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   E D I T O R I A L

Após meses de espera ansiosa, foi realizado nos 
dias  27  e  28  de  fevereiro  e  01  de  março  o  II 
Encontro  Mundial  de  Magnetizadores  Espíritas. 
Reunindo magnetizadores e afins de várias partes 
do  Brasil  e  do  exterior,  foram  três  dias  de 
aprendizados  intensivos  e  inesquecíveis  para 
aqueles que tiveram a oportunidade de participar.
Aracaju foi o palco de palestras e apresentações de 
trabalhos  de  pesquisa  realizados  por  vários 
espíritas dedicados ao estudo e à prática magnética 
trazendo  um  enriquecimento  muito  valioso  para 
este instrumento de caridade que é o Magnetismo.
O esforço e a dedicação foram revelados ao ficarem 
patentes a abnegação a que vários companheiros 
têm  se  imposto  em  prol  da  divulgação,  do 
desenvolvimento e de um melhor entendimento da 
prática  do  magnetismo  segundo  os  moldes 
kardequianos.
Foram momentos de expectativa, de seriedade, de 
descontração,  de  estudo  e  de  musicalidade. 
Pessoas que já não se viam desde o I Encontro, 
outras que ainda não se conheciam, envolvidos na 
fraternidade  recomendada  por  Jesus,  todos 
imbuídos do mesmo propósito: conhecer mais para 
proporcionar  um  maior  alívio  às  dores  da 
Humanidade.

Apesar de terem sido mais de 28 horas de evento, 
ao final, a alegria continuava estampada nos rostos 
que expressavam o contentamento pelo muito que 
foi dito, visto e ouvido.
Além  de  uma  certa  nostalgia,  permanece  um 
profundo sentimento de motivação, de vontade de 
aprender mais e de contribuir de alguma forma e 
mais  efetivamente  para  a  disseminação  do 
magnetismo diante de tantas possibilidades que ele 
oferece.
O  Jornal  Vórtice  dedica  esta  edição  inteiramente 
aos  companheiros  que estiveram presentes  neste 
Encontro e na nossa cidade, embelezando-a ainda 
mais,  através  dos  sorrisos  e  da  luminosidade  de 
cada um. Aproveita para parabenizar a todos pelo 
esforço  e  dedicação,  rogando ao  Senhor  da  Vida 
para  que  os  abençõe  a  fim  de  que  mantenham 
acesa a chama da vontade para continuar trilhando 
este caminho traçado por Deus.
O próximo Encontro, segundo o que ficou definido 
pelo grupo participante, será realizado em 2010 na 
cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, sob 
a coordenação de Jacob Melo do LEAN - Lar Espírita 
Alvorada Nova. Até lá, e que venha o III Encontro, 
aguardado desde já com ansiedade.
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  ABERTURA DO EVENTO

Na noite de sexta-feira foi realizada a palestra 
de  abertura  com  Jacob  Melo  sob  o  tema 
“Magnetismo:  Perspectivas  Futuras”.  Os 
participantes receberam uma “injeção” de ânimo 
e  motivação  para  um  mais  amplo  esforço  em 
torno das pesquisas para descoberta do potencial 
e dos recursos oferecidos pelo magnetismo. Falou 
da  necessidade  de  reunirmos  comprovações 
documentais  a  fim  de  se  oferecer  maior 
segurança  e  confiabilidade  às  descobertas  e 
resultados obtidos com os pacientes tratados.
Segundo  Jacob,  a  recuperação  do  Magnetismo 
dentro do modelo oferecido pelos magnetizadores 
clássicos  e  ratificado  por  Kardec, significa  o 
resgate do próprio Espiritismo deturpado em suas 
bases através de ações sutis ao longo do tempo.
Além da palestra, brindou ainda os presentes com 
as  suas  músicas  repletas  de  brilho  e 
espiritualidade,  abrindo  o  evento com alegria  e 
descontração.

