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1º TEMA: 

SUPERAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NAS TAREFAS ESPIRITUAIS 

 
1) CHUVA 

Hora de sair para a reunião. 
Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. 
Não raro, é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por 
empecilhos habituais. 
Chuva ou frio... 
O integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. 
Conservará, sempre a mão, o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, 
consciente das obrigações que lhe competem. 

 
2) VISITAS 

Na lista dos impedimentos naturais, um existe dos mais freqüentes: a visita inesperada. 
Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair de casa para o 
serviço espiritual. 
Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas; de outros, um 
companheiro reclamando atenção. 
Que isso não seja tomado à conta de óbice insuperável. 
O tarefeiro esclarecerá o assunto delicadamente, empregando franqueza e humildade, sem 
esconder o móvel da ausência a que se vê compelido, cumprido, assim, não apenas o dever 
que lhe assiste, como também despertando simpatia nos circunstantes e assegurando a si 
mesmo o necessário apoio vibratório. 

 
3) CONTRATEMPOS 

Na série de obstáculos que, em muitas ocasiões, parecem inteligentemente determinados a 
lhe entravarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos ã frente do servidor do 
trabalho espiritual. 
Uma criança cai, explodindo em choro... 
Desaparece a chave de uma porta... 
Um recado chega, de improviso, suscitando preocupações... 
Alguém chama para solicitar um favor... 
Certo familiar se queixa de dores súbitas... 
Colapso do sistema de condução... 
Dificuldades de trânsito... 
O colaborador do serviço de socorro aos sofredores não pode hesitar. 
Providencie, de imediato, as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga ao 
encontro das obrigações espirituais que o aguardam, lembrando-se de que mesmo as festas 
de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou júbilos por 
determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados a conta de obstrução. 
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4) IMPEDIMENTO NATURAL 

Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. 
Uma viagem inesperada, por exemplo. 
Pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Noutros casos, a moléstia grave 
comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento ã 
reunião. 
Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidade epidêmica, qual a gripe, e em 
nossas irmãs, é razoável aceitar como motivos justos de ausência, os cuidados decorrentes 
da gravidez e os embaraços periódicos característicos da organização feminil. 
Surgindo o impasse, é importante que o companheiro ou a companheira se comunique, 
rapidamente, com os responsáveis pela sessão, atentos a que se deve assegurar a harmonia 
do esforço de equipe tanto quanto possível. 

 
5) CONVERSAÇÃO ANTERIOR À REUNIÃO 

Há sempre margem à conversação no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos 
seareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias 
a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos.  
Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa, total abstenção de temas contrários à 
dignidade do trabalho que vão desempenhar. 
Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. 
Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedume, apontamentos irônicos. 
TODA REFERÊNCIA VERBAL É FATOR DE INDUÇÃO. 
Se formos impelidos a conversar, durante os momentos que precedem a atividade 
assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima do 
recinto ao invés de conturbá-lo. 

 
6) PONTUALIDADE 

Pontualidade – Tema essencial no quotidiano, disciplina da vida. 
Administrações não respeitam funcionários relapsos. 
Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com 
exatidão. 
Habitualmente não falhamos nos horários marcado pelas personalidades importantes do 
mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. 
A entrevista com um industrial... 
A fala com um Ministro de Estado... 
Nas tarefas espirituais, “é forçoso entender que Benfeitores espirituais e amigos outros 
desencarnados se deslocam de obrigações graves da Vida Superior, a fim de assistir-nos e 
socorrer-nos”. 
Pontualidade é sempre dever, mas nas tarefas de assistência espiritual, assume caráter 
solene. 
Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria 
das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. 
A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do 
encerramento é variável na pauta das circunstâncias. 

 
7) ASSIDUIDADE 

Assiduidade é lição que colhemos na escola da Natureza, todos os dias. 
Lavradores enriquecem os celeiros da humanidade, confiando na pontualidade das estações. 
As tarefas espirituais, para alcançarem os objetivos libertadores e reconfortativos a que se 
propõem solicitam lealdade aos compromissos assumidos. 
Aprendamos, durante a semana, a remover os empecilhos que provavelmente nos visitarão 
no ida e na hora prefixados para o socorro espiritual aos necessitados. 
Observemos a folhinha, estejamos atentos às obrigações que os Benfeitores Espirituais 
depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar. 
Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a três reuniões consecutivas 
seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. 
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8) O EVANGELHO NO LAR 

Todo integrante de uma equipe de trabalhos espirituais precisa compreender a necessidade 
de realizar o Evangelho no Lar. Pelo menos, semanalmente, é aconselhável se reúnam com 
os familiares ou alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa, em torno 
dos estudos da Doutrina Espírita, à Luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da 
oração. 
Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há 
outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das 
tarefas de enfermagem espiritual no grupo, que recolhem amparo e ensinamento, consolação 
e alívio, da conversação espírita e da prece em casa. 
O  Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do 
apoio e do esclarecimento espiritual. 

