
CENTRO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL 

Roteiro para Corrente de Orações -  Quartas-feiras – 20:00 hs. 

            
1) LEITURA – Evangelho S. Espiritismo (conforme calendário) 

 

2) HARMONIZAÇÃO / LIGAÇÃO COM O GRUPO 

Fique numa posição bem confortável. 

Procure desenvolver um estado de afetividade e de paz interior... 

Mentalize em torno de si um campo de energia luminosa cheia de 

vitalidade e de alegria. 

Faça algumas respirações profundas. Ao inspirar, visualize esse ar 

luminoso, carregado de energia e de alegria, penetrando em seu 

corpo, espalhando-se por ele. 

Não pense... Apenas sinta um estado de calma, de profunda paz... 

Desenvolva esse sentimento, ampliando-o, envolvendo todo o seu 

entorno nessa emoção tão boa... 

Vamos nos unir em pensamento aos companheiros de trabalho, 

que estarão recolhidos em seus lares. 

Vamos visualizar, todos nós reunidos na Casa de Cairbar, 

formando uma grande corrente de amor, de paz e de luz. 

 

3) LIGAÇÃO COM OS SUPERIORES 

Vamos nos ligar ao nosso Espírito Protetor e aos Espíritos 

Superiores que nos assistem (Cairbar, Dr. Bezerra de Menezes, e 

toda Equipe Espiritual da nossa Casa). 

 

4) PRECE: 

Elevemos o pensamento em prece a Deus, nosso Pai, e a Jesus 

Nosso Mestre, pedindo sustentação. 

 



5) IRRADIAÇÕES / VIBRAÇÕES 

a) Vibrações individuais  

Dirigir nossos pensamentos de amor, de paz e de equilíbrio, ao 

nosso irmão...(nomear) 

b) Vibrações coletivas 

Dirigir nossos pensamentos de amor, de paz e de equilíbrio: 

1) Pelo nosso planeta: 

Vamos visualizar a luz e o amor de Jesus, envolvendo e 

penetrando nosso planeta, em todas as dimensões; 

Desintegrando os miasmas deletérios, as formas pensamento que 

impregnam psicosfera; 

Desintegrando os vírus, bactérias e todos os agentes causadores 

de doenças; 

Envolvendo os cientistas para que sejam inspirados nas suas 

pesquisas na busca da cura para as doenças; 

Envolvendo os dirigentes mundiais, para que haja paz e 

fraternidade entre as nações; 

Que esta pandemia seja controlada e eliminada. 

Vibremos: 

2) Pela saúde dos enfermos, pelos hospitais, ou onde haja um 

leito de dor.  

3) Pela proteção aos velhos e crianças abandonados. 

4) Pelo desenvolvimento espiritual da juventude. 

5) Pela harmonia nos lares desajustados. 

6) Pelo amparo aos pobres. 

7) Por esta Casa, e todos os seus trabalhadores.  

8) Por todos os trabalhadores do bem. 

9) Pelos assistidos e frequentadores, encarnados e 

desencarnados desta Casa. 

10) Pelos Espíritos que são assistidos nas nossas reuniões.  



11) Pela reconciliação com os nossos desafetos.  

12) Pela harmonia nos nossos lares, pelos nossos familiares, e 

amigos. 

13) Por nós mesmos. 

 

6) PRECE FINAL – Agradecimento 

 