Adilson Mota: Boas vindas aos participantes
e prece de abertura

Fernando Simões: cerimonial

Jacob  Melo  é  um  dos 
fundadores  e  atual  vice-
presidente  do  LEAN  -  Lar 
Espírita  Alvorada Nova “...uma 
casa,  um  lar  para  idosos 
carentes,  onde  os  preceitos 
mais  puros  contidos  no 
Evangelho  do  Nosso  Senhor 
Jesus Cristo são observados na 
vivência  do  dia-a-dia.”(site  do 
conferencista)
Há  44  anos  é  estudante  e 
praticante  do  magnetismo, 
ministrando  cursos,  seminários 
e conferências de norte a sul do 
Brasil  e  também  no  exterior, 
sobre  temas  diversos  e 
principalmente sobre 
Magnetismo.
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Abrindo a programação de apresentações de trabalhos, 
Ana Vargas proferiu brilhante palestra a respeito do tema 
“Magnetismo e Obsessão”, tomando como base os textos 
de Allan Kardec contidos na Revista Espírita de 1862 e 
1863 sobre Os Possessos de Morzine.

Foi  ressaltada  a  importância  que  Kardec  atribui  ao 
magnetizador  espírita  como elemento indispensável  nos 
processos de desobsessão.

“...todas as Casas Espíritas, de modo geral, apresentam 
trabalho  de  desobsessão  -  disse  Ana  Vargas,  em 
entrevista  -  no  entanto,  este  trabalho,  à  luz  do  que 
Kardec  coloca,  deixa  muito  a  desejar  pela  falta  do 
magnetizador  espírita”.  Explicando  o  funcionamento  do 
trabalho magnético ligado à desobsessão realizado pela 
Sociedade  Vida,  de  Pelotas/RS:  é  feito  o  atendimento 
magnético e conforme a recomendação do magnetizador 
ou do entrevistador ou de ambos, é feita uma evocação 
numa  reunião  que  acontece  logo  após  o  atendimento 
magnético.

Um dos trechos selecionados pela apresentadora foi  da 
Revista Espírita de maio de 1862:
"Não são os médicos, mas magnetizadores, espiritualistas 
ou espíritas que seria preciso enviar para dissipar a legião 
dos maus Espíritos, perdidos em vosso planeta. (...)”
Mais  adiante:  “(...)  o  magnetizador  deve  ter  o  duplo 
objetivo de opor uma força moral a uma força moral, e de 
produzir sobre o sujeito uma espécie de reação química, 
para nos servir de uma comparação material, expulsando 
um fluido  por  um outro  fluido.  Daí,  não  só  opera  um 
desligamento  salutar,  mas  dá  força  aos  órgãos 
enfraquecidos por uma longa e, frequentemente, vigorosa 
opressão.” RE, dez/1862.

Para isto há que se desenvolver no magnetizador certas 
qualidades. E Kardec não nos deixa sem a orientação a 
respeito. Na mesma Revista, outro texto selecionado por 
Ana  Vargas  assim  explica:  “(...)  a  força  está  na 
autoridade  que se pode tomar sobre o  Espírito,  e  esta 
autoridade  está  subordinada  à  superioridade  moral.  A 
superioridade moral é como o Sol, que dissipa o nevoeiro 
pelo poder de seus raios. Esforçar-se por ser bom, tornar-
se  melhor  se  já  se  é  bom,  purificar-se  de  suas 
imperfeições, em uma palavra, se elevar moralmente o 
mais possível (...)”.

Em  outro  momento,  Ana  Vargas  apresentou 
vídeo  contendo  entrevista  gravada  com  as 
companheiras espíritas Janice Jacques Weber, a 
qual está fazendo a tradução do livro em francês 
Manual  do  Estudante  Magnetizador,  e  Lizarbe 
Gomes,  que  está  traduzindo,  também  do 
francês,  o  Jornal  do  Magnetismo,  ambas  as 
obras do Barão du Potet.
As  tradutoras  são  professoras  de  história  e 
revelam  a  sua  paixão  pelo  francês  ao 
enfrentarem  um  verdadeiro  desafio  que  elas 
comentam:  a  antiguidade  da  linguagem 
apresentada, pois as obras são do século XIX, e 
a  extensão  do  trabalho  -  o  Jornal  do 
Magnetismo se compõe de 12.500 páginas.
Na  entrevista,  Janice  e  Lizarbe  ressaltaram  a 
bravura  e  a  persistência  dos  magnetizadores 
clássicos -  estampadas nas obras traduzidas - 
ao se colocarem diante de uma batalha contra o 
ceticismo  dos  cientistas  e  médicos  da  época, 
quando era apresentada a terapia magnética em 
confronto às técnicas da medicina que utilizava 
em profusão  técnicas  e  métodos  dolorosos  e, 
muitas vezes, ineficazes.
As  nossas  irmãs  podem  não  terem  atentado, 
mas  a  importância  destas  traduções  é  muito 
maior  do  que  se  pode  crer.  Elas  estão  a 
trabalhar no resgate de obras que são de suma 
importância  para  o  Espiritismo,  pois  se  o 
Magnetismo e o Espiritismo são ciências irmãs e 
não podem viver uma sem a outra (no dizer de 
Kardec),  trazer  ao  público  o  material  de  um 
grande magnetizador como o Barão, é contribuir 
para o desenvolvimento teórico  e  prático,  dos 
magnetizadores  atuais,  lhes  fornecendo  um 
excelente impulso no aprendizado.
Parabéns às companheiras Janice e Lizarbe por 
terem  aceitado  o  desafio  que  na  realidade  é 
doce  por  se  tratar  de  atitude  nobre  para  o 
benefício da própria Humanidade.

