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Irmão Jaime Matos

O NENL funciona como um foco de luz que ilumina cada ser que 
aqui passa com o amor, a fé e a razão.

Hoje é a um só tempo:

ESCOLA - que possibilita ao ser humano, pelo estudo constante e 
disciplinado, inteirar-se das Leis Divinas que regulam o seu 

destino.

HOSPITAL - onde são socorridos os acidentados da alma pelos 
recursos fluídicos e espirituais como o passe, a água fluidificada, 

o algodão energizado, a prece, a desobsessão, a palavra de 
esperança, o estudo evangélico e doutrinário, as práticas 

terapêuticas relacionadas aos processos emocionais, físicos e 
espirituais.
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Educação Mediúnica

“O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e 
trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação.

Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa 
que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os Espíritos sinceros 

e devotados ao bem e a verdade.”
Francisco Cândido XAVIER, pelo Espírito Emmanuel. O Consolador, questão 392.

“Todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao 
acesso dos maus Espíritos. A que, porém, eles exploram com mais 

habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos 
confessa a si mesma. [...].”

O Livro dos Médiuns, Segunda parte, cap. 20, item 228.

Nossa conduta:

Manter os níveis psicoemocionais em equilíbrio, orar, meditar e 
procurar vivenciar a compaixão e a fé;
Cuidar dos pensamentos, das paixões desenfreadas, das mágoas 
excessivas, dos melindres...
Manter a compostura, evitar cacoetes, respiração ofegante, não 
fazer diagnóstico ...
Cuidar da alimentação não só nos dias de trabalho, mas 
principalmente neles, optar pelo natural, leve, de fácil digestão, 
ingerir bastante água;
Policiar os vícios: a prática mediúnica está em desacordo com a 
dependência viciosa e a compulsão.
O êxito do trabalho reclama estudo, experiência, horário, segurança 

e responsabilidade aos compromissos assumidos.

... Boa vontade só, não basta!
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Relembramos que para os Trabalhos Mediúnicos necessitamos:

Conduta moral sadia ;

Respeito a si próprio e ao próximo;

Respeitar a hieraquia;

Conhecimento doutrinário;

Equilíbrio interior – físico, mental e emocional;

Confiança e disposição física e moral; 

Médiuns capacitados e disciplinados;

Pontualidade e perseverança.

O grupo de MEDIUNS COLABORADORES é um SER 
COLETIVO que necessita da harmonia do conjunto 

para bem funcionar.
Para isso é preciso que cada um busque o equilíbrio 
próprio através do preparo doutrinário contínuo, de 

vigilância permanente e não apenas nos dias de 
trabalho. 
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Os Espíritos desarmonizadores sabem tirar partido 
das situações de discórdia, pois esta é a sua 

especialidade.
Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente 

para eles próprios, ao longo dos séculos, senão 
isto: atirar as criaturas umas contra as outras, 

dividindo para conquistar [...].” 

Hermínio de Miranda. Diálogo com as sombras, cap. 
II, item 1.

Terapias X Doenças

As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes 
da vida terrena e é dever nosso, na seara do bem, 
procurar meios para minimizar o sofrimento daqueles 
que nos procuram e aplicá-los.

À Ciência adicionamos o magnetismo através do 
poder da ação fluídica aplicada nas terapias e pela 
influência da prece. 
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MANTRA

“Ninguém pode vir a mim, 
se o Senhor que me enviou 

não o trouxer”.

Muito Obrigado por estarem aqui!

Fiquem com Deus!
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NOSSO LAR – HOSPITAL ESPIRITUAL

LOCALIZAÇÃO

NOSSO LAR – HOSPITAL ESPIRITUAL

LOCALIZAÇÃO
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NOSSO LAR - ÁREAS ESPACIAIS

COMPLEXO NOSSO LAR

PROJEÇÃO DA OCUPAÇÃO ESPACIAL

Banda Energética – Campo Vibracional

Identificação Espacial – Outorga Espiritual


