
VIII - FLUIDOTERAPIA, ATENDIMENTO FRATERNO E IRRADIAÇÃO (história 
recente): 

A CEMP passou por fases de maior ou menor intensidade nas atividades 
de fluidoterapia (passes). A fluidoterapia sempre foi uma atividade básica da 
casa. Sua aplicação sofreu adequação ao longo do tempo para atender 
necessidades de modernização dos processos, bem como para atender à 
demanda do público; inicialmente o passe era aplicado ao público no próprio 
salão de palestras. Na década de 60 foi introduzida a câmara de passes, que 
atualmente comporta em condições confortáveis12 passistas. 

Em 1994 a atividade de fluidoterapia foi introduzida como complementar 
do programa Domingo com Kardec, no horário das 10h às 11h - programa com 
frequência semanal próxima de 200 frequentadores, além das crianças e 
jovens dos programas infanto-juvenis. 

O atendimento pessoal para consultas com entidades espirituais tem 
sido uma atividade normal da Sociedade, com períodos de recesso, em função 
da indisponibilidade temporária de confrades para o desenvolvimento do 
atendimento. 
Durante mais de 15 anos e até os meados de 1980, o irmão Mário Silveira teve 
importante atuação em trabalho de atendimento espiritual e fluidoterapia, que 
se desenvolvia nas terças-feiras à noite, atuando com maior frequência como 
médium do espírito de Luiz Fernando que, além de atendimento e orientação, 
prescrevia receituário alopático. 
Em menor número de vezes, para fazer o atendimento, intermediava as 
comunicações de uma entidade espiritual que se apresentava como o 
Português. Devido a condições de saúde e idade, o irmão Mário Silveira deixou 
de fazer os atendimentos e a casa passou alguns anos sem a atividade de 
consultas espirituais. 

No início da década de 1990 essa atividade foi reiniciada, nas terças-
feiras às 20h, com a participação especializada de diversos confrades e tendo 
o médium Rubens Corrêa como mediador do irmão Leocádio José Correia. 
Esse trabalho tem sido importante instrumento de equilíbrio de irmãos e porta 
de iniciação de muitos novos adeptos da doutrina. 

Como atividade complementar do atendimento espiritual e dos passes, a 
CEMP vem desenvolvendo de forma regular, com grande eficácia, há algum 
tempo o programa Atendimento Fraterno através do Diálogo, no qual irmãos 
experientes e treinados atendem e orientam pessoas de forma individual, em 
reuniões que em média chegam a 30 minutos. 

Com a colaboração de irmãos que completaram o ciclo do COEM, a 
CEMP vem, de longa data, desenvolvendo trabalho especializado de irradiação 
ou, como quer Richard Simonetti, trabalho de vibração, para pessoas que se 
encontram impedidas de comparecer aos trabalhos de fluidoterapia com 
justificativa plausível. 

 