  ANA VARGAS: MAGNETISMO E OBSESSÃO

Ana Cristina 
Vargas é 
fundadora e a 
atual presidente 
da Sociedade de 
Estudos Espíritas 
Vida, de 
Pelotas/RS. É 
magnetizadora e 
pesquisadora do 
magnetismo.
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Numa  excelente  palestra,  Jacob  Melo  explanou  a 
respeito das possibilidades de diagnóstico físico e sutil 
através da técnica anímica, o tato magnético, que ele 
denominou  de  “uma  técnica  primorosa,  um resgate 
indispensável”.
É  necessário,  segundo  Jacob,  aprimorar  o  tato 
magnético que nada mais é do que uma variante da 
dupla vista, inserida como tantos outros no capítulo 
dos fenômenos anímicos.
Alertou para a necessidade do estudo nas  áreas da 
anatomia,  fisiologia  e  patologia,  para  aproveitarmos 
melhor os recursos oferecidos por esta ferramenta tão 
pouco conhecida e utilizada, além de, com bom senso 
e  cuidado,  estudarmos  as  possibilidades  oferecidas 
pelo  sonambulismo,  intuição,  mediunidade,  que  são 
outras formas de diagnóstico das necessidades sutis 
de cada paciente.

Em outra palestra Jacob Melo falou sobre “Como 
iniciar  investigação  em  doenças  com  tratamento 
desconhecido”.
Discorrendo sobre o tema, Jacob apresentou texto 
de Júlio César de Siqueira Barros para orientação e 
compreensão de como conduzirmos uma pesquisa:
“O chamado "método científico" costuma transitar 
entre a  observação e a  experimentação (partindo 
muitas vezes de alguma idéia prévia, necessidade, 
intenção),  conduzindo  então  a  conclusões, 
afirmações e teorias. Tais afirmações e teorias são 
a  seguir  testadas  por  novas  observações  e 
experimentações, podendo-se  validar ou  refutar a 
teoria”.
Ainda sugeriu uma leitura básica sobre Magnetismo 
nas seguintes obras:
- A Gênese: caps. 10, 11, 13, 14 e 15
- O Livro dos Médiuns: 2ª parte, caps. 1, 4, 6, 8, 

14, 18, 20, 21, 23 e 24
- O Livro dos Espíritos: 1ª parte, cap. 4; 2ª parte, 

caps. 1, 7, 8, 9, 12
- O Evangelho Segundo o Espiritismo: caps. 19 e 26
- Revista Espírita de Allan Kardec: completa
- Do Espírito André Luiz: Missionários da Luz, No 

Mundo  Maior,  Ação  e  Reação,  Mecanismos  da 
Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Entre a 
Terra e o Céu

- De Michaelus: Magnetismo Espiritual
- De Alphonse Bué: Magnetismo Curativo
- De Paulo Henrique Figueiredo: Mesmer, a ciência 

negada e os textos escondidos
Citou,  enfim,  alguns  itens  necessários  ao 
pesquisador do magnetismo:
-Orientações  espirituais:  através  de  evocações, 

orientações e consultas
-Conhecimento (no mínimo) básico de anatomia e 

fisiologia
-  Avaliação patológica – acompanhamento de exa-

mes, pesquisar sobre a patologia
- Aprimorar o tato magnético
- Ter Vontade.
-  Não  usar  grande  variedade  de  técnicas  nem 

buscar atingir muitos pontos ao mesmo tempo, a 
fim de concluir melhor sobre o que está fazendo 
maior, menor, mais rápido e mais lento efeito

- Anotar tudo e observar pequenas e sutis reações 
como se fossem grandes evidências

- Ouvir o paciente.
-  Ter  em mente  o  que  já  é  básico  nas  terapias 

magnéticas:  ativantes  concentrados  para 
inflamações e tumorações; dispersivos ativantes 
para  descongestionamentos  de  centros  vitais; 
calmantes  concentrados  para  desbloqueio; 
calmantes  dispersivos  para  despertamento 
magnético  e  ataques  do  sistema  nervoso  em 
geral

- - Fazer acompanhamentos frequentes e anotar tudo 
detalhadamente a cada passe aplicado.

