywords: Jatai. Spiritism. Spiritual Healing.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa buscou mostrar um pouco sobre a doutrina Espírita e sua contribuição na cura de
algumas doenças, em especial na cidade de Jataí, estado de Goiás. O espiritismo surgiu na França,
no final do século XIX, pelo intermédio da pesquisa do professor francês H. L. D. Rivail, também
conhecido como Allan Kardec. Nascido em uma época em que o magnetismo era muito utilizado na
cura de algumas doenças, esta religião embarcou neste rumo, proporcionando tratamento, conforto e
cura para diversos males a uma incontável quantidade de indivíduos.
Com a utilização de informações transmitidas pelos espíritos dos mortos, o Espiritismo nasceu com
uma proposta de unir religião, filosofia e ciência, por meio de sua comunicabilidade com os médiuns.
Deste modo, médiuns são pessoas que servem de intermediárias entre o mundo material e o mundo
espiritual.
Comprovações científicas se somaram ao longo dos tempos, mostrando que muitas das verdades
pregadas pela Doutrina Espírita realmente tem apoio científico, como acontece com diversos estudos
no sentido de mostrar a possibilidade de vidas passadas, provando assim a reencarnação propagada
pelo Espiritismo.
A cidade de Jataí, situada na região sudoeste do Estado de Goiás conta com aproximadamente
90.000 habitantes e possui 21 Casas Espíritas em sua área urbana. Na maioria das Casas Espíritas
normalmente são realizadas atividades como reuniões públicas, palestras, estudos em grupos,
atividades de assistência social, aplicação de passes e tratamento espiritual. Tanto a aplicação do
passe como o tratamento espiritual constitui-se nas formas de cura de doenças mais utilizadas nas
Casas Espíritas.
O estudo justifica-se pelo fato de o Espiritismo se mostrar como uma ferramenta alternativa no
tratamento de algumas enfermidades, atraindo uma grande quantidade de pessoas em busca dos
tratamentos espirituais realizados por algumas Casas Espíritas.
Este trabalho objetivou mostrar a contribuição do Espiritismo no tratamento e cura de algumas
doenças, além de relacionar as Casas Espíritas de Jataí e suas atividades no sentido de tratar
doenças. Buscou traçar um perfil dos indivíduos que buscam tratamento nas Casas Espíritas da
cidade de Jataí (GO). Também objetivou mostrar alguns estudos científicos que demonstram a
contribuição do Espiritismo no tratamento de algumas doenças.
Quanto à metodologia empregada, a pesquisa se deu através de um levantamento bibliográfico sobre
o Espiritismo, um levantamento a respeito das Casas Espíritas presentes em Jataí, uma pesquisa in
loco nestas Casas Espíritas no sentido de levantar um perfil daqueles que buscam no Espiritismo um
auxílio para seus problemas, além da realização de alguns levantamentos em fichas utilizadas em
duas Casas Espíritas que utilizam de algum tipo de tratamento espiritual.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A concepção do Espiritismo como uma religião,ocorre por meio da relação do Espaço Espiritual e do
Espaço Material, onde as Casas Espíritas atuam como mediadoras. A sua divulgação “se expande
espacial e quantitativamente, reivindicando para si o seu reconhecimento enquanto um saber válido,
em um contexto em que representa uma religião não hegemônica” (AZEVEDO, 2010, p. 33).

[...] podemos afirmar que o espiritismo construiu alguns símbolos, tais como líderes
carismáticos (Allan Kardec e Chico Xavier) e a literatura espirita, dentre outros.
Todavia, dois destes símbolos, O Além e a Instituição Espírita, que têm uma
dimensão espacial, reforçam o caráter realista de suas concepções. O primeiro,
como um mundo primordial, ratifica concepções basilares à crença espírita
(Imortalidade da Alma e Reencarnação) e o segundo, como um espaço privilegiado
para o contato com esse mundo espiritual, torna concreta para o espírita a
comunicabilidade entre vivos e mortos, outro conceito fundamental para esta religião
(AZEVEDO, 2010, p. 33).

