UNIDADE DE LUZ E INTEGRAÇÃO EM RAMATIS - UNIR
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL BEZERRA DE MENEZES – Núcleo nº 8
ORIENTAÇÕES
1. PREPARAÇÃO PARA O ATENDIMENTO ESPIRITUAL
24 horas antes do atendimento
a. Abstenção de carne (de qualquer tipo), bebida alcoólica e tabaco nas 24h que antecedem ao atendimento espiritual. A
ingestão destes produtos interfere energeticamente no corpo físico e contribui para neutralizar os fluídos espirituais manipulados
durante o seu atendimento.
b. No dia do atendimento (sábado e domingo) evite orientar o seu pensamento para assuntos que contribuam para baixar a faixa
de vibração individual. Mantenha seu pensamento elevado, direcionado para assuntos nobres.
2. CONDUTA NO DIA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL
a. Alimentação leve, sendo a última realizada até duas horas antes do atendimento.
b. Caso sinta necessidade de se alimentar durante a permanência no local do atendimento, priorize alimentos leves de fácil
digestão, recomenda-se barra de cereal, fruta ou biscoito. Evite deixar o local para fazer lanches pesados.
c. Use roupas claras, confortáveis e limpas, bem como adequadas e discretas, condizentes com o local. Prefira roupas compostas
de no mínimo duas peças (superior e inferior), evitando-se vestidos e macacões. Para tratamento de joelho use uma calça que
facilite expor esta parte do corpo.
d. É possível levar uma garrafa de água para fluidificação. Identifique a sua garrafa. Coloque-a sobre a mesa de vibração e solicite
mentalmente que a equipe do Dr Bezerra de Menezes coloque os fluídos necessários ao seu atendimento.
e. Assim que chegar ao local de atendimento desligue imediatamente o seu celular. Não utilize qualquer tipo de equipamento
eletrônico.
f. Enquanto aguarda o atendimento mantenha-se em silêncio e não cruze as pernas ou os braços, pois esta postura interrompe o
fluxo de energia pelos seus corpos. Lembre-se que você está sendo atendido desde o momento em que chegou ao local. A
oração e a leitura de livros e textos afins contribuem para a manutenção do padrão de vibração.
g. Verifique no site da UNIR (www.uniremramatis.com.br) os dias de atendimento espiritual de cada especialidade.
h. A abertura da casa e início do atendimento tem horários diferentes no sábado e no domingo. Verifique no site da UNIR estes
horários. Logo após a abertura do local tem início o passe espiritual, momento em que se sugere a conexão com seus mentores
espirituais ou outra crença pessoal.
i. Há um limite de horário para entrada no local do atendimento. Verifique no site da UNIR (www.uniremramatis.com.br).
j. O atendimento espiritual da pediatria é até 12 anos. É importante que a criança e seu acompanhante estejam prontos no
horário previsto, inclusive já tenha passado pelo passe. Após o atendimento a criança deve deixar o local com um dos pais (ou
acompanhante).
k. O acompanhante da criança (somente um) será atendido juntamente com a criança. Os demais acompanhantes, se houver,
serão atendidos normalmente na sua vez e no dia específico de sua especialidade.
l. Após o atendimento espiritual de oncologia a pessoa deve deixar o local. Programe-se para isso.
m. Em regra, o atendimento é realizado conforme a ordem de chegada. Caso você tenha algum tipo de restrição de saúde ou mal
estar que o impossibilite aguardar normalmente sua vez, informe a um membro da equipe de trabalho a sua situação.
n. O atendimento de crianças, idosos e pessoas com dificuldade de comunicação verbal ou compreensão das orientações será
realizado com a presença obrigatória de um acompanhante adulto durante todo o período.
o. Após passar pelo passe, não fique saindo e entrando da UNIR. Este movimento interfere na vibração energética dos trabalhos.
p. Cada pessoa é responsável pelos seus pertences Não existe local próprio para a guarda de bolsas e objetos pessoais. Assim,
prefira bolsas pequenas e de fácil manuseio e deslocamento. Não deixe bolsas, casacos, blusas ou objetos sobre as cadeiras ao se
levantar para ser atendido. Mantenha o que é seu com você.
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q. A eficácia do atendimento espiritual depende exclusivamente da sua preparação, da sua fé e do seu merecimento.
r. As pessoas com dificuldade de locomoção ou impossibilidade de aguardar na fila devem chegar para o atendimento próximo
do horário de abertura da casa. Assim evitam ficar em pé aguardando na fila a abertura da casa.
s. Esse atendimento é espiritual e complementar, não substituindo, em hipótese alguma, o tratamento com acompanhamento
médico.