  JACOB MELO
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  APLICAÇÕES DO MAGNETISMO E TEMAS PARA PESQUISA

Em outro momento, Adilson falou a respeito do 
Jornal  Vórtice:  a  idéia  do  seu  surgimento,  seus 
objetivos  e  as  dificuldades  enfrentadas  para 
mantê-lo. “A primeira dificuldade, disse ele, é com 
relação  ao  tamanho  da  equipe  que  é  muito 
pequena  além  de  não  termos  pessoas  que 
entendam de fazer jornal. A segunda dificuldade é 
quanto  ao  material  para  divulgação,  pois 
pouquíssimas pessoas colaboram neste sentido.”

Baseado na obra Magnetismo Espiritual de Michaelus, 
Adilson Mota, de Aracaju/SE, mostrou diversas formas 
pelas quais o Magnetismo pode ser utilizado para a 
cura de doenças. Ao mesmo tempo lançou um desafio 
para que as pessoas pesquisem estes temas, pois são 
meios que podem oferecer uma enorme contribuição à 
prática do Magnetismo.
“Não  é  que  no  Instituto  Espírita  Paulo  de  Tarso 
estejamos pesquisando todas estas aplicações práticas 
do  Magnetismo,  até  por  que  seria  humanamente 
impossível  uma  pessoa,  individualmente,  pesquisar 
tudo isto.  O nosso objetivo aqui  é motivar,  instigar 
vocês  para  que  outras  pessoas  se  interessem  pelo 
assunto a fim de que possamos aproveitar melhor as 
possibilidades  do  Magnetismo  como  instrumento  de 
cura” - disse Adilson durante a sua apresentação.
Utilizando  alguns  trechos  da  obra  citada,  discorreu 
sobre a  importância  de  pesquisarmos a  respeito  da 
água  magnetizada,  tanto  no  uso  interno  como 
externo.
“Todos  nós  bebemos  água  fluidificada  mas  não 
sabemos,  por  exemplo,  quanto  tempo  a  água 
permanece neste estado, qual a melhor forma de ser 
ingerida, qual a dosagem, etc.”
Falou ainda do uso do sonambulismo nos tratamentos 
magnéticos,  das  fricções,  da  automagnetização,  da 
influência  negativa  de  certas  substâncias  no 
magnetismo,  da  magnetização  de  alimentos  e 
medicamentos,  além do  uso  da  sugestão durante  o 
sono  sonambúlico  a  fim  de  motivar  positivamente 
pessoas  que  se  encontram  em  estados  emocionais 
negativos ou com vícios.

Adilson Mota de Santana, 40 anos, um dos 
fundadores e atual presidente do Instituto 
Espírita Paulo de Tarso, em Aracaju/SE é o 
coordenador do Tratamento Magnético 
instituído há 3 anos.
Atualmente a instituição atende a 22 
pacientes com as mais diversas 
enfermidades físicas, emocionais ou 
espirituais, servindo o tratamento como 
campo de pesquisa e estudo em torno do 
Magnetismo. Realiza seminários e ministra 
cursos sobre passes e magnetismo.



  TÂNIA LEIMIG: UMA EXPERIÊNCIA VITORIOSA

Dezir  Vêncio,  de  Goiânia,  fez  uma  rápida 
apresentação  da  instituição  que  participa 
(Comunidade  Espírita  Ramatis)  e  dos 
trabalhos desenvolvidos na mesma.
Em  seguida  falou  da  terapêutica  magnética 
que é desenvolvida desde outubro de 2007 a 
qual  vem  atendendo  pacientes  de  idade 
variada  com  doenças  como  Síndrome  do 
pânico,  Depressão,  Câncer  e  Doença  renal 
crônica.
Segundo ele, a instituição pretende aumentar 
o número de cursos e trabalhadores, além do 
número de atendimentos através das diversas 
terapêuticas oferecidas pela Casa, dentre elas 
o Magnetismo.