Contrastando com outras religiões, doutrinas e filosofias, o Espiritismo não demonstra um interesse
em “definir o Sagrado ou Profano, o material e o intelectual/espiritual, o Aqui e o Além, mas reúne
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todos estes elementos através de práticas cotidianas, seja de leitura, de diálogo ou de caridade”
(SAHR; GODOY, 2009).
O Espiritismo nasceu em meio a um século que vivia as repercussões e consequências de eventos
ocorridos no Século XVIII, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Neste cenário
surgiram fenômenos ditos sobrenaturais como o acontecido em 1847 no vilarejo norte-americano de
Hydesville, local onde a família Fox passou a ouvir algumas pancadas nas paredes da casa e
posteriormente conseguiu-se uma comunicação com o mundo espiritual. Ao mesmo tempo na
Europa, o fenômeno das mesas girantes também mostrava uma comunicação com o mundo
espiritual, fazendo com que um estudioso chamado Hippolite Léon Denizard Rivail passasse a
estudar os acontecimentos com grande interesse.
O professor Rivail, como era conhecido, atuou como pesquisador em vários ramos da ciência como a
Pedagogia, a Gramática Francesa e até mesmo as áreas de Matemática, Química, Física e Anatomia.
Através da intermediação de alguns médiuns, estudou uma série de eventos e conseguiu conversar
com um grupo de Espíritos, questionando-os sobre diversos temas.
Por orientação espiritual e sob o pseudônimo de Allan Kardec, Rivail organizou todo o material de sua
pesquisa e codificou o que se transformaria na Doutrina Espírita ou Espiritismo. Para tanto, organizou
suas pesquisas e estudos em vários livros, sendo os mais importantes aqueles chamados Livros da
Doutrina Básica do Espiritismo: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1861), O
Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868).
Com Kardec surgia o próprio termo “espiritismo” que ele criou para designar o que teria por princípio
as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível, conforme consta na
introdução do Livro dos Espíritos (KARDEC, 1995).
De acordo com Kardec, a Doutrina Espírita ou Espiritismo seria ao mesmo tempo filosofia, ciência e
religião. Como Filosofia, os fenômenos espíritas serviriam para uma interpretação da vida,
respondendo algumas indagações como de onde viemos e para aonde vamos. Como a Ciência
estuda, à luz da razão, os chamados fenômenos mediúnicos propondo que todos os fenômenos
teriam uma explicação científica e seriam de ordem natural. Também se trata de Religião, uma vez
que o Espiritismo visa a transformação moral do homem, baseando-se e seguindo os ensinamentos
de Jesus Cristo, conforme consta nos Evangelhos.
Os princípios fundamentais do Espiritismo são a crença em Deus, a caridade, a existência do Espírito
e sua sobrevivência após a morte, a reencarnação e a possibilidade de diversas vidas, a lei de causa
e efeito, a influência do mundo invisível sobre o visível, a comunicabilidade entre esses dois mundos
e a progressiva evolução moral e intelectual.
O Espiritismo no Brasil surgiu em Salvador (BA), com a fundação da primeira casa espírita brasileira,
o “Grupo Familiar do Espiritismo”. Nesta, houve a realização da primeira sessão mediúnica presidida
por Luís Olímpio Teles de Menezes, em 17 de setembro de 1865 (FERNANDES, 2008).Em seu início,
baseou-se na teoria do magnetismo criada por Franz Anton Mesmer (1734 - 1815), segundo a qual
todos os seres possuem um fluxo elétrico dentro de seus corpos e o desequilíbrio neste fluxo seria a
causa de inúmeras doenças. Mesmer utilizava como terapêutica os chamados passes magnéticos,
onde uma pessoa, o magnetizador, poderia transferir sua energia, através da imposição das mãos
sobre o doente, restabelecendo, assim, o fluxo e a harmonia energética do doente.
Segundo Mesmer, existiria um fluido presente em todo o universo que atuaria na harmonia magnética
entre todos os seres. O Espiritismo trabalha com a teoria de que todo o universo é permeado por um
fluido-cósmico-universal, que uniria todos os seres vivos do planeta ao seu criador, ou seja, a Deus
(NOBRE, 2011).
O Espiritismo busca, em sua essência, auxiliar o ser humano a evoluir moralmente, o que levaria
consequentemente à evolução espiritual. Em sua máxima, a doutrina afirma que “fora da caridade
não há salvação” (KARDEC, 1989). Neste sentido, o espírita busca auxiliar ao próximo em muitos
sentidos, incluindo os atendimentos que visam à melhoria de condições patológicas diversas. Este
atendimento espiritual abrange desde a utilização de passes pela imposição das mãos até cirurgias
espirituais. Vale ressaltar que a prática de “tratar” algumas doenças não é exclusiva do Espiritismo,
podendo ser vista em várias religiões.
Entende-se por atendimento espiritual, vários procedimentos utilizados nas Casas Espíritas visando
auxiliar os seres vivos (encarnados) ou mortos (desencarnados), que possam estar sofrendo algum
problema seja físico ou espiritual. Cada Casa Espírita tem sua maneira de atender àqueles que
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buscam auxílio, utilizando meios como visita espiritual na residência do interessado ou consulta na
Casa Espírita, onde os problemas e suas possíveis causas serão estudados. Após este primeiro
contato seguem-se passes, uso de água fluidificada, orações direcionadas ao interessado e até
mesmo algumas cirurgias, caso a Casa Espírita utilize desta prática. Diante deste atendimento
espiritual, busca-se auxiliar no tratamento de algumas doenças tanto do corpo físico como do corpo
espiritual.
De acordo com a Doutrina Espírita (KARDEC, 1999, item 54, p.77):

[...] há no homem três componentes: 1º, a alma, ou Espírito, princípio inteligente,
onde tem sua sede o senso moral; 2º, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que
ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais;
3º, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e
o corpo.

