
Nos Bastidores da Casa Espírita

13 de Fevereiro , 2022



Estudo baseado na Obra / Site

LIVRO “NA SEARA DO BEM” – por Luis Antônio Ferraz pelo espírito de 
Antônio Carlos Tonini.

Edição – j.cardellis. (Adaptado) Além da Vida. 1ª Edição 1997

Desenho / Ilustrações: Mozart Couto.

Comentários:

http://nova-cafarnaum.blogspot.com/search?q=bastidores

http://nova-cafarnaum.blogspot.com/search?q=bastidores


Antônio Carlos Tonini volitando com o companheiro que o acompanha até a casa espírita numa região conhecida por ele, em 
que foi um trabalhador espírita, que desencarnou, e do outro lado da vida quis entender o que acontecia durante uma reunião.

Casa/Centro 
Espírita

Antônio Carlos 
Tonini



Tonini Joel Marcos

Recepção pelo dirigente Espiritual da casa (Joel)

Marcos será o Cicerone



Elaboração, montagem e estudo por: Daura Alves

Reunião dos trabalhadores Espirituais antes da abertura das portas físicas 



Dentro dos Salão

Vemos os 
Espíritos 
responsáveis pela 
segurança do 
ambiente



Espíritos da equipe 
médica se 
preparando para os 
trabalhos do dia

Vemos duas ânforas 
com recursos 
colhidos na 
natureza e que 
serão usados nos 
trabalhos do dia 
(e.g. Água 
Fluidificada)



Nesta cena, vemos o uso de aparelhos “eletrônicos” que serão usados ao longo dos trabalhos do dia.
Muitas dessas tecnologias ainda são desconhecidas no plano físico.



E você pode ver também vários espíritos com o perispírito com tonalidades diferentes,  para mostrar aqueles espíritos que estão 
aqui na crosta, e que não conseguem ascensão, e portanto diante daquela luz muito  grande que o portal oferece, muitos até 

confundem como sendo ali a porta do Céu.



Harmonização Abertura dos Trabalhos



Estudo Público



Conexão c a vida Pensamentos Negativos

Obsediado Pensamento Longe

No Salão Principal… 



A cena mostra que há um mezanino, uma região estruturada com recursos em matérias do mundo espiritual, para receber 
exatamente os espíritos que vão acompanhar o estudo. Quando o orador faz alguma referência a Jesus de Nazaré, a 
imagem da tela atrás do facilitador vem à frente de todos os espíritos.



Evangelização 



No livro (caixa) de 
vibrações, as pessoas 
anotam o nome e o 
endereço, pedindo a 
ajuda dos espíritos, 

quando o “aparelho” 
passa sobre os nomes, 
salta na tela, a energia 

do pedido feito por 
alguém.

Livro ou Caixa de 
Vibrações



Durante os Passes

Magnetismo misto 
ou semi-espiritual

Comportamentos 
adversos e suas 
consequências



Terminando o Passe, vamos observar o 
ambiente onde estão as garrafas (os 
copos) de água, os espíritos estão 
magnetizando a água, colocando recursos 
que podem servir de medicação para as 
pessoas.

Água Magnetizada



Atendimento Fraterno



Ao término da 
reunião, os Espíritos 
saem em caravanas.

Alguns dos espíritos 
desencarnados são 
levados para as 
colônias espirituais

Alguns espíritos 
socorristas vão ao 
encontro dos nomes 
do livro ou caixa de 
vibrações para 
auxílio dos irmãos 
necessitados.



Obrigado!


