EQUIPE MEDIUNIDADE

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL VIRTUAL
Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou o estado de pandemia de
Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2. Todas as organizações humanas, civis ou
públicas, atenderam ao regime de restrições estabelecido por normas legais, inclusive os Centros
Espíritas, dentre os quais as Casas integradas à Aliança.
No movimento de Aliança, houve meritório esforço para a manutenção das suas atividadesfim, quais sejam as de Evangelização (Evangelização Infantil, Escola de Pais, Mocidade, Vivências
Doutrinárias, Curso Básico, Escola de Aprendizes do Evangelho), disseminando-se os encontros
virtuais para a formação do Ser, fortalecendo-se o estudo formativo, as ações de reforma íntima e a
manutenção de vínculos que ampararam a jornada dos participantes.
Os voluntários dos Grupos da Aliança sustentaram-se na prática dos Recursos do Cristão (aula
109 da EAE), bem como nas reuniões virtuais de Vibrações Coletivas, e ainda nas Vibrações das 22
horas e no Evangelho no Lar. O insulamento nas residências resgatou-lhes os conceitos do que é ser
um Cristão no Lar (aula 107 da EAE).
Quanto as atividades-meio, voltadas para a consolação e para as emergências da população,
recorreu-se às reuniões online internas, ou seja, praticadas entre os voluntários, visando à
manutenção de preces, vibrações e radiações à distância em favor do público necessitado.
Aos poucos surgiram iniciativas de se publicar, nos canais disponíveis da internet, as preleções
que antes eram feitas dentro das Casas.
Na sequência, diferentes ações ocorreram na busca de maior proximidade dos voluntários das
Casas com os assistidos habituais das Assistências Espirituais presenciais, então impedidos de
frequentarem o espaço físico do Centro Espírita.
As soluções variaram porque a Aliança é vasta numericamente, estando distribuída no Brasil e
no exterior. Cada município brasileiro teve especificidades na regulação do combate à pandemia. Os
próprios Grupos da Aliança apresentam configuração diversa, seja pelo tamanho da Casa e seu
número de voluntários, seja pelas condições materiais e humanas de suportar a implantação das
novas tecnologias.
Verificou-se que não estávamos órfãos de recursos, haja vista o contido no livro Passes e
Radiações sobre a prática de trabalhos especificamente não presenciais, ou com orientações
aplicáveis a estes, por analogia, constando isso, por exemplo, nos seus capítulos 9 (item 1.2), 18, 20,
21, 23 e 24.
A conceituação de "Passe Magnético" explanada na referida obra, que se sustenta em
correntes magnéticas, com a formação de campo magnético de apoio à doação, não é a
fundamentação aplicável aos atendimentos online. Mas o entendimento do que são Radiações é que
aponta para o embasamento de tal prática.
Com cada médium estando em sua residência, não se trata de corrente magnética,
propriamente falando, que é aquela descrita por Armond, no livro "Mediunidade, capítulo 21, item

"A Corrente". Trata-se, na realidade, de se unirem os médiuns em verdadeira sintonia de
pensamentos, sentimentos e preces, em perfeita conexão com a equipe de Espíritos encarregados.
Ao discorrermos sobre a Assistência Espiritual Virtual efetuada com a inclusão do público
usuário em tempo real, primeiramente cabe lembrar: mais do que antes, compete ao voluntário o
esmero na sua preparação individual (nos aspectos espirituais e físicos), e na preservação do
ambiente a partir do qual vai integrar-se à tarefa.
Em linhas gerais, podemos esquematizar a Assistência Online conforme segue abaixo,
respeitando o modelo já consagrado no capítulo 2.9 do livro Vivência do Espiritismo Religioso, cujo
texto será aplicável complementarmente ao procedimento virtual sempre que houver necessidade
de melhor entendimento sobre o funcionamento dos trabalhos, assim colaborando com as Casas que
desejem utilizar o novo formato.
Em tempos de normalidade e na efetiva vigência das Assistências presenciais, sugere-se que a
oferta alternativa do procedimento virtual, atenda, por coerência, aos requisitos já conhecidos nas
práticas da Aliança: inexistência de Centro da Aliança na localidade onde está o assistido,
impossibilidade de deslocamento do necessitado (por doenças, invalidez, etc.), ou outro motivo,
sendo analisada cada situação pela coordenação da Casa.
Nesse sentido, vale relembrar e resgatar a importância da convivência fraterna dentro do
espaço físico do Centro Espírita. ("Vivência" - 7a edição: cap. 2.6 - item Grupos
Mediúnicos/Samaritanos, e cap. 2.5 - item EAED/Critério de Matrícula; "Passes e Radiações"- cap.
20).