Toda alteração no corpo físico ficaria gravada no corpo espiritual, podendo promover distúrbios que
se traduziriam em doenças em uma vida futura. Muitas doenças que afetam o corpo físico ocorrem
por influência de espíritos obsessores, que através de vibrações magnéticas e fluídicas influenciariam
os seres encarnados e promoveriam distúrbios que podem levar a algumas patologias.

A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do
corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da
experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o
predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido.
(XAVIER; VIEIRA, 1963, p. 5).

Neste aspecto, o atendimento espiritual utiliza um intermediário, o médium, para buscar interpelar
junto aos obsessores e diminuir a influência destes sobre o ser encarnado. Assim, o atendimento
espiritual busca harmonizar o interessado utilizando leituras dos Evangelhos de Jesus, bioenergia,
orações, água fluidificada, entre outros meios. Muitas vezes, uma simples mudança de atitudes
impede que o espírito em sofrimento prejudique um encarnado.Com isso, o atendimento espiritual
proporcionado pelas Casas Espíritas auxiliaria os espíritos de encarnados e desencarnados,
buscando a “cura” dos males espirituais, as influências nocivas, os acúmulos de energias negativas,
os desequilíbrios nos chamados centros energéticos, desânimos, depressões e diversos outros
sintomas que surgem devido à influência espiritual e que somatizam sintomas.
O tratamento espiritual não desencoraja o paciente a procurar os profissionais da saúde, mas auxiliar
os tratamentos convencionais através dos médicos e outros profissionais da saúde. Existe no Brasil a
Associação Médica-Espírita, em vários estados e também a nível nacional, englobando profissionais
da saúde que atuam nos dois polos: material e espiritual.
Ressalta-se que Allan Kardec observou que a Medicina não admite nada que não tenha causas
fisiológicas para determinar a origem das doenças. Kardec reconhecia que muitas doenças teriam
origem na alteração orgânica e necessitariam de medicamentos tradicionais utilizados na medicina
alopática.Contudo, procurou demonstrar que muitas vezes as doenças fugiriam da simples origem
orgânica, insistindo na necessidade da classe médica também contemplar o ser humano de uma
forma mais ampla, ou seja, a integração corpo, mente e espírito (NOBRE, 2011).

Admite que não é fácil àquele que pratica a medicina do corpo compreender a ação
de um fluido impalpável, como o magnético, que se origina na mente e na vontade
do agente propulsor e pode curar até mesmo de forma instantânea. Ensina que na
cura das moléstias desta natureza, pelo influxo fluídico, há substituição das
moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. (NOBRE, 2011, p. 76).

Kardec (1990) nos mostra que o chamado fluido cósmico é o elemento primitivo que comporia tanto o
corpo espiritual quanto o físico e, ao compor este dois compartimentos, concentraria no perispírito e
forneceria reparo para o corpo físico. Com isso, o chamado agente propulsor seria o Espírito, seja
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este encarnado ou desencarnado que, lançando parte de seu envoltório fluídico num corpo que se
encontra em estado de deterioração, promoveria alguma situação de doença que, para ser curada,
necessitaria da substituição de princípios fluídicos doentes por outros sadios.
O passe, que se baseia na imposição das mãos sobre o indivíduo, trabalha com o reequilíbrio junto
aos chakras, os sete centros energéticos do organismo. Estes chackras são o Coronário, localizado
na cabeça; o Frontal, localizado na fronte; o Laríngeo, localizado na garganta; o Cardíaco, localizado
no coração; o Umbilical (Gástrico), localizado no plexo solar; o Esplênico, localizado no baixo ventre e
o Radico (Genésico ou Rádico), localizado na base da coluna vertebral (figura 01).

Figura 01 - Localização dos chakras no ser humano

Fonte: Curso Mediunidade Leon Denis, s/d.

Vale lembrar que ao uso da imposição das mãos não é uma prática exclusiva do Espiritismo, uma vez
que o Reiki, que é similar ao passe, também é amplamente estudado e aceito na comunidade
científica.
A literatura espírita mostra a ação fluídica prejudicial ao corpo físico, oriunda de espíritos
desencarnados, como apresentado nos livros No Mundo Maior e Missionários da Luz, ambos
psicografados por Chico Xavier e relatados pelo espírito André Luiz.
As Casas Espíritas que atuam no atendimento espiritual costumam trabalhar os mesmos
procedimentos, como atendimento por várias semanas, participação dos interessados nas reuniões
públicas, aplicação de passes bioenergéticos, ingestão de água fluidificada, orações e leituras de
textos retirados dos Evangelhos.