3. CONDUTA APÓS O ATENDIMENTO
a. Alimentação e repouso
Recomenda-se repouso e alimentação leve nas 24h seguintes e a abstenção de carne (de qualquer tipo), bebida alcoólica e
tabaco nas 48h seguintes.
b. Atendimento à distância em casa
Até o seu retorno, realize o atendimento espiritual à distância em casa semanalmente, que consiste em:
- nas sextas-feiras, entre 19h00 e 23h00 escolha uma hora cheia (19h, 20h, 21h, 22h ou 23h);
- deite-se em um local tranquilo e silencioso. Use roupa branca ou de cor clara;
- coloque um copo com água na cabeceira da cama;
- concentre-se e reze por 30 minutos, solicitando o atendimento das entidades da Equipe de Bezerra de Menezes e a
fluidificação da água;
- fique deitado por mais meia hora, colocando-se á disposição do atendimento. Caso durma, não há problema;
- ao acordar, beba a água do copo e mentalize que você está assimilando todos os fluídos energéticos necessários ao seu
tratamento.
O atendimento a distância mantém a energização até o seu próximo atendimento. As entidades estarão lhe assistindo durante
este procedimento. Caso você vá a energização na UNIR, naquele dia não há necessidade de fazer o atendimento à distância em
casa.
c. Energização na UNIR
Entre um atendimento e outro, uma vez por mês é realizada uma sessão de energização na UNIR, por orientação da
Espiritualidade. Informe-se sobre a próxima data da energização no site da UNIR. Esta energização ocorre às sextas -feiras.
d. Água de cabeceira
A espiritualidade recomenda que todos coloquem um copo de água na cabeceira antes de dormir, faça as suas orações e peça
com fé que todos os fluídos necessários ao seu tratamento. Na manhã seguinte, ao acordar, beba a água e mentalize que você
está assimilando todos os fluídos energéticos necessários ao seu tratamento. Tenha fé!
d. Evangelho no lar
Realize o Evangelho no Lar. Ele pode ser adotado pela família, promovendo o progresso espiritual, a harmonização do ambiente
e a manutenção da vibração elevada do lar.
CULTO AO EVANGELHO NO LAR
Qual a importância dessa prática? A leitura do evangelho no lar pode ser configurada como uma das práticas mais salutares e úteis, por tratar-se de
providência cuja constatação de mais rápido e efetivo resultado apresenta. A cobertura conseguida, pela prática do Evangelho, permanece como sustentação
para o lar, seus componentes, por toda a semana. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que a família permaneça sintonizada com a espiritualidade amiga
na prática de atitudes e pensamentos construtivos. É recomendada em complemento à assistência recebida na UNIR.
Como proceder? A primeira coisa que precisa ser feita é escolher um dia na semana e um horário, o qual deverá ser sempre observado e cumprido dali para
frente, todas as semanas. Deve iniciar-se com uma prece, simples e espontânea, em que os sentimentos, mais do que palavras, tenham valor.
Coloque uma jarra de vidro com água sobre a mesa, para fluidificação. Na falta dessa podem ser utilizados copos, qualquer um, em número correspondente
aos integrantes do Evangelho. Em seguida, deve ser lido um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, por um dos presentes. O trecho deve ser lido e
comentado de forma acessível para os presentes. Deste comentário será sempre conveniente que todos participem. Após o comentário, um dos familiares,
previamente designado, deverá incumbir-se de efetuar as Vibrações, que devem ser simples e objetiva, e solicitar que água seja fluidificada. Terminadas as
vibrações deve ser feita uma prece de agradecimento pela realização do Evangelho com a assistência dos Benfeitores Espirituais, como forma de encerramento
do trabalho. Servir, após a prece de encerramento, a água fluidificada.
Obs.: Quem mora sozinho deve fazer o Evangelho, contudo deve fazê-lo em voz alta.
Que assim seja!
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Observações:
1) a escolha de textos para leitura poderá ser feita por abertura aleatória do livro. Desta forma os mentores espirituais poderão fornecer instruções diretas,
adequadas ao momento.
2) Evite a evocação espiritual. Lembre-se, que o propósito da reunião é o estudo do Evangelho, não é uma reunião mediúnica.
Importante:
Não basta realizar o Evangelho no lar semanalmente. Procure rever seu comportamento e sua postura pessoal ante as situações de sua rotina diária. Pense a
respeito dos seguintes assuntos: tolerância, paciência, perseverança, não discriminação, serenidade, humildade e harmonia.
PENSAMENTO BUDISTA
“O mais glorioso não é quem vence em batalhas milhares de homens, mas sim quem a si mesmo vence.”
PARE DE ALIMENTAR AS NUVENS QUE ELAS DISSIPARÃO. FAÇA BOM USO DE SEUS PENSAMENTOS!
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