 
9) ESTUDOS EXTRAS 

A fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva e à 
renovação de cada companheiro, é imprescindível aceitem o estudo nobre, qualquer que ele 
seja, nos arraiais da Doutrina espírita ou fora dela, para que progridam em discernimento e 
utilidade na obra de recuperação que lhes cabe, eliminando convicções e dissipando 
incertezas. 
Aprender sempre e saber mais, é o lema de todo o espírito que se consagra aos elevados 
princípios que abraça. 
Os benfeitores desencarnados e os Espíritos familiares estudam sempre a fim de se 
tornarem mais úteis na obra da educação e do consolo junto da humanidade terrestre. 
É imprescindível que os lidadores encarnados estudem também. 

 
 
 

(Adaptações das orientações contidas no livro “Desobsessão” – de André Luiz, 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira). 
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2º TEMA: 

O PASSE 

 
Histórico da “Imposição das Mãos” 

 
Wenefledo de Toledo/Passes e Curas Espiritual/p.109/10.  
Chama-se “imposição das mãos” o ato do médium passista colocar ambas as mãos 
espalmadas sobre a cabeça ou qualquer parte do corpo do paciente. 
 

Esta prática de socorrer o próximo em sofrimento é um dos mais velhos métodos conhecidos pela 

humanidade. 

 

Nos primeiros tempos, era exercida pelos magos da Caldéia, propagando-se mais tarde pelas margens do 

Eufrates até o Egito e a Índia. Depois dos sacerdotes de Isis, os judeus foram seus depositários, os cristãos 

herdaram mais tarde, passando sua prática a ser difundida pelas mãos divinas de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, quando fazia curas na sua peregrinação evangélica pela Palestina. 

 

No Espiritismo a “imposição das mãos” sobre o doente, denomina-se “passe”.  

 

CONCEITOS: 

Meu amigo, o passe é transfusão de energias físio-psíquicas, operação de boa vontade, 
dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. 
(Emmanuel/Francisco Cândido Xavier/Segue-me/p.133). 
 
O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. É o equilibrante ideal da 
mente, apoio eficaz de todos os tratamentos.(André Luiz/Francisco Cândido 
Xavier/Opinião Espírita/p.180).  
 

O passe é uma transfusão de energias regeneradoras. Não o negue por comodidade ou rebeldia. (Marco 

Prisco/Divaldo Franco/Ementário Espírita/p.145.) 
 

O passe é essa doação de energias que nós colocamos ao alcance dos que se encontram com deficiências, de 

modo que eles possam ter seus centros vitais reestimulados e, em conseqüência disso, recobrem o equilíbrio 
ou a saúde, se for o caso. (Divaldo Franco/Diretrizes de Segurança/perg.69). 

 

Desenvolvimento: 
O passe é feito de perispírito para perispírito. A Síntese do mecanismo da ação magnética é: O espírito quer, 

o períspirito transmite e o corpo executa. 

 

Allan Kardec/ Obras Póstumas/parag. VI/Médiuns Curadores/item 52. 
A faculdade de curar pela “imposição das mãos” deriva evidentemente de uma força excepcional de 
expansão, mas diversas causas concorrem para aumenta-la, na primeira linha: 

 A  pureza de sentimentos; 

 O desinteresse; 

 O desejo ardente de proporcionar alívio; 

 A  prece; 

 E a confiança em Deus. 

Numa palavra “ todas as qualidades morais. 

 

Allan Kardec/O Livro dos Médiun/Médiuns Curadores/p.209). 
“...os espíritos afirmam que “a força magnética reside, sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação 

dos Espíritos que ele chama em seu auxílio...” 
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Allan Kardec/A Gênese/Curas/p.295). 
A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras: 

1º - Pelo próprio fluido do magnetizador (magnetismo humano); 

 

2º - Pelo fluido dos Espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o 

curar ou acalmar em sofrimento,..(magnetismo espiritual); e 

 

3º - Pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse 
derramamento. (magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual). Combinando com o fluido 

humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece.   