O passe é uma transferência de energia, a bioenergia, de um indivíduo a outro,
normalmente pela imposição das mãos sobre o indivíduo que necessita do
restabelecimento bioenergético. O passe é transmissão de energias humanas
somadas com as emanações Divinas encontráveis nos reservatórios da Natureza,
agindo em favor do reequilíbrio continuamente rompido pela vivência egoística e
orgulhosa dos seres em evolução. (JACINTHO, 1984, p. 27).
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A ingestão de água fluidificada também serve como agente de reequilíbrio energético. Os fluidos
espirituais benéficos são depositados sobre garrafas, copos, bebedouros, entre outrospor intermédio
dos espíritos benfeitores que atuam nas Casas Espíritas, durante as reuniões que ali acontecem.
Uma das mais utilizadas práticas de atendimento espiritual são os chamados “tratamentos à
distância”, que consiste em utilizar trabalhadores espíritas paradirecionarem suas orações e preces,
juntamente com seus fluidos energéticos (bioenergia) para a pessoa que se encontra necessitadaem
local, data e horário previamente determinado.
O poder da oração é alvo de muitos estudos científicos, comprovados através de experiências
realizadas por instituições de pesquisa, como relatado no livro A Matriz Divina (BRADEN, 2008), que,
através de experimentos, demonstra o poder da energia emanada pelo ser humano, especialmente
em momentos de orações. Numerosos livros espíritas relatam casos de curas, notadamente os livros
ditados pelo Espírito André Luiz e psicografados por Francisco Cândido Xavier, entre eles os livros
Libertação, Sexo e Destino, Nos Domínios da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação,
No Mundo Maior, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu e Nosso Lar.
Contudo, existem livros não espíritas que mostram relatados sobre a energia humana e o poder da
oração, como o citado anteriormente A Matriz Divina e também os livros A Física da Alma
(GOSWAMI, 2008) e A Cura Quântica (CHOPRA, 2013).
A literatura médico-espírita também traz uma vasta contribuição no sentido de mostrar os princípios
da Doutrina Espírita na relação saúde-doença, como A Reencarnação como Lei Biológica (IANDOLI
JR, 2011), Leis Morais e Saúde Mental (LOPES, 2007) e Doenças ou Transtornos Espirituais?
(FRANCO et al, 2011).
Assim como no resto do mundo, o Brasil também passava por mudanças durante o Século XIX e
neste mesmo contexto histórico recebeu as primeiras notícias das mesas girantes no ano de 1853.
No ano de 1865, surgiu em Salvador, na Bahia, a primeira Casa Espírita brasileira, o Grupo Familiar
do Espiritismo, criado por Luís Olímpio Teles de Menezes. Desde esta data, o Espiritismo se espalhou
pelo Brasil, com o surgimento de numerosas Casas Espíritas, lançamento de livros, surgimento de
personagens marcantes dentro da Doutrina Espírita como Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido
Xavier (mais conhecido como Chico Xavier), Divaldo Pereira Franco e tantos outros.
No Brasil, o Espiritismo se coloca entre as principais religiões, como mostra o Censo de 2010, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com este Censo, o Brasil conta com
3.848.877 espíritas, representando cerca de 3% da população brasileira, conforme mostra o quadro 01.

Quadro 01 - Distribuição da população espirita no Brasil (IBGE, 2010).
População espírita
Masculino
1.581.701 (41,10%)
Feminino
2.267.176 (58,90%)
Total
3.848.877 (100,00%)

População urbana
1.546.013 (40,93%)
2.230.843 (59,07%)
3.776.857 (98,13%)

População rural
35.687 (49.55%)
36.332 (50,45%)
72.020 (1,87%)

O município de Jataí situa-se na região Sudoeste do estado de Goiás, contando com uma população
estimada de 93.759, conforme dados do IBGE (IBGE, 2014). Ainda de acordo com o IBGE, quanto à
religiosidade da população jataiense, haveria 6.383 espíritas no município (6,81% da população)
(IBGE, 2014).
O movimento espírita de Jataí teve seu início nas primeiras décadas do século XX, com a fundação
da primeira Casa Espirita, o Grêmio Espirita Allan Kardec, em 1932. Esta Casa Espírita teria surgido
através da união de algumas famílias que se reuniam para orar por familiares que teriam ido
combater na Revolução de 1932 (MATOS; MATOS, 2011).
Atualmente o movimento espírita de Jataí conta com 21 Casas Espíritas que trabalham
constantemente no sentido de auxiliar àqueles que necessitarem, através de atividades diversas
como preparação e distribuição de sopas, palestras, bazares, aplicação de passes, atendimento
espiritual entre outras atividades.
A figura 02 mostra a distribuição espacial das Casas Espíritas de Jataí e o quadro 03 traz seus
respectivos nomes.
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Figura 02 - Localização das Casas Espíritas de Jataí.

