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Antônio Carlos Tonini volitando com o companheiro que o acompanha até a casa espírita numa região conhecida por ele, em
que foi um trabalhador espírita, que desencarnou, e do outro lado da vida quis entender o que acontecia durante uma reunião.
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Nesta cena, vemos o uso de 
aparelhos “eletrônicos” que 
serão usados ao longo dos 
trabalhos.

Muitas dessas tecnologias
ainda são desconhecidas no 
plano físico.



E você pode ver também vários espíritos com o perispírito com tonalidades diferentes,  para mostrar aqueles espíritos que estão aqui 
na crosta, e que não conseguem ascensão, e portanto diante daquela luz muito grande que o portal oferece, muitos até confundem 

como sendo ali a porta do Céu.
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Na mente daqueles que 
assistem a palestra, os 
pensamentos estão 
sendo trabalhados, as 
ideias do orador sendo 
colocadas, acabam 
despertando os 
conhecimentos de todos 
os encarnados. Esta 
jovem em primeiro plano, 
tão logo o orador faz uma 
referência às atitudes 
evangélicas, do respeito 
ao próximo, faz com que 
a moça lembre 
imediatamente do 
episódio daquele dia que 
ocorreu entre ela e sua 
mãe, por uma bagatela, 
uma coisa mínima ela 
brigou com a mãe antes 
de sair para o trabalho e 
deixou sua mãe 
entristecida. 



A cena mostra que há um mezanino, uma região reestruturada com recursos em matérias do mundo espiritual, para receber
exatamente os espíritos que vão acompanhar a palestra.Quando o orador faz alguma referência á Jesus de Nazaré, a imagem
da tela atrás do orador vem à frente de todos os espíritos.





No livro (caixinha) de 
vibrações, as pessoas 
anotam o nome e o 
endereço, pedindo a 
ajuda dos espíritos, 
quando o “aparelho” 
passa sobre os nomes, 
salta na tela, a energia 
do pedido feito por 
alguém.



Se os espíritos descobrem que a 
pessoa necessitada, que foi 
intencionada no livro de 
vibrações está presente naquela 
reunião, eles vão até ela 
ajudar.Consultando sua tela 
mental, tentando entender o 
problema, e ver o que é possível 
fazer.



Durante os Passes, há uma 
pessoa que está pensando em 
outra coisa e logo no centro, há 
uma jovem que sai levemente 
do corpo; Marcos explica à 
Tonini que, o passe é de um teor 
de energia que penetra em 
nosso corpo, mas pelo esforço 
da prece ou da concentração de 
quem está recebendo o passe, o 
perispírito praticamente absorve 
toda aquela energia e quando 
volta a juntar ao corpo, 
consegue fazer um efeito 
melhor, mostrando mais uma 
vez a lição de Jesus, “ A cada um 
segundo a suas obras.”



Terminando o Passe, vamos observar o
ambiente onde estão as garrafas (os
copos) de água, os espíritos estão
magnetizando a água, colocando recursos
que podem servir de medicação para as
pessoas.



No atendimento fraterno, o companheiro já está fazendo sua leitura, ou oração, e três espíritos estão designados para ajudá-lo.



A primeira pessoa a ser atendida é um senhor, 
que possui problemas orgânicos já instalados 
no corpo físico. O Espíritos está vendo dentro 
do corpo dele, exatamente onde está o 
problema, intui o atendente fraterno para 
avisar o companheiro que ele precisa consultar 
um médico de sua confiança, pois o problema 
já está instalado no corpo físico, do lado dos 
espíritos ela observa a lesão e vai contribuir 
fluidicamente para que isso melhore também.



Agora, uma outra pessoa 
entra, uma jovem 
bastante desesperada, 
ela está com uma 
espécie de obsessão, o 
Espírito identifica 
imediatamente o 
problema, ela está ligada 
à uma entidade, e 
orienta ao atendente 
para dizer a ela para que 
inicie um tratamento de 
Passes e também vai 
colocar o nome dela para 
o tratamento da 
Desobsessão. O obsessor 
é um ex marido da sua 
última encarnação, que 
não a perdoou, e hoje a 
persegue.



A reunião está 
terminando, os 
Espíritos saem em 
caravanas, muitos 
dos que estavam no 
livro de vibrações, 
que não puderam 
comparecer à casa 
espírita, terminando 
a palestra, muitos 
espíritos vão a 
procura deles para 
ajuda-los.
Agora, volitando, 
levam alguns 
espíritos 
necessitados para 
colônias.
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Obrigado!



Os Centros Espíritas 

“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando 
observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família 
espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens 
por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da 
caridade cristã.” 

ALLAN KARDEC – (O Livro dos Médiuns, cap. XXIX, item 334)