  COMUNIDADE ESPÍRITA RAMATIS

VORTICE

Um tratamento de grande êxito, relatado por Tânia, foi o caso de 
um paciente que, além de câncer, sofria com uma depressão 
profunda. Ambos foram debelados a partir do momento em que 
começou a ser tratado pelo magnetismo.
Este trabalho representa uma vitória para o Magnetismo como para 
o Espiritismo, que levam desta forma os seus postulados para fora 
dos limites do Centro Espírita, atendendo a todos que necessitam, 
onde eles se encontrem. Esta vitória é também da compreensão do 
grupo no que se refere ao que é o verdadeiro Magnetismo exposto 
por Allan Kardec.

Experiência interessantíssima foi compartilhada por Tânia Leimig 
de  Recife/PE.  Há  mais  de  13  anos  um  grupo  de  amigos 
frequentava o Hospital  de Câncer de Pernambuco a fim de dar 
assistência  fluidoterápica  aos  pacientes.  Com  o  tempo,  tendo 
conquistado o respeito de médicos e de pacientes, foi elaborado 
um projeto,  com rigores técnicos,  de oficialização do Grupo de 
Fluidoterapia, para atuar de forma permanente dentro do Hospital 
tratando os pacientes através do Magnetismo.
Tendo o projeto sido aprovado pelo então Diretor Dr. Eriberto de 
Queiroz  Marques,  foram  montadas  as  equipes  de  trabalho  e 
elaboradas normas de funcionamento, inclusive o uso obrigatório 
de  jaleco  por  todos  os  integrantes  nas  dependências  da 
instituição.
A confiança do hospital  foi inspirada pela forma responsável do 
grupo  trabalhar  e,  principalmente,  pelos  resultados  alcançados 
dentro de um meio acadêmico e cientificista.

Dezir Vêncio, 66 
anos, é de 

Goiânia/GO e 
participante da 

Comunidade Espírita 
Ramatis. Trabalha 

ainda como passista 
nos tratamentos 

magnéticos da IEC - 
Irradiação Espírita 

Cristã, a qual 
atende, 

preferencialmente, 
pacientes em estado 

depressivo.
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Nem todos os trabalhos 

apresentados no II Encontro 

Mundial de Magnetizadores 

Espíritas foram  divulgados 

nesta edição do Jornal 

Vórtice. Devido ao espaço 

não ser suficiente, serão 

noticiados no próximo 

número do Jornal.

A irmã  Iracema 
Cerqueira,  presidente 
do Centro Fraterno Luz 
e  Caridade  de 
Salvador/BA,  apre-
sentou  a  instituição 
por  ela  dirigida  e  as 
atividades  desenvol-
vidas.  Dentre  as 
atividades  estão  os 
passes  magnéticos 
empregados na “Casa” 
a partir de 2007, após 
seminário  com  Jacob 
Melo.

  CENTRO FRATERNO LUZ E CARIDADE

Foram  apresentados  ainda  dois  casos  de 
tratamento magnético:
1) Um caso de dermatite no couro cabeludo, tendo 
sido  tratado  com  dois  médicos  sem  resultados 
positivos.  Com  oito  aplicações  magnéticas,  o 
paciente alcançou boas melhoras.
2)  Paciente  com  depressão  profunda,  em 
tratamento psiquiátrico e psicológico há mais de 2 
anos  e  meio,  com  altas  dosagens  de  anti 
depressivos. Na quinta sessão de passes o paciente 
já estava sentindo-se bem melhor e os remédios 
foram suspensos por orientação médica.

  A ENERGIA DE CADA UM DE NÓS

Roberto Carrilho

José Fernando
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José Fernando e Roberto Carrilho, de Blumenau/SC, falaram a respeito 
dos diferentes tipos de energia que cada paciente carrega em si, de 
acordo com a sua personalidade e caráter e a forma de como isto pode 
ser usado em conjunto com a terapêutica magnética.