 

Embora as radiações se propaguem de aura a aura, as mãos do passista colocadas próximas ao corpo do 

assistido, criam para elas um caminho mais curto, de mais fácil penetração e, portanto de maior 

escoamento. 

 

O pensamento e a vontade constantemente ativos aceleram a emissão desses fluidos, que seguem o trajeto 

dos condutores naturais, os braços e os dedos, que irão atingir os órgãos sobre os quais se pretende atuar. 

 

Quando duas mentes se sintonizam, uma passivamente e outra ativamente, estabelece-se 
entre ambas, uma corrente mental cujo efeito é o de plasmar condições pelas quais o 
“ativo” exerce sobre o passivo. A esse fenômeno denominamos magnetização. 
 

Assim, magnetismo é o processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu perispírito, age sobre o outro 

homem, bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados.  

 
Leon Denis/A Força Psíquica/No invisível/ cap. XV.   
Essa força é gerada pelo corpo fluídico. Chamar-lhe-emos, por nossa parte, força psíquica, pois que 

obedece à vontade, que é de fato o seu motor, os membros lhe servem de agentes condutores; ela se 

desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro. 

 

Os eflúvios do corpo são luminosos, coloridos de tonalidades diferentes – dizem os sensitivos – que os 

distinguem na obscuridade. Certos médiuns os vêem, mesmo em plena luz, a escapar-se das mãos dos 

magnetizadores. 

 

André Luiz/FCX/Serviço de Passes/Nos domínios da Mediunidades/ p. 164/5.  
Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento.  

Os recursos magnéticos, aplicados à reduzida distância, penetravam assim mesmo o “halo vital” ou a aura 

dos doentes, provocando modificações subitâneas. 

 

Joanna de Angelis/Divaldo Franco/O Passe de Rino Curti.. 
Quando nos identificamos com o pensamento do Cristo e nos impregnamos da mensagem que ele se fez 

messias, sempre temos algo que dar em seu nome, aqueles que nos cercam em aflição. 

 

Certamente que não nos encontramos em condições de conseguir os efeitos e êxitos que ele produziu. Sem 
embargo, interessados na paz e na renovação do próximo, é nos lícito oferecer as possibilidades de que 

dispomos, na certeza de que os nossos tentames não serão em vão. 

 
Fazei, portanto a “imposição das mãos”, com o amor e a ”fé que remove montanhas” 
em benefício do teu próximo, conforme gostarás que ele faça contigo, quando for a tua 
vez de necessidade.  

 
Leon Denis/Depois da Morte/p.157. 
...todo homem animado de simpatia profunda pelos deserdados de verdadeiro amor pelos que sofrem pode 

aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. 

 
(Compilado por Josemar Alves da Silva)
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3º TEMA: 

Da conduta pessoal do médium 

O médium com possibilidades de “curas espirituais” ou que, de boa vontade se candidata 
ao trabalho de assistência espiritual a benefício dos seus semelhantes, deve preocupar-se com 
sua conduta pessoal. Referimo-nos aos esforços íntimos em relação aos hábitos, costumes, 
necessidades e outros aspectos da vida moral do indivíduo destinado a mudar os seus 
sentimentos, vencer vícios e defeitos, dominar paixões inferiores e conquistar virtudes espirituais, 
isto é, A REFORMA ÍNTIMA, esforçando-se cada vez mais para atingir as seguintes condições 
que lhe aumentarão a capacidade radiadora: 

 
1. Domínio sobre si mesmo 

Todas as dificuldades do mundo, sejam de ordem social, econômica ou política, têm como 
origem um só problema: a imaturidade psicológica do homem e uma só solução: a auto-educação 
(3). 

Joanna de Angelis se refere aos mecanismos escapistas dos quais o ego se utiliza para 
desculpar os desvios de conduta ao qual o indivíduo se entrega (5). Desta forma, todo um 
manancial de energias utilíssimo fica sob domínio das sensações inferiores.  

Joanna, utilizando as contribuições de grandes vultos da psicologia, enumera tais mecanismos 
como: 

 
a) Compensação: meio pelo qual o ser exagera determinada atitude de forma a compensar 

a deficiência em alguma área. Podemos exemplificar tal postura no próprio assunto ao 
qual este material se refere. Um médium que, para compensar a sua excessiva gula, toma 
uma postura exageradamente zelosa na sua conduta alimentar e, convém observar, na do 
companheiro de serviço.  

