O TRATAMENTO ESPIRITUAL NÃO DISPENSA O TRATAMENTO MÉDICO MATERIAL.
Sempre procure o seu médico para avaliações e diagnósticos, além de manter as medicações por ele prescritas.
SEGUIR estas RECOMENDAÇÕES 2 DIAS ANTES até 3 DIAS APÓS da data agendada da cirurgia espiritual
– Evitar carne vermelha
– Evitar bebida alcoólica
– Evitar fumar
– Evitar fazer exercício físico
– Evitar fazer sexo
OBS: São recomendados 5 passes, sendo 1 antes e 4 após a cirurgia espiritual, um a cada semana. Receba os passes em
nossa casa às quintas-feiras das 13 às 19 h. Ou assista os vídeos deste site com orações e passes virtuais.
NO DIA DA CIRURGIA ESPIRITUAL (SEXTA-FEIRA) na sua própria casa
Após 17 h:
– Não comer alimentos sólidos;
Para o preparo:
– Tomar banho antes da cirurgia (assepsia);
– Usar roupas, cobertores e lençóis de cores claras;
– O quarto deverá estar limpo;
GARRAFAS DE ÁGUA PARA FLUIDIFICAÇÃO
Colocar no quarto garrafas destampadas de 1,5 litro de água sem gás para serem fluidificadas durante a cirurgia espiritual:
Adultos e crianças acima de 7 anos: 4 garrafas
Crianças até 7 anos: 2 garrafas
Das 20:00 h às 22:00 h - Horário LOCAL de onde estiver (Não é necessário se preocupar com o fuso horário diferente)
Deverá estar deitado em seu quarto, sozinho, exceto crianças, que poderão estar acompanhadas de um adulto. Telefone
desligado e luz apagada. Ninguém deverá entrar no quarto nesse período.
Procure manter a mente tranquila, em oração e gratidão a Deus. Relaxe e se quiser, pode dormir.
NÃO SE LEVANTAR DA CAMA ANTES DAS 22:00 h! NÃO DEVERÁ SER ACORDADO!
Ao acordar:
Levantar-se sem pressa. Tampar as garrafas de água e tomar conforme instrução abaixo. Pode ser feita uma refeição leve.
Crianças até 7 anos: Tomar ½ copo 1 vez ao dia
Adultos e crianças acima de 7 anos: Tomar ½ copo da água fluidificada 2 vezes ao dia.
Consumir as garrafas até o término.
Mães que amamentam: fluidificar 4 garrafas, tomar ½ copo 2 vezes ao dia.
Pode ser feito suco ou leite com a água.
A água não deve ser gasosa, nem gelada, nem fervida.
Após 30 dias desta cirurgia: Se desejar ou achar necessário, poderá solicitar novamente.
A CURA SE DARÁ PELA FÉ E PELO MERECIMENTO DE CADA UM.
ALÉM DOS PROCEDIMENTOS GERAIS ACIMA, HÁ TAMBÉM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ALGUNS CASOS COMO
OBESIDADE, VISTAS OU ENGRAVIDAR. SÃO ELES:

VISTAS INSTRUÇÕES ALÉM DOS PROCEDIMENTOS GERAIS LISTADOS ACIMA

No caso de problemas de visão são necessárias 3 cirurgias, uma a cada 30 dias. As próximas cirurgias devem ser solicitadas
pessoalmente ou pelo site.
APÓS A CIRURGIA ESPIRITUAL DAS VISTAS
– Evitar claridade, mesmo dentro de casa, usando óculos escuros por 3 dias.
– Não ver televisão, computador, celular, não ler, não costurar, não forçar as vistas durante 3 dias.
– Fazer compressas com A ÁGUA FLUIDIFICADA colocando algodão embebido sobre as vistas e trocar a compressa quando
A ÁGUA FLUIDIFICADA esquentar repetindo por 3 vezes.
– Fazer 3 sessões de compressa por dia, durante 10 dias.
_____________________________________________________
OBESIDADE INSTRUÇÕES ALÉM DOS PROCEDIMENTOS GERAIS LISTADOS ACIMA
Regime alimentar – Sugestão de Cardápio para seguir por 30 dias:
Alimentar-se com mais frequência e menor quantidade por refeição (a cada 3 horas).
– Café da manhã das 6:00 às 8:00 h: Leite com pouco café, queijo branco, torrada, geléia, mel, fibras, frutas (não cítricas).
– Lanche 10:00 h: Comer uma fruta, de preferência, pera.
– Almoço e Jantar: Legumes cozidos, arroz, lentilha. Não misturar grãos ou massas com carnes. Somente na sopa poderá
ter mistura.
– Lanche 15:00 h: tomar uma vitamina com fruta não cítrica.
– Antes de deitar-se: Tomar chá com torradas e queijo branco.
Observações gerais: As carnes deverão ser grelhadas. Cortar cítricos. Não fumar. Não comer: frituras, gorduras, salgadinhos
artificiais, amendoim, chocolate, doces e frutas cítricas. Não beber: refrigerantes e bebidas alcoólicas.
Carne: só com legumes e verduras (a carne vermelha após 3 dias da cirurgia).
Grãos: só com legumes, verduras, purê de batata, ovo pochê.
Massa: só com legumes, verduras e molho branco.
Deverá caminhar durante 1 hora durante 30 dias, iniciando após 3 dias da cirurgia.
____________________________________________________
ENGRAVIDAR INSTRUÇÕES ALÉM DOS PROCEDIMENTOS GERAIS LISTADOS ACIMA
Para engravidar são recomendadas pelo menos 3 cirurgias espirituais (1 a cada 30 dias). E é recomendado que também o
cônjuge as faça nas mesmas datas. Não é necessário enviar os dados do cônjuge, apenas que as instruções sejam seguidas.
Ficar atento ao fato de que cada um deve estar em um diferente cômodo da casa no momento da cirurgia.
As próximas cirurgias devem ser solicitadas pessoalmente ou pelo site.
_____________________________________________________
ANIMAIS - PROCEDIMENTOS PARA CIRURGIA ESPIRITUAL
A cirurgia espiritual será realizada na sexta-feira das 20h às 22h, seu horário local, em sua casa.
Recomenda-se que alguém fique com o animal durante a cirurgia espiritual, num local tranquilo e limpo. Deve-se colocar
no recinto 1 garrafa de água de 1,5 litro, sem gás, destampada para ser fluidificada.
Após as 22h, o tutor deverá dar meio copo desta água fluidificada ao animal e repetir nos dias subsequentes, 1 vez ao dia
até a água acabar.
Após 30 dias desta cirurgia, poderá solicitar novamente se for necessário.