Sabrina, Ítalo, Lívia (presidente), Bruno e 
Elaine - Flórida
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Rosângela  Parsons,  residente  nos  EUA, 
brindou  os  presentes  ao  Encontro  com  uma 
mostra  dos  trabalhos  magnéticos 
desenvolvidos nos centros espíritas situados na 
Flórida, em Boston e Filadélfia.
O  Allan  Kardec  Christian  Spiritist  Center  of 
Orlando, Flórida, enviou um relatório a respeito 
dos tratamentos desenvolvidos na instituição, a 
qual trabalha com magnetismo desde 2006, a 
partir de seminário realizado por Jacob Melo.
“Temos  auxiliado  através  dessas  técnicas 
pessoas  portadoras  desde  um  simples 
desequilíbrio  emocional  ou  físico  até  casos 
gravíssimos de saúde, depressão, perturbação 
espiritual  e  obsessão.”  Dentre  os  problemas 
tratados,  foram  citados  casos  de  depressão, 
distúrbios psicológicos e emocionais, escleroses 
múltiplas,  câncer  nos  ossos,  tensões  e 
inflamações musculares, processos obsessivos, 
inclusive um caso de possessão.
Segundo o relatório,  “os resultados têm sido 
surpreendentes  após  a  aplicação  dessas 
técnicas,  e  foram obtidos  a  partir  de  relatos 
dos próprios assistidos”.

GETUH - grupo de Marlboro

  FILADÉLFIA, FLÓRIDA E MASSACHUSETTS

Foi apresentado um vídeo onde a coordenadora geral dos 
trabalhos  magnéticos  da  região  de  Boston,  Chirles 
Barroso,  comenta  os  tratamentos  realizados  no  Centro 
Espírita  Cantinho  de  Luz.  O  trabalho  envolve  três 
instituições  espíritas  e  atende  à  comunidade  brasileira 
além de alguns americanos.

Chirles, que é presidente da instituição, comentou que a 
maioria  dos  casos  tratados  são  de  depressão,  além de 
uma variedade de outros problemas.

Dois pacientes deram seus depoimentos falando das suas 
enfermidades  e  dos  resultados  alcançados  através  da 
terapêutica magnética.

Mr. Ward, americano, buscou o tratamento para receber o 
alívio  para  alguns  problemas  que  o  incomodavam. 
Precisava mudar a sua maneira de encarar a vida e, após 
seis  meses  de  tratamento  já  se  sentia  completamente 
diferente com relação ao início do tratamento. Sentia-se 
mais positivo, mais leve e acima de tudo, mais otimista.

O segundo depoimento é do Sr.  Francisco,  brasileiro,  o 
qual se mostrou completamente integrado ao tratamento, 
tendo  alcançado,  após  dois  meses,  um  crescimento 
espiritual com mais fé e otimismo, com reflexos na saúde 
física  e  emocional.  Para ele,  a  mudança de postura  foi 
fundamental para auxiliar o tratamento.

Num outro vídeo aparecem o presidente e o coordenador 
de  estudos  em  português  do  Centro  Espírita  Solar.  A 
instituição,  fundada  há  quatro  anos,  está  localizada  na 
Filadélfia, sendo freqüentada por brasileiros e hispânicos.

O  tratamento  com  magnetismo  teve  início  em  janeiro 
deste  ano,  após  seminário  de  Jacob  Melo  realizado  em 
dezembro de 2008.

Contando  com uma equipe de 10  passistas,  o  trabalho 
atende  pessoas  com  depressão  e  com  distúrbios 
espirituais, conseguindo resultados surpreendentes. Falou 
ainda  o  presidente  que  é  do  interesse  da  instituição  o 
desenvolvimento dos trabalhadores com mais estudos do 
magnetismo e aprimoramento das técnicas.

Grupo da Filadélfia
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Rosângela falou ainda dos novos grupos que têm 
surgido  e  que  participaram  do  último  Curso  de 
Passes  e  Magnetismo ministrado  por  Jacob  Melo 
nos  Estados  Unidos,  sempre  dentro  da  proposta 
defendida por ela:  Responsability & Commitment 
(Responsabilidade e Compromisso).
Wallace Nascimento, presidente do GETUH - Grupo 
Espírita Trabalhadores da Última Hora, da cidade 
de  Marlboro,  em Massachusetts,  enviou  material 
relatando  os  trabalhos  desenvolvidos  nesta 
instituição e  a  maneira pela  qual  tomou contato 
com as noções de magnetismo com Jacob Melo há 
4 anos atrás.
Segundo o presidente, “É incrível ver as pessoas 
chegarem  de  cabeça  baixa,  assustadas, 
arrogantes, descrentes, sofrendo... E a gente vê 
a  mudança  daquele  ser  à  medida  que  o 
tratamento  vai  se  desenvolvendo...  ‘Foi  a 
própria  Fé  que  o  curou’.  Nós  fomos  os 
instrumentos  afiados,  treinados  e  capacitados 
para dar  a  ‘mãozinha’  necessária  para que ele 
encontrasse  forças  para  continuar  tentando  se 
curar”.