Neste caso, o limite do bom senso cedeu lugar ao mecanismo de fuga. Sua atenção está 
centralizada em um único ponto, de forma a não precisar se ocupar com as 
inconveniências da deficiência. 
Tal mecanismo é muito comum e sutil, podendo ser percebido pela presença de uma 
postura irritadiça e punitiva quando em face de irmãos que não seguem a risca as 
exigências de pureza estabelecidas. 

Joanna nos informa que tais visões distorcidas são frutos da tentativa de aliviar a tensão 
decorrente do ego presunçoso e do eu debilitado. 
Nem sempre a compensação é direta sobre a deficiência existente. No caso da 
compensação substituta, o indivíduo tenta se destacar em um outro campo emocional. Por 
exemplo, podemos citar o espírita irritadiço que se envenena com pensamentos de raiva 
e, para disfarçar, se especializa nos temas mais complexos da doutrina para satisfazer 
suas necessidades egocêntricas. 

Observe a sutileza de que se reveste tal mecanismo. Em vista disto que Joanna de 
Angelis e outros Espíritos que se ocupam da literatura psicológica nos orientam à 
constante auto-análise, de forma a descobrir tais empecilhos ao crescimento moral. 

 
b) Deslocamento: Neste caso, o indivíduo se sente impedido por circunstâncias diversas a 

explicitar suas sensações, geralmente de ordem inferior. Desta forma, a ação se desloca 
no tempo e no espaço até encontrar momento e local propício. É assim que, em casa, o 
filho sofre as conseqüências da revolta do pai ou da mãe com seu chefe no ambiente de 
trabalho. Para o médium passista, tal compensação pode desastrosamente recair sobre 
um paciente ou companheiro de tarefa.  

Antes de se converter em ação, estas energias condensam-se no perispírito e nas formas 
pensamento, tão referenciadas nas obras de André Luiz. Uma vez que o trabalho do 
médium passista se concentra na manipulação fluídica, torna-se óbvio a influência 
perniciosa que tal mecanismo de fuga traz para o serviço e envolvidos. 
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c) Projeção: Talvez um dos mais conhecidos mecanismos de fuga, a projeção nada mais é 
que a transferência da culpa para outro. Se examinarmos nossa vida atentamente, 
certamente iremos nos deparar com dezenas, centenas, quiçá milhares de projeções que 
fizemos. A desculpa por uma falta ou atraso a um compromisso; a justificativa para agir 
rudemente com este ou aquele irmão; a argumentação para negar ajuda a algum 
necessitado e assim por diante. 

Acreditamos que este seja um dos caminhos mais fáceis, rápidos e eficientes que os 
irmãos menos esclarecidos no bem têm para causar embaraços aos encarnados. A 
explicação para isto é simples: com uma única transferência de culpa, atrasa-se o 
trabalho, mantém-se o tarefeiro no erro e gera-se indisposição entre ele e outros 
companheiros. Portanto, devemos ficar muito atentos para as desculpas e projeções que 
fazemos.  
 

d) Introjeção: neste mecanismo de fuga, o ser assimila as virtudes e deficiências de outro. 
Seja este uma figura histórica, uma pessoa famosa ou mesmo um personagem fictício de 
algum filme, novela ou livro. Desse modo, o indivíduo termina por assimilar trejeitos, 
manias, forma de falar e outras atitudes que identificam exteriormente aquele “ídolo” e 
acaba por substituir o seu real modo de ser por uma caricatura. 

O ser necessita se descobrir, identificar-se e iniciar a auto-educação, o que exige a 
eliminação dos romances imaginários que “não obstante o momentâneo prazer que 
dispensam, terminam por alienar o ser”. 
 

e) Racionalização: Mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, a racionalização busca 
justificar o erro. Convém notar que quanto maior nossa bagagem intelectual, maior a 
capacidade que temos de buscar argumentações que nos livrem da reprovação de nossa 
consciência sobre este ou aquele ato.  

Porém, através do mesmo conhecimento, auxiliado por uma atitude imparcial, podemos 
encontrar inúmeras advertências, mais numerosas e graves que tais argumentações 
passionais, que nos indicam as correções a serem feitas. 

Lembrando de “O Livro dos Médiuns” de Allan Kardec, nos reportamos ao capítulo XXIII, 
item 239, que trata sobre a fascinação: “o Espírito tem a arte de lhe inspirar confiança 
cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda 
quando este absurdo salte aos olhos de toda gente. (9)”. 

