
A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE SAÚDE E O
TRATAMENTO ESPIRITUAL KARDECISTA

Encontros Universitários da UFC 2016

IX Encontro de Experiências Estudantis

Gabriel Felipe dos Santos Lopes, Renata Cibelle Marrocos dos Santos, Luiz Rodrigo da Silva
Rodrigues, Sabrina Xavier de Souza, Francisco Edivan Vieira Gomes, Fabiane Elpidio de Sa

Pinheiro

Objetivo: O seguinte estudo descreveu os diferentes tratamentos espirituais
presentes  no  centro  espírita  Casa  da  Caridade  Doutor  Adolfo  Fritz  localizado  no
Bairro de Messejana na cidade de Fortaleza. A partir disso buscou-se compreender
a  relação  entre  espiritualidade  e  saúde  e  junto  a  isto  o  papel  do  profissional  de
saúde  nesse  contexto.  Material  e  Métodos:  Foi  usado  as  etapas  do  Arco  de
Maguerez  e  através  da  observação  da  realidade,  o  confronto  com  a  literatura
diante de entrevistas com duas voluntárias médiuns da Casa, que nós forneceram
informações para fazermos, e,  posteriormente, o levantamento de questões, com
base  em  uma  metodologia  ativa  a  compreensão  dos  diferentes  tratamentos  do
centro espírita. Resultados: Foram registradas todas as atividades relatadas pelas
entrevistadas  que  a  casa  oferece  e  vista  pelos  alunos,  desde  à  recepção  dos
pacientes na Casa, os tratamentos espirituais; cirurgia espiritual, água fluidificada,
passe,  assim  como  alguns  tratamentos  holísticos  complementares,  Reiki,
cromoterapia  oferecidos  no  centro  espírita.  Inclusive  projetos  sociais  que  vão
desde a ajuda aos moradores da região, como também disseminar a religião para
pessoas  que  não  tem  muito  conhecimento  sobre  o  assunto.  Conclusões:  Foi
possível  compreender  a  relação  existente  entre  espiritualidade  e  saúde,  sendo
contraindicado  na  Casa  da  Caridade  o  abandono  à  medicação  e  ao  tratamento
médico. Mostrando uma aceitação da religião espirita com a forma de tratamento
ocidental  e  outras  formas  de  tratamento  que  não  prejudiquem  o  paciente.
Colocando  o  tratamento  espiritual  como  uma  forma  complementar  à  saúde  do
paciente.  Esse  estudo  nós  mostrou  a  importância  de  se  implantar,  de  alguma
forma,  o  conhecimento  desses  métodos  de  tratamentos  nas  grades  curriculares
dos cursos da saúde, como forma complementar ao conhecimento do profissional
durante  a  graduação  para  prepara-lo  frente  às  diversas  pessoas  que  esse
profissional pode vim atender.

Palavras-chave: Cura Espiritual. Espiritualidade e Saúde. Arco de Maguerez.
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