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL VIRTUAL
O QUE É?
Assistência Espiritual Virtual é um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar
reequilíbrio espiritual à coletividade que busca o Centro Espírita através de recursos digitais como
computadores, tablets e smartphones.
Está fundamentada em preleções evangélicas e radiações.

COMO SE ESTRUTURA

Plataforma Digital
Escolhida previamente pela Casa, entre as existentes, oferecendo-se treinamento aos que irão
utilizá-la.

Divulgação
A divulgação do atendimento virtual pode incluir desde a simples aposição de cartaz na
fachada da Casa Espírita, até os meios oferecidos pelas redes sociais existentes, integrando-se os
mecanismos de informação ao público.

Entrevistas
A tarefa de entrevistas pode ser divulgada para dia e horário à parte, com prévio
agendamento através de canal escolhido (telefone, email, whatsapp, etc.), propiciando espaço
fraterno de escuta ao necessitado, oferecendo-se a ele o acolhimento e orientações sobre como é
realizada a Assistência Espiritual online, para que não haja imprevistos quanto ao ingresso do
assistido na data do atendimento.
O voluntário do plantão virtual deverá ter passado por curso de capacitação para a tarefa e ter
experiência, atendendo às orientações do capítulo 27 do livro Passes e Radiações.
As anotações feitas pelo entrevistador plantonista virtual serão sucintas, preservando o sigilo
das situações vividas pelo assistido. Será repassada a ficha ao Dirigente da Assistência.

Equipe de voluntários
Contará com o dirigente responsável, sendo os demais considerados colaboradores que
exercerão as mais variadas tarefas que este novo formato necessitar. É recomendável que tenham a
experiência adquirida nos trabalhos presenciais, para melhor compreensão da dinâmica e
funcionamento. A equipe contará com um ou dois responsáveis pelo ingresso do público no link
oferecido para entrada, zelando pelo cumprimento do horário.
Público
Esta atividade é aberta ao público sem qualquer restrição de ordem religiosa, social, etc.
A partir dos 12 anos não há restrições de frequentar a Assistência Espiritual Virtual sendo que
as crianças devem ser atendidas em dia e horário específico.
Reuniões
Serão organizadas reuniões semanais com duração de 60 ou mais minutos, que incluem:
recepção, preleção e radiações. Deverá ser estabelecido o período de ingresso do assistido na
reunião, para que este não perca os benefícios da mesma. Uma vez iniciada a assistência, não haverá
mais entrada de voluntário ou de público.
Atividades Preparatórias
A preparação deve ser diária, com oração, vigilância e reforma íntima, em especial nas horas
que antecedem a tarefa.
O voluntário fará uso do autopasse e prece individual antes de se conectar ao grupo.
Observar o contido no livro "Desenvolvimento Mediúnico" - parte II - Desenvolvimento
Primário - itens Preparação do Ambiente e Abertura.
Igualmente nos referimos ao Anexo I do livro "Iniciação Espírita" - "Preparação dos Trabalhos
Espirituais".
Tais textos são ricos em ensinamentos indispensáveis.
A equipe se reunirá antes do ingresso do assistido no link divulgado. Fará a leitura inicial, a
prece de abertura e a ligação com os benfeitores espirituais na ordem de elevação vibratória prevista
no apêndice "Preces e Hinos" do livro Vivência do Espiritismo Religioso.
Pela característica do trabalho, não é necessária a reativação dos centros de força.
Porém, a equipe de assistência espiritual do GA (Grupo da Aliança) decidirá se realiza ou não a
reativação, aprofundando observações e o estudo do assunto para melhor decisão.