Encontramos neste trecho uma semelhança muito grande entre o segundo nível de 
obsessão e o mecanismo de fuga pela racionalização. Talvez uma das principais brechas 
para a fascinação seja a racionalização, porta pela qual já perdemos inúmeros 
palestrantes, médiuns e outros trabalhadores da seara da Boa Nova, como tão bem nos 
esclarece Manoel P. de Miranda no livro “Tormentos da Obsessão”, psicografado por 
Divaldo Franco(6). 
 
Uma vez que passemos a trabalhar o domínio de nós mesmos, identificando e evitando 
cair nas amarras destes sutis mecanismos de fuga, as chances de um crescimento interior 
mais acentuado tornam-se muito maior. Assim, podemos com mais eficiência desenvolver 
nossas faculdades, buscando as conquistas abaixo. 

 
2. Espontâneo equilíbrio de sentimentos: 

Umas das dificuldades que mais encontramos na tomada de decisões é a inversão de valores. Por 
exemplo, para o médium passista, evitar a raiva é mais importante que abster de comer carne. 
Mas em geral observamos os extremos: ou o trabalhador coloca em primeiro plano a alimentação 
física e em segundo a espiritual ou descarta a preocupação com a dieta. O que devemos 
realmente fazer é cuidar de ambas, dedicando-nos mais acentuadamente aos valores morais. 

Da mesma forma acontece com os sentimentos. Por exemplo, sentimento de paz sem a 
necessária piedade não pacifica os aflitos. Para a caridade ser plena, os bons sentimentos devem 
ser utilizados em harmonia. Assim, se percebemos que somos deficientes em determinado setor, 
cabe a nós o desenvolvimento naquele campo para que o auxílio seja pleno. 
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3. Acentuado amor a seus semelhantes; 

Ponto capital em qualquer trabalho de assistência, no serviço de magnetização o amor torna-se 
fundamental, pois sem ele, a identificação médium passista – paciente não existe. E sem esta 
identificação o trabalho de cura torna-se praticamente impossível por esta via. O amor é de tal 
importância que Paulo, um dos apóstolos mais severos do Cristo, asseverava que o amor é o 
sentimento mais nobre e que qualquer coisa feita ou aprendida sem amor não terá duração 
satisfatória (1). 

 
4. Alta compreensão da vida; 

Como nos coloca sabiamente Léon Denis no livro “O Problema do Ser, do Destino e da Dor”, a dor 
é um elemento vigoroso no restabelecimento do caminho para o Espírito transviado (4).  

A perfeita compreensão da ação benéfica da dor para o espírito, tanto na recepção do irmão em 
sofrimento quanto nas situações em que o paciente não consegue a cura imediata é um elemento 
que se traduz em verdadeira sensação de tranqüilidade. A serenidade do médium passista 
fortalece o paciente, dando-lhe forças para prosseguir na luta.(2) 

 
5. Fé vigorosa; 

A importância da fé foi intensivamente relembrada nas mensagens de Jesus e não obstante todo o 
cuidado que Ele teve em nos ensinar a respeito, continuamos a relegar a sua eficiência a segundo 
plano. O direcionamento de nossas energias para uma determinada tarefa está condicionado à 
consciência que temos sobre nossa capacidade e de nossos companheiros em executá-la.(8) 
Deste modo, se não temos certeza de que possuímos em mãos o ferramental necessário para o 
serviço e que nossos cooperadores, encarnados e desencarnados, também não estão disponíveis, 
a ação que nos cabe será reduzida. Quando a fé é escassa, passamos a oferecer, através de uma 
ação mental contrária, resistência ao fluxo de energia do qual deveríamos ser apenas 
condutores.(2) 

Ao contrário, quando temos fé na realização do trabalho, passamos a ser impulsionadores dessa 
energia, além de também influenciarmos mentalmente o paciente.  

 
6. Profunda confiança em Deus; 

Intrinsecamente relacionada com o item anterior, a confiança em Deus é a base sobre a qual 
devemos realizar qualquer atividade. Sem fé em Deus tudo perde sentido. 

 
7. Prece e mente pura. 

A prece é ferramenta poderosa a serviço daqueles que percebem a insuficiência de qualquer um 
dos itens acima. Através de uma prece sincera, podemos suprir as nossas deficiências e 
conseguir o