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Curso de Capacitação  de Colaboradores

MEDICINA DA TERRA

Uma visão da cura através  das tradições  ancestrais 

Medicina da Terra e o NENL  
“Comunidade filosófica, científica e religiosa 
dedicada ao crescimento moral, intelectual e 

espiritual da pessoa humana, através da prestação 
de serviços evangélicos, educativos, elucidativos, 
energético-espirituais e de diferentes terapias de 

assistência emocional e de bem estar físico”
Informativo Nosso Lar- nº 1 - Editorial
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Dimensão filosófica: 
“Trabalha a coerência, 

convergência, 
harmonização do saber 

milenar e 
contemporâneo, 

chegando a filosofia do 
servir e a ética universal 

da responsabilidade 
social, com respostas na 
conduta e nas atitudes.”

Informativo Nosso Lar- nº 1 - Editorial

Dimensão científica: 
“O trabalho como extensão 
do aprendizado dos bancos 
escolares, ..., acrescentando 

aos currículos de cada 
pessoa novos conhecimentos 
com diferentes interpretações 

em busca do ser integral.”
Informativo Nosso Lar- nº 1 - Editorial
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Dimensão religiosa: 
“O componente 

religioso da casa não 
pode ser confundido 

com instituições 
religiosas tradicionais, 

pois não se trata de 
algo eclesial e sim do 

aspecto de “religação” 
da pessoa com a sua 

dimensão divina, que o 
faz baseada na 

doutrina espírita.”
Informativo Nosso Lar- nº 1 -

Editorial

Todas as palestras 
proferidas no NENL e 

CAPC são de 
responsabilidade da  
Equipe Filosófica, 

dedicada ao estudo dos 
campos filosófico, 

cientifico e religioso, 
visando despertar nas 
pessoas a importância 
do autoconhecimento, 
responsabilidade pela 
sua transformação e 

cura. 
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Todas as terapias 
energéticos-espirituais
aplicadas no tratamento 
dos pacientes do NENL-

CAPC são 
intuídas/determinadas pela 
espiritualidade. Alicerçam-
se na sabedoria milenar e 

são analisadas pela 
ciência antes de serem 

implementadas.  

O NENL-CAPC oferece diversas terapias 
através do PRIS – Programa de 
Reconciliação Integral do Ser,  

instrumentos que possibilitam a 
percepção de que todos são agentes da 
sua própria cura, através da ampliação 
da consciência de si mesmo e na sua 

relação com o outro, o mundo e o Divino.
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“Não há dificuldade que o 
Amor não vença;

Doença que o Amor não 
cure;

Porta que o Amor não abra;
Obstáculo que o Amor não 

transponha;
Muralha que o Amor não 

derrube;
Pecado que o Amor não 

redima...”
Emmet Fox