Adilson Mota fez o relato de três casos tratados no 
Instituto Espírita Paulo de Tarso: hemiparesia, LER 
e  lúpus.  Foram  apresentados  os  históricos  dos 
pacientes, seus sintomas, a duração e a forma de 
tratamento  e  os  resultados  alcançados  com  o 
tratamento magnético.  Quanto à hemiparesia  que 
acometia  o  paciente  e  que  foi  causada  por  uma 
pancada  no  lado  direito  da  cabeça,  alcançou-se 
bons resultados, apesar de não se ter conseguido a 
cura completa para o problema, durante os nove 
meses de tratamento. O paciente com LER já trazia 
o problema iniciado há sete anos e após 7 meses de 
tratamento magnético, alcançou 90% de cura, sem 
o  uso  de  qualquer  medicamento  ou  tratamento 
médico.
Quanto à paciente com lúpus (foto ao lado), ainda 
continua no tratamento iniciado há um ano e quatro 
meses. Segundo ela, os progressos a partir  do tra-

  ESTUDOS DE CASOS

tamento magnético foram muitos, como suspensão das dores sentidas em inúmeras regiões do corpo, redução 
drástica da medicação com corticóide, desaparecimento da infecção renal (em grau 4, grave) que causava 
perda de sangue e proteína na urina.

PARESIA: paralisia 
incompleta de um 
nervo ou músculo, 
como consequência de 
uma lesão nervosa; 
paralisia ligeira ou 
temporária. Hemi 
significa que a 
paralisia acometeu 
apenas uma parte do 
organismo.

LER: Lesão por 
esforço repetitivo. 
No caso do 
paciente tratado, a 
causa foi o uso do 
computador. Não 
tomar nenhum 
medicamento nem 
fazer tratamento 
médico foi opção 
do paciente.

LUPUS: O Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma 
doença crônica de causa desconhecida, onde acontecem 
alterações fundamentais no sistema imunológico da 
pessoa, atingindo predominantemente mulheres.

Uma pessoa que tem LES, desenvolve anti-corpos que 
reagem contra as suas células normais, podendo 
consequentemente afetar a pele, as articulações, rins e 
outros órgãos. Ou seja, a pessoa se torna "alérgica" a ela 
mesma, o que caracteriza o LES como uma doença auto-
imune.

Paciente com lúpus relatando a doença e o tratamento
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o tratamento fazendo tato magnético e tratando a 
paciente nos procedimentos de TDM-3 (tratamento 
da  depressão  pelo  magnetismo  -  nível  3).  Após 
término do TDM-3, reinicio entrando fluidicamente 
pelos  ouvidos,  dirijo-me  ao  hipotálamo, 
procurando  antes,  verificar  todo  o  sistema 
auditivo.  Chegando  ao  hipotálamo,  inicio 
trabalhando  com  concentrados  ativantes, 
alternados  com  dispersivos  transversais  e  logo 
após, desloco-me (fluidicamente) para a hipófise, a 
glândula pineal,  SNC, descendo para o cerebelo, 
bulbo e medula. Sigo o Sistema Nervoso periférico 
e vou até os órgãos que encontrei em desarmonia, 
através   do  tato,  trabalhando-os  com o  mesmo 
procedimento de técnica. Estando a paciente toda 
harmonizada, inicio os dispersivos (longitudinais e 
transversais,  nos  dois  níveis),  procurando 
dispersar  bastante  o  coronário  e  finalizo  com 
dispersivos  perpendiculares.  O  passe  nesta 
paciente tem durado, em média, 20 minutos.”
Resultado  do  tratamento:  A  paciente  deixou  de 
tomar  remédios,  voltou  a  ter  sua  vida  normal, 
porém ainda com dores ocasionais.
Apesar  de  ter  sido  utilizada  em  apenas  um 
paciente, esta técnica pode ser um bom começo 
para  que  outras  pessoas  testem  e  possam 
contribuir para o seu aperfeiçoamento.

  FIBROMIALGIA

A fibromialgia caracteriza-se por dores crônicas que 
migram por vários pontos do corpo, se manifestando 
nos músculos, ligamentos, tendões e especialmente 
nas articulações dos braços, pernas e colo. O portador 
possui um desequilíbrio no sistema neuroendócrino e 
no metabolismo da serotonina e outros 
neurotransmissores.