Quadro 03 - Nomes das Casas Espíritas de Jataí, de acordo com as legendas da figura 02
Legenda

Nome

Legenda

Nome

A

C.E. Caminho da Luz

L

C.E. Allan Kardec

B

C.E. Jesus de Nazaré

M

C.E. À Caminho da Luz

C

C.E. Maria Madalena I

N

C.E. Fé e Caridade

D

Casa de Oração "Grupo Amanhecer"

O

C.E. Fonte Viva

E

C.E. Casa de Oração

P

C.E. Maria Madalena II

F

C.E. Casa do Caminho

Q

C.E. Maria Madalena III

G

C.E. Maria de Nazaré

R

C.E. São Francisco de Assis

H

C.E. Amor e Caridade

S

Lar Espírita Forças do Amor

I

C.E. EurípedesBarsanulfo

T

C.E. Caminhando com Jesus

J

C.E. Seareiros de Jesus

U

C.E.
do
Sr.
(Manuelzinho)

K

Eurípedes Barsanulfo "Lar e Escola
do Espírito"

Manuel

Este movimento espírita de Jataí conta com uma instituição que atua no sentido de representar todas
as Casas Espíritas municipais, que é o Conselho Espírita Local, entidade que tem como principais
objetivos: promover a união solidária e fraterna das Instituições Espíritas da cidade de Jataí e a
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unificação do Movimento Espírita Regional; promover o estudo e a difusão da Doutrina Espírita em
seus três aspectos básicos: científico, filosófico e religioso e promover a prática da caridade espiritual,
moral e material, à luz da Doutrina Espírita (CEL-JATAÍ, 2014).
De acordo com levantamento prévio realizado nas Casas Espíritas de Jataí, as atividades exercidas
através das mesmas foram resumidas no quadro 04.

Quadro 04 - Atividades exercidas através das Casas Espíritas de Jataí (GO)
Atividade
Estudos das obras básicas ou outras obras espíritas
Aplicação de passes
Trabalhos mediúnicos
Reuniões públicas com palestras
Evangelização infantil
Leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo e outros
livros
Trabalhos de desobsessão
Atendimento ou assistência espiritual
Cirurgias espirituais
Confecção de agasalhos para crianças, enxoval para
gestantes
Preparo e distribuição de sopas
Mocidade espírita
Atendimento à gestantes
Coral ou grupo musical
Botica Vovó Meca (medicamentos)
Orientação à aposentados
Aula de pintura
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE)
Visita à enfermos
Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita
(SAPSE)
Posto de Auxílio Espírita Paulo de Tarso
Campanha de Fraternidade Auta de Souza
Outros trabalhos

Casas
19
19
14
11
9
8
6
6
3
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9

CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Foi escolhido o Centro Espírita Allan Kardec para levantamento de algumas informações sobre
atendimento espiritual realizado em uma Casa Espírita, por se tratar de uma das Casas Espíritas de
maior procura e atividades realizadas. A casa situa-se na região central de Jataí, é uma das mais
antigas do município, contando com mais de 50 anos de existência e conjuntamente à Casa Espírita
existe a Livraria Espírita Allan Kardec (figura 03).
Diversas atividades são exercidas pelos membros que frequentam este local, que conta com vários
grupos de estudos, trabalhos mediúnicos, atendimento espiritual, assistência à gestantes entre outras
atividades. A Casa Espírita conta com várias salas e um salão onde são realizadas as palestras públicas e
atividades como apresentações artísticas e musicais.A Evangelização infantil ocupaquatro salas,
separando-se as crianças por faixas etárias (de 0 a 5 anos, de 6 a 8 anos, de 8 a 10 e de 11 a 14 anos). A
Mocidade Espírita realiza suas reuniões aos sábados e conta com adolescentes e adultos jovens.
Existe uma sala específica para aplicação de passes, onde um grupo de Espíritas atua no sentido de,
através da imposição das mãos, fornecerem os passes energéticos para os interessados. Em outra
sala acontece o atendimento (ou como muitos denominam, tratamento) espiritual, onde um grupo de
Espíritas, juntamente com uma equipe de médiuns, atua no sentido de prestarem auxílio espiritual.
Nesta sala também acontecem as sessões mediúnicas, onde são feitas comunicações com o mundo
espiritual através dos médiuns que frequentam a Casa Espírita. Existem atividades diárias no Centro
Espírita Allan Kardec, sendo que estas atividades estão relacionadas no quadro 05.
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Figura 03 - Centro Espírita Allan Kardec