Ambiente
Cabe ao voluntário assegurar-se da privacidade do ambiente, para não ser interrompido
durante a Assistência, bem como zelar pelo padrão vibratório e espiritual do local. Se a equipe optou
pelo contato online com o público assistido, cuidar da organização visual adequada do espaço de
cada integrante. Atender integralmente, entre outros cuidados, ao que consta no livro Mediunidade,
de Armond, Capítulo 21 – Adaptação Psíquica – O Ambiente.
Recepção
O assistido já terá sido informado antecipadamente do horário de ingresso na Assistência, que
poderá ocupar os 10 minutos iniciais da reunião, quando será recebido com empatia. Enquanto são
aguardados demais ingressantes, pode-se estabelecer leitura edificante com música de fundo.
Preleção Evangélica
Abertura com prece inicial bem simples, sem citarem-se as Fraternidades e Equipes Espirituais
de Limpeza e de Segurança.
O tema do dia, extraído do Evangelho Segundo o Espiritismo, será previamente programado.
Se na assistência presencial a duração máxima da preleção é de 20 minutos, sugere-se um
tempo menor na tarefa virtual, para melhor concentração do necessitado ao conteúdo explanado.
Encerra-se com as vibrações pelos necessitados em geral, também de forma simples e
reduzida, e prece de encerramento.
Atendimento pelo Passe Virtual
Em todos os casos, o coração age como uma emissora de ondas, cuja potência fundamental é
o sentimento amorável, o desejo sincero de servir, auxiliar, socorrer. O voluntário deixa que de seu
coração fluam as ondulações vibratórias de reconforto. O colaborador sente a necessidade do
próximo e o desejo ardente de beneficiá-lo, produzindo em si mesmo e depois projetando ao alvo as
ondas de luz, de vida e de amor. Essas radiações possuem grande poder espiritual originado do amor
ao próximo, força primordial da Criação Divina.
a) Passe Coletivo Virtual
Após a preleção, a Equipe que optou pelo passe simultâneo ao conjunto dos assistidos
conectados, manterá a concentração e a radiação amorosa em direção a todos eles, enquanto o
dirigente conduz o pensamento dos presentes para a ligação com Jesus, informando que é o
momento de receberem do Alto os fluidos de que necessitam para sua melhoria física e espiritual,
bem como para seus respectivos lares, proferindo uma prece, pelo tempo sugerido de 01 a 02
minutos.
b) Passe Individual Virtual
Após a preleção, a Equipe que optou pelo passe individual terá um colaborador que
encaminhará o assistido, pela ordem, a uma sala virtual (link separado), onde este receberá as
radiações conforme suas necessidades (capítulo 23, itens 2 e 3 do livro Passes e Radiações):
b.1 - para moléstias físicas, são endereçadas radiações de equilíbrio, vida e saúde;
b.2 - para as perturbações psíquicas e espirituais, as radiações serão de luz e pureza, que
desintegrarão as vibrações pesadas.

O assistido receberá do dirigente da sala a orientação de pensar em Jesus e se ligar à
espiritualidade superior para receber aquilo de que necessita, com fé e esperança. Enquanto isto os
médiuns doam conforme o item b1 ou o b2 acima, pelo tempo sugerido de 40 segundos
aproximadamente.
c) Passe a distância em grupo
Encontrando-se os necessitados à distância (em suas casas, hospitais, presídios, clínicas e
outros) o dirigente, munido de uma lista ou caderno, cita os nomes e localização dos assistidos.
Poderá optar por não verbalizar individualmente os nomes, e referir-se a todo o conjunto
anotado na lista ou caderno. Para os assistidos, conjuntamente, são endereçadas num só momento
as Radiações emitidas pelos integrantes da Equipe, concentrados nesta atividade pelo tempo
sugerido de 01 a 02 minutos.
d) Passe a distância individual
Encontrando-se os necessitados à distância (em sua casa, hospitais, presídios, clínicas e
outros) o dirigente terá em mãos uma relação onde conste o nome e localização de cada um. Assim
que o nome é lido, os médiuns concentrados emitem as Radiações para cada caso individualmente.
Encerramento.
Após receber o atendimento pelo passe, o assistido será dispensado, devendo retirar-se.
A Equipe, então, fará as vibrações finais e a prece de encerramento.

CONCLUSÃO
O roteiro aqui exposto segue as diretrizes do capítulo 2.9 do livro Vivência do Espiritismo
Religioso, adaptando-o para ambiente virtual.
Não visa suprimir ou desqualificar as práticas de Grupos que, durante a pandemia,
implantaram essa ou aquela solução para a continuidade de suas Assistências Espirituais.
No entanto, as Casas podem também experimentar o roteiro ora apresentado, especialmente
aquelas que ainda não construíram a sua Assistência Espiritual Virtual e sintam a necessidade de
instituí-la.