Este estudo de caso esteve a cargo de João Francisco, o 
qual vem se aprofundando nas questões magnéticas 
relacionadas ao Sistema Nervoso.
Iniciou dando uma explicação fisiológica da Fibromialgia, 
seguindo com a técnica empregada no tratamento de 
uma paciente atendida no LEAN, especificando os pontos 
em desarmonia:  hipófise, hipotálamo, cerebelo, bulbo 
raquidiano, sistema endócrino, fígado, baço, pâncreas, 
estômago, timo e rins.
“Por um processo de dupla vista, por várias vezes, em 
passes distintos, visualizei uma parte de seu SNC, perto 
do cerebelo, que apresentava uma desarmonia no 
revestimento que envolve e protege as fibras nervosas e 
que o mesmo apresentava uma destruição parcial na 
sua estrutura externa, semelhante a uma cablagem de 
proteção de fios corroída.”
Por fim, João especificou a forma de tratamento: “Inicio

João Francisco de Melo 
Filho, 57 anos, 
trabalha há 6 anos no 
LEAN - Lar Espírita 
Alvorada Nova, em 
Parnamirim/RN como 
magnetizador, sendo 
também o 
coordenador da equipe 
de passes magnéticos. 
Atualmente vem 
pesquisando a atuação 
do magnetismo no 
sistema nervoso e a 
sua contribuição no 
campo da dor.
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Dando continuidade ao estudo do diabetes iniciado há um ano 
e  apresentado  no  I  Encontro  Mundial  de  Magnetizadores,  a 
sorridente  Elizabete  (Beta)  relatou  o  desenvolvimento  do 
tratamento da sua paciente.
Antes  de  passar  a  palavra  à  própria  paciente  para  que 
expusesse  a  sua  situação,  Beta  teceu  alguns  comentários  a 
respeito  do  que  é  necessário  para  o  bom  êxito  de  um 
tratamento magnético em geral, especialmente de diabetes:
1)  Não  abandonar  o  tratamento  convencional  (acompanha-
mento médico)
2)  Ter  sempre  perseverança  para  fazer  o  tratamento  pelo 
magnetismo
3) Fazer uso da água fluidificada como indicado nas entrevistas
4) Manter um posicionamento de observação, de renúncia e, no 
caso, mudar os hábitos menos felizes evitando o consumo de 
açúcar  nos  alimentos,  bem  como  a  ingestão  excessiva  de 
massas
5) Procurar refinar a sensibilidade para identificar as sensações 
de mudanças ao longo do tratamento.

  DIABETES

A paciente com diabetes

  ENCERRAMENTO

... com direito a coreografia.

Para fechar o evento com chave de ouro, Jacob Melo deu um 
show  de  voz  e  violão  animando  para  todos  os  presentes 
envolvendo-os numa onda geral de confraternização e alegria...

Maria Elizabete 
Barbosa Padre e 
Silva, 50anos, há 
06 é magnetiza-
dora no LEAN - Lar 
Espírita Alvorada 
Nova, em 
Parnamirim/RN, 
além de 
conselheira fiscal 
da instituição.

Maria  do Rosário,  a  paciente  com diabetes, 
apresentou um quadro referente à medicação 
tomada,  mostrando  o  decréscimo  da  sua 
dosagem  ao  longo  dos  meses.  Em  seguida, 
foram  mostrados  exames  médicos 
(Hemoglobina  Glicada)  que  detectaram taxas 
de um indivíduo sadio  ou com diabetes bem 
controlado.
Por  motivos  de  força  maior  a  paciente  ficou 
dois meses sem fazer o tratamento magnético. 
O  resultado  disto,  constatado  em  exames 
posteriores,  foi  que  as  taxas  de  glicose 
voltaram a subir saindo da normalidade.
O  tratamento  magnético  basicamente  é 
composto  de  concentrações  ativantes  no 
pâncreas,  transversais  no  centro  de  força 
esplênico,  terminando  com  longitudinais 
dispersivos gerais.
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  ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS ADULTOS COM CÂNCER DE SERGIPE

A  AAACASE foi uma parceira inestimável na 
realização do evento. A instituição ficou 
responsável pela alimentação dos 
participantes, trabalho que faz há alguns anos 
para auxiliar na manutenção do trabalho que 
realiza junto aos
cancerosos. 

D. Neide ( presidente da AAACASE), Marcella e Elizabeth 
(trabalhadoras do evento)

  EQUIPE DO EVENTO