Fonte: Acervo pessoal

Quadro 05 - Atividades realizadas no Centro Espírita Allan Kardec
Dia
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Atividade
Reunião Pública/Palestra/Passe
Reunião Mediúnica (Privativa)
Estudos/Passes
Reunião Pública/Palestra/Passe/Evangelização
Reunião Pública/Palestra/Passe
Passes
Reunião Mediúnica (Privativa)
Reunião Mediúnica (Privativa)
Reunião Pública/Palestra/Passe
Amparo ao Berço Meimei/Costura/Atendimento à Gestante
Palestra/Passe
Reunião Mediúnica (Privativa)
Reunião Pública/Palestra/Passe
Estudos
Estudos/Passes
Reunião Mediúnica (Privativa)
Reunião Pública/Palestra/Passe/Evangelização/Atendimento espiritual
Reunião Pública/Palestra/Passe
Reunião Mediúnica (Privativa)
ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
Visita aos Enfermos (primeiro e terceiro sábado do mês)
SAPSE (Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita) terceiro
sábado do mês
Campanha de Fraternidade Auta de Souza
Mocidade Espírita
Posto de Auxílio Espírita Paulo de Tarso (Bairro Francisco Antônio)
/Sopa/Evangelização/Outras Atividades
Reunião Pública/Palestra/Passe/Evangelização/Atendimento espiritual

Horário
06h40min
07h30min
13h00min
19h30min
06h40min
17h00min
17h30min
19h30min
06h40min
13h30min
19h30min
20h00min
06h40min
07h30min
13h00min
14h00min
19h30min
06h40min
07h30min
19h30min
08h00min
14h00min
15h00min
17h00min
08h00min
19h00min

Ao chegar para as reuniões de quinta-feira e domingo, as pessoas que chegam ao Centro Espírita
Allan Kardec são triadas na entrada no sentido de saber se apenas querem participar da reunião
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pública, participar de algum estudo que esteja sendo realizado, receber passes ou necessitam de
atendimento espiritual.
No caso de o interessado se manifestar pelo passe, receberá uma senha e no final da palestra
proferida, serão convidados, através da numeração recebida, a adentrarem na sala específica para
esta finalidade. Aqueles interessados no atendimento espiritual são fichados, recebem uma senha e
também serão convidados após o encerramento da palestra do dia, a adentrarem à sala específica
para este tipo de atendimento.
O Centro Espírita Allan Kardec utiliza uma ficha cadastral onde constam alguns dados dos
interessados no atendimento espiritual e também serve como controle das sessões da qual
participou. A figura 04 mostra a ficha cadastral utilizada no Centro Espírita Allan Kardec para o
atendimento espiritual. Vale ressaltar que foi autorizada a reprodução da ficha cadastral pela diretoria
do Centro Espírita Allan Kardec.

Figura 04 - Ficha cadastral utilizada no Centro Allan Kardec para o atendimento espiritual.

Fonte: Centro Espírita Allan Kardec

De acordo com levantamento realizado, o perfil daqueles que procuram o Centro Espírita Allan
Kardec buscando atendimento espiritual mostra que a maioria trata-se de pessoas casadas (49,18%),
do sexo feminino (60,66%) e com idade entre 21 a 40 anos (49,18%). Foram acompanhadas 122
pessoas que buscaram atendimento espiritual nas reuniões ocorridas às quintas-feiras e domingos.
Vale ressaltar que neste levantamento apenas um interessado buscou atendimento espiritual para um
espírito desencarnado. O perfil completo encontra-se no quadro 06.

Quadro 06 - Perfil das pessoas que procuram atendimento espiritual no Centro Espírita Allan Kardec
Item analisado
Estado civil

Sexo

Faixa etária

Hygeia 13 (24): 110 - 126, Jun/2017

Grupos
Casado
Solteiro
Divorciado
Desquitado
Feminino
Masculino
0 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70

Quant.
60
54
6
2
74
48
6
14
30
30
18
18
6

%
49,18
44,26
4,91
1,64
60,66
39,34
4,92
11,48
24,59
24,59
14,75
14,75
4,92
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LAR ESPÍRITA FORÇAS DO AMOR
No Lar Espírita Forças do Amor (figura 05) existe um atendimento diferenciado, onde uma médium
realiza consultas e cirurgias enquanto mantem-se em contato com o plano espiritual.
Os atendimentos são realizados em ambiente preparado para esta finalidade, onde a médium num
primeiro momento analisa a pessoa que busca atendimento e posteriormente indica onde se
encontram os problemas referentes a cada indivíduo. Todos os dados são armazenados em fichas
individuais e, caso seja necessária uma intervenção cirúrgica (espiritual), esta será marcada em uma
data posterior.
A cirurgia ocorre sob a coordenação da médium, orientada espiritualmente. As atividades nesta casa
tiveram início em 2013, no entanto, as cirurgias espirituais tiveram seu início em março de 2014.

