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Casa de Dom Inácio

• A Casa foi criada em Abadiânia em 1978/79 
pelo Médium João Teixeira de Farias para 
cumprir sua missão de cura espiritual

• Funciona como um templo inter-religioso e 
hospital espiritual onde ca. de 30 Entidades 
trabalham para ajudar os visitantes física-, 
emocional- e espiritualmente.

• Todos visitantes com alguma enfermidade 
devem pedir conselho a seu medico antes da 
viagem.





O Médium e as Entidades da Casa

• O Médium da Casa de Dom Inácio é João 
Teixeira de Farias, o João de Deus.

• As Entidades são espíritos benevolentes que 
trabalham na Casa e se incorporam 
separadamente no corpo do Médium 
inconsciente.

• O Médium se comunica com a Entidade 
incorporada durante os trabalhos, p.ex. com o 
Santo Inácio de Loyola ou com médicos como 
Osvaldo Cruz etc.



João Teixeira de Farias, 13.01.2015



Mensagem do João de Deus



Uma terça-feira em Abadiânia



Os principais recintos da Casa - 1

• Salão principal: local dos encontros iniciais 
todas as quartas-, quintas- e sextas-feiras às 8 
e às 14 horas antes de formar filas designadas 
pelas Entidades. - Informações também em 
inglês, francês e alemão.

• Primeira Sala das Correntes/Médiuns: local 
dos Médiuns, ficando de olhos fechados e em 
concentração, sem cruzar os braços ou as 
pernas, para limpar a energia daqueles que 
passam para a Sala das Entidades.



Fila da Primeira Vez



Os principais recintos da Casa - 2

• Sala das Entidades: local em forma de "L", 
onde a Entidade incorporada recebe as 
pessoas e recomenda-lhes o que fazer. Na 
parte maior de "L" as pessoas passam pela 
corrente dos Médiuns, recebendo energias, e  
encontram finalmente a Entidade; a parte 
menor acomoda pessoas que passaram pela 
Entidade e foram convidados para sentar-se 
na corrente aumentando a concentração. -
Também para revisão pós-intervenção.





Os principais recintos da Casa - 3

• Sala das Intervenções/Macas: local separado 
da Sala das Entidades por uma porta para 
receber as pessoas que passaram pela 
Entidade e podem fazer em conjunto uma 
oração de agradecimento antes de sair para os 
jardins.

• Nesta sala as Entidades realizam intervenções 
e dão passes espirituais.



Os Jardins



A Fila da Sopa

• A Casa serve um prato de sopa a todos os 
participantes, que faz parte integrante do 
tratamento.

• A sopa é leve composta de legumes da época 
e macarrão, ela é energizada pelas Entidades.

• Em razão de haver passado fome em 
diferentes momentos da vida, João de Deus 
tem medo de que voltem a acontecer e quer 
"matar a fome" de quem estiver por perto.



Sopa energizada pelas Entidades



Cama de Cristal

• Sete cristais puros com 
luzes coloridas passam 
por centros energéticos 
do corpo humano.



Medicamento a base de Passiflora

• As folhas e flores da planta do maracujá são 
moídas e oferecidas em forma de cápsulas nos 
frascos adequados. 

• O poder do medicamento está na energia que 
a Entidade colocou. 

• As cápsulas servem somente para a pessoa 
que recebeu a receita pela Entidade.

• Durante o tratamento a base de ervas a 
pessoa não pode ingerir álcool e nenhum tipo 
de pimenta.



Farmácia, receitas e medicamentos



Água Fluida

• Água Fluida faz parte do tratamento e 
aumenta os resultados.

• Para prolongar o efeito fluídico se mistura 
água fluida com água filtrada e ora que ela se 
expande, pedindo que Dom Inácio abençoe a 
água.

• O poder da oração e das energias espirituais 
podem mudar as moléculas da água.



Livraria, Tradução, Lanchonete



O Triângulo de Orações

• Triângulos de madeira estão em paredes no 
Salão Principal e em outros locais.

• O triângulo é um modo de exprimir as orações 
e necessidades ou para pedir ajuda ou benção 
às Entidades por um ente amado.

• As pessoas colocam bilhetes e fotografias, 
rezando com a cabeça no meio do triângulo 
por alguns minutos.



Cartazes e Próteses



Palavras do Médium João de Deus 
Ismar Estulano Garcia: Biografia

• O mirante da Casa de Dom Inácio permite visualizar o 
vale, que é um dos locais naturais mais energizados 
do pleneta.

• A corrente formada pelos médiuns auxiliares e a 
energia mandada pelos espíritos protetores da Casa 
de Dom Inácio inviabilizam qualquer interferência de 
espíritos que não pretendam o bem das pessoas.

• Todos que vão à Casa de Dom Inácio têm 
oportunidade de falar com a Entidade que eu estiver 

incorporando naquele momento.





Palavras João de Deus - 2

• A medicina procura sempre acertar, mas podem acontecer erros médicos, 
pois errar é humano. Nas curas espirituais, nunca existem erros, pois os 
bons espíritos não erram.

• Não existe limite de pessoas para serem cirurgiadas em um único dia. Isto 
porque são milhares e milhares de espíritos trabalhando em um mesmo 
dia.

• Quando estou incorporado, não vejo nada e não sei o que acontece. É 
como se eu estivesse dormindo.

• Nada sei de anatomia humana. Sem estar incorporado, não tenho como 
curar ninguém.

• Curas espirituais não são incompatíveis com as curas da medicina. O 
tratamento médico e o tratamento espiritual se completam.

• Ter fé é sempre muito importante para alcançar a cura, inclusive nos 
tratamentos médicos.



Extensão do bairro de Abadiânia



Palavras João de Deus - 3

• Uma pessoa, para ser feliz, deve amar a si mesma e 
pensar em Deus.

• Eu não curo ninguém, quem cura é Deus.

• Para Deus, não existe doença incurável, mas a pessoa 
pode ou não merecer a cura.

• Pode acontecer da pessoa não merecer a cura, mas 
merecer que a doença seja paralisada.

• Pode acontecer a pessoa, com problemas, procurar a 
Casa e não ser curada. Mas, certamente, de alguma 
forma, será ajudada espiritualmente.



Os três Peregrinos / Romeiros


