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Roteiro para os trabalhos presenciais com protocolo de 
segurança da COVID. 

Medidas a serem adotadas nas reuniões presenciais:  

 Todos os trabalhadores devem chegar com 15 minutos antes do horário 
estipulado para o trabalho. 

 Teste de temperatura. 
 Comprovação da vacina para COVID. 
 Uso obrigatório correto da máscara para todos. 
 Distanciamento social. 
 Limitação de público.   

Roteiro para os trabalhos 

1-Preparação da casa e dos trabalhadores – (15 minutos antes do horário e 
início do trabalho na sala dos fundos). 

 Higienização da casa. 
 Leitura de um trecho do E.S.E. conforme programado no site. 

2-Recepção dos assistidos – (No salão de palestras) 

 A(s) secretária(s) recebem os assistidos, verificando a temperatura e o uso 
correto de máscaras.  

3- Início dos trabalhos. 

 No horário determinado para o trabalho, todos os trabalhadores devem estar 
posicionados no salão já com as tarefas atribuídas pelo dirigente. 

4-Prece inicial. 

5- Evangelho - Palestra com o tema do dia com duração máxima de 20 minutos. 

6-Passe coletivo - Com texto voltado à assistência do dia. (vide texto abaixo) 

7-Vibrações - Incluir vibrações para a caixa de vibrações e pelas fichas a 
distancia.(vide texto abaixo) 

8-Prece final.  

9-Fechamento – Pelo dirigente. (opcional) 

OBS.: Este texto está publicado também no nosso site (www.ceeop.org.br) 
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PASSE COLETIVO DE HARMONIZAÇÃO 

(A3) CHOQUE ANÍMICO OU DE AMOR 

(SEGUNDAS E SÁBADOS) 

E continuando nesse clima de harmonia, com os pensamentos elevados, vamos 
reforçando a nossa ligação com Jesus e com os Benfeitores Amigos que atuam nas 
Assistências Espirituais do A3 no CEEOP, que neste momento, amorosamente nos 
libertam de todas e qualquer influencia que possamos ter e se mobilizam para 
fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que 
necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais.  

É momento de vivenciar intensamente nossa fé e nossa profunda confiança no 
amparo Divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas.  

Vamos envolvendo-nos nesses fluidos que nos proporcionam libertação, proteção, 
serenidade e paz.  

Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo 
e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos 
centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico, e nos fortalecendo 
para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé esperança em 
dias melhores.  

Que a paz possa estar conosco durante toda semana e que possamos estar 
sintonizados com a espiritualidade Maior através da prece e dos bons pensamentos.  

Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse Amor que nos envolve 
e que, silenciosamente, tanto nos beneficia...  

E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento!  

Graças a Deus. 
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PASSE COLETIVO DE HARMONIZAÇÃO 

PASTEUR (P3F) ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL FISICO 

(TERÇAS E QUARTAS) 

E continuando nesse clima de harmonia, com os pensamentos elevados, vamos 
reforçando a nossa ligação com Jesus e com os Benfeitores Amigos que atuam nas 
Assistências Espirituais do P3F no CEEOP, que neste momento, amorosamente nos 
acolhem e se mobilizam para fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o 
fortalecimento que necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais.  

É momento de vivenciar intensamente nossa fé e nossa profunda confiança no 
amparo Divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas.  

Vamos envolvendo-nos nesses fluidos que nos proporcionam serenidade e paz.  

Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo 
e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos 
centros de força nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos 
de confiança, fé esperança em dias melhores.  

Energias que vão atuando em cada célula, em cada órgão do nosso corpo, 
revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico. 

Vamos neste instante mentalizar o local em que mais precisamos da ajuda 
destes irmãos... 

E assim, vamos sentindo o carinho destes benfeitores atuando nestes locais 
com o único objetivo de nos ajudar na recuperação da nossa saúde... 

Que a paz possa estar conosco durante toda semana e que possamos estar 
sintonizados com a espiritualidade Maior através da prece e dos bons pensamentos.  

Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse Amor que nos envolve 
e que, silenciosamente, tanto nos beneficia...  

E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento!  

Graças a Deus. 
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PASSE COLETIVO DE HARMONIZAÇÃO 

PASTEUR (P3E) DESOBSESSÃO 

(QUINTAS) 

E continuando nesse clima de harmonia, com os pensamentos elevados, vamos 
reforçando a nossa ligação com Jesus e com os Benfeitores Amigos que atuam nas 
Assistências Espirituais do P3E no CEEOP, que neste momento, amorosamente nos 
libertam de todas e qualquer influencia que possamos ter e se mobilizam para 
fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que 
necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais.  