Figura 05 - Centro Espírita Forças do Amor (Arquivo pessoal)

Juntamente ao atendimento físico, faz-se, conforme a necessidade, atendimentos de energização
sobre alguns pontos específicos, conforme indicado pela médium. Também se alia, conforme
necessário, um tratamento de desobsessão, que é realizado normalmente em 9 sessões.
Os procedimentos realizados visam o restabelecimento da saúde física do indivíduo necessitado, mas
também busca seu fortalecimento espiritual, motivo pelo qual se realizam sessões de desobsessão e
de energização conjuntamente com alguns atendimentos. Ressalta-se que o tratamento visa,
também, o fortalecimento do indivíduo, muitas vezes preparando-o para uma intervenção cirúrgica
tradicional.
No preenchimento das fichas de atendimento, não são utilizados termos técnicos, uma vez que os
atendentes, todos voluntários, são leigos. A figura 06 mostra como é preenchida a ficha da pessoa
que procura atendimento nesta casa espírita.
Os atendimentos ocorrem toda quinta-feira, sendo realizados cerca de 280 atendimentos toda
semana, com pessoas não somente de Jataí, mas de muitos municípios da região e de outros
estados que vêm em busca deste atendimento.
Foi realizado um levantamento nas fichas do Lar Espírita Forças do Amor, com a autorização dos
dirigentes da casa, no sentido de traçar um perfil dos atendimentos realizados.
O levantamento foi realizado por amostragem, analisando-se 210 fichas aleatórias, conseguidas junto
ao acervo de fichas da casa espírita. Como as fichas não possuem muitas informações a respeito do
indivíduo, como estado civil, ocupação, entre outras, foram utilizadas somente as informações
constante na ficha, como data de nascimento, endereço, sexo e local (ais) onde foram realizadas as
intervenções
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Figura 06 - Exemplo de ficha utilizada no Lar Espírita Forças do Amor (acervo pessoal)

.
Este levantamento permitiu demonstrar que mais pessoas do sexo feminino procuram por
atendimento (62,86%) do que as do sexo masculino (37,14%) (figura 07).

Figura 07 - Incidência de procura por atendimento de acordo com o sexo.

Quanto à faixa etária, as de 31 a 40 anos e de 71 a 80 anos são as de maior incidência (17,40% e
14,29%, respectivamente), conforme mostra a figura 08.
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Figura 08 - Separação das pessoas que procuraram atendimento, por faixa etária.

Dentre as 210 pessoas analisadas no Lar Espírita Forças do Amor,foram realizados 1213
procedimentos cirúrgicos. Deste total, os locais com maior incidência foram, pela ordem: coluna,
cabeça, bexiga, joelhos, pulmões, olhos, labirinto, fígado, coração e pâncreas, conforme mostra a
figura 09.

Figura 09 - Locais onde mais foram realizadas cirurgias espirituais nas pessoas atendidas

Visando relatar a totalidade de atendimentos identificados nas fichas de atendimento analisadas, o
quadro 07 traz a relação completa dos locais e/ou situações onde foram realizadas as cirurgias
espirituais no Lar Espírita Forças do Amor.
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Quadro 07 - Locais e situações onde foram realizadas cirurgias espirituais nas pessoas atendidas
Local

Quant.

%

Coluna L/C

138

11,38

Cabeça

105

8,66

Bexiga

81

6,68

Joelhos

78

6,43

Pulmão

68

5,61

Olhos

56

4,62

Labirinto

52

4,29

Fígado

50

4,12

Coração

49

4,04

Pâncreas

49

4,04

Ombros

48

3,96

Região uterina

40

3,30

Tireoide

40

3,30

Estômago

39

3,22

Próstata

37

3,05

MNT (músculos, nervos e tendões)

35

2,89

Rins

33

2,72

Intestino

30

2,47

Ouvidos

25

2,06

Sinusite

19

1,57

Esôfago

18

1,48

Abdômen

14

1,15

Baço

14

1,15

Garganta

12

0,99

Carótida

11

0,91

Amígdalas

8

0,66

Vesícula

8

Hérnia virilha

5

0,66
0,41

Rinite

5

0,41

Hérnia umbilical

4

0,33

Adenoide

3

0,25

Ovário

3

0,25

Pernas

3

0,25

Punhos

3

0,25

Anemia falciforme

1

0,08

Braços

1

0,08

Cordas vocais

1

0,08

Dependência química

1

0,08

Diabetes

1

0,08

Hipófise

1

0,08

Mandíbula

1

0,08

Mãos

1

0,08
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Medula

1

0,08

Parkinson

1

0,08

Uretra

1

0,08

Vias respiratórias

1

0,08

O atendimento no Lar Espírita Forças do Amor é feito não somente para residentes no município de
Jataí, mas também são realizados procedimentos em moradores provenientes de várias outras
localidades, contudo, com relação ao local de onde se originaram aquelas pessoas que buscaram
atendimento na Casa Espírita estudada, a grande maioria era proveniente do próprio município de
Jataí.
Foi observado que, das 210 fichas analisadas, 170 referiam-se à moradores provenientes do
município de Jataí, correspondendo a 80,95% do total de atendidos. No entanto, houve também uma
procura por atendimento na Casa Espírita estudada, por pessoas provenientes de outros municípios,
em número de 40, não somente do estado de Goiás, correspondendo à 19,05% do total de atendidos.
Para uma melhor visualização, o quadro 08 relaciona os municípios de origem das pessoas que
buscaram atendimento na Casa Espírita Forças do Amor, de acordo com as 210 fichas de
atendimento analisadas neste estudo.