É momento de vivenciar intensamente nossa fé e nossa profunda confiança no 
amparo Divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas.  

Vamos envolvendo-nos nesses fluidos que nos proporcionam libertação, proteção, 
serenidade e paz.  

Vamos nos libertar das mágoas e ressentimos, pedindo perdão pelos nossos 
erros e perdoando igualmente os equívocos dos nossos semelhantes. 

Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo 
e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos 
centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico, e nos fortalecendo 
para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé esperança em 
dias melhores.  

Que a paz possa estar conosco durante toda semana e que possamos estar 
sintonizados com a espiritualidade Maior através da prece e dos bons pensamentos.  

Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse Amor que nos envolve 
e que, silenciosamente, tanto nos beneficia...  

E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento!  

Graças a Deus. 
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PASSE COLETIVO DE HARMONIZAÇÃO 

PASTEUR (P3M) RESTABELECIMENTO FÍSICO/DESOBSESSÃO 

(SEXTAS) 

E continuando nesse clima de harmonia, com os pensamentos elevados, vamos 
reforçando a nossa ligação com Jesus e com os Benfeitores Amigos que atuam nas 
Assistências Espirituais do P3M no CEEOP, que neste momento, amorosamente nos 
libertam de todas e qualquer influencia que possamos ter e se mobilizam para 
fazer chegar a cada um de nós o amparo, o consolo e o fortalecimento que 
necessitamos para vivenciar nossos desafios individuais.  

É momento de vivenciar intensamente nossa fé e nossa profunda confiança no 
amparo Divino, que, como ensinou Jesus, é capaz de mover montanhas.  

Vamos envolvendo-nos nesses fluidos que nos proporcionam libertação, proteção, 
saúde, serenidade e paz.  

Vamos nos libertar das mágoas e ressentimos, pedindo perdão pelos nossos 
erros e perdoando igualmente os equívocos dos nossos semelhantes. 

Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo 
e a alma, penetrando em nosso coronário e espalhando-se por todos os nossos 
centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico, e nos fortalecendo 
para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé esperança em 
dias melhores.  

Que a paz possa estar conosco durante toda semana e que possamos estar 
sintonizados com a espiritualidade Maior através da prece e dos bons pensamentos.  

Permaneçamos em silêncio por alguns segundos, sentindo esse Amor que nos envolve 
e que, silenciosamente, tanto nos beneficia...  

E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento!  

Graças a Deus. 
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VIBRAÇÕES 

Vamos elevando os nossos pensamentos e com alegria, fraternidade e amor sincero, 
abramos nossos corações para doarmos o que temos de melhor.  
Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, envolvendo seus governantes para 
que sejam realmente auxiliares de Jesus. 
Vibremos por todos os enfermos, por todos que se encontram hospitalizados, inclusive 
aquelas pessoas que conhecemos em particular e por seus familiares. 
Vibremos pelos que estão desencarnando e por seus familiares para que a 
sustentação da Espiritualidade possa ser sentida por todos. Vibremos para todos 
trabalhadores da área de saúde, para que a sustentação e a intuição possam por eles 
serem percebidas.  
Vibremos para as pessoas cujos nomes foram enviados para vibrações a distância para 
que recebam o auxilio necessário.  
Vibremos aos nossos Assistidos que estavam em nossas Assistências para que tenham 
esperança e fé na continuidade do acolhimento pelos Benfeitores.  
Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma 
orientação segura perante a vida. 
Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho.  
Vibremos por todos aqueles que desconhecem as Leis de Deus, para que o Evangelho 
do Mestre entre em seus lares.  
Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida.  
Vibremos por todos aqueles que estão sem emprego para que tenham esperança e 
certeza de dias melhores.  
Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios para que possam 
libertar-se das dependências químicas.  
Vibremos pelos desencarnados necessitados, para que possam perceber a luz do 
atendimento que chega até ele. 
Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus 
compromissos luminosos.  
Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em 
todos os lares.  
Vibremos por todos que tiveram seus nomes que colocados na caixinha de 
vibrações e também pelas fichas de tratamento a distância, para que 
possam ser socorridos conforme suas necessidades. 
Vibremos pelo CEEOP, que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e 
trabalho no bem e por todos os seus colaboradores, que unidos com os Mentores 
Espirituais da nossa casa, tenham paz e serenidade. 
Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de 
respeito, fraternidade e amor.  
E pedimos licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos 
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perseverar em nossos melhores propósitos.  
Graças a Deus! 