Quadro 08: Município de origem das pessoas atendidas
Município

UF

Nº de pessoas atendidas

Jataí

GO

170

Serranópolis

GO

10

Itajá

GO

5

Caçú

GO

4

Rio Verde

GO

4

Brasília

DF

2

Caiapônia

GO

2

Mineiros

GO

2

Anápolis

GO

1

Aparecida do Rio Doce

GO

1

Assis

SP

1

Goiânia

GO

1

Goiatuba

GO

1

Guiratinga

MT

1

Itarumã

GO

1

Monte Carmelo

MG

1

Portelândia

GO

1

Sta. R. Araguaia

MT

1

Uberlândia

MG

1
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Este quadro 08 nos mostra que a Casa Espírita estudada apresenta uma procura por pessoas não
somente do município onde se encontra como também de outros municípios fora das divisas
regionais de Jataí, o que pode indicar que estes tratamentos espirituais realizados tenham realmente
validade, uma vez que atraem pessoas de muitos locais diferentes.

CONCLUSÕES
Este trabalho buscou demonstrar alguns aspectos relacionados às atividades das Casas Espíritas no
tratamento de algumas doenças dos seres humanos. Logicamente a discussão entre comprovações
científicas e curas espirituais ou mesmo sobre a própria Doutrina Espírita a acompanham desde seu
surgimento no final do século XIX. Comprovações científicas podem ser buscadas em diversos
trabalhos produzidos por entidades sérias, como instituições de ensino brasileiras que apresentam
em seu banco de dissertações e teses, trabalhos referentes ao Espiritismo. A Federação Espírita
Brasileira (FEB) disponibiliza em sua página eletrônica, uma relação de dissertações e teses sobre o
Espiritismo, realizadas em instituições como Universidade de São Paulo (USP), Universidade de
Brasília (UnB), Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), entre outras instituições (FEBNET, 2012).
Neste levantamento, pode ser visto que várias Casas Espíritas realizam algum tipo de atendimento
no sentido de aliviar os males físicos do indivíduo, muitas vezes necessitando atuar na esfera
espiritual para conseguir benefícios na esfera física. Aplicação de passes, uso de água fluidificada,
energização, desobsessão, cirurgias espirituais, muitas são as ferramentas utilizadas para se
conseguir o objetivo de oferecer algum tipo de tratamento para as diversas doenças.
A procura por atendimento espiritual nas Casas Espíritas se mantém graças aos resultados que estes
atendimentos proporcionam, ou então não mais haveria procura em tais locais. Diferentemente do
que muitos julgam, o Espiritismo busca através de práticas como a caridade e o amor ao próximo, a
elevação moral do ser humano, seguindo em sua lida, as orientações de Jesus Cristo presente nos
Evangelhos, como várias outras religiões o fazem.
No município de Jataí, contando com 21 Casas Espíritas, muitas atividades assistenciais ao corpo
material e também ao corpo espiritual, são realizadas. Os atendimentos espirituais acontecem em
várias dessas Casas e o resultado de muitos desses atendimentos poderão ser comprovados através
de outros estudos que se somarão a este no sentido de mostrar a capacidade de o Espiritismo atuar
no tratamento de diversas doenças que acometem a humanidade.
Este estudo mostrou um pequeno perfil daqueles que procuram as Casas Espíritas de Jataí, em
especial trabalhando com duas destas casas, O Centro Espírita Allan Kardec, que trabalha com
aplicação de passes, desobsessão e atendimento espiritual, e o Lar Espírita Forças do Amor, onde
são realizadas além dos mesmos procedimentos descritos no Allan Kardec, cirurgias espirituais. A
procura por cirurgias espirituais na referida casa espírita tem se mostrado de grande procura,
principalmente por pessoas do sexo feminino, nas faixas etárias entre 31 a 40 anos e entre 71 a 80
anos, vindas não somente do munícipio de Jataí (GO), como também de várias cidades da região
sudoeste do estado e mesmo de outros estados.
Com esse trabalho, esperamos ter demonstrado como a Doutrina Espírita pode contribuir com a
saúde humana, atuando diretamente no corpo físico ou então no corpo espiritual, visando o
restabelecimento da saúde daqueles que a procuram para sanar seus males, sejam estes físicos ou
espirituais.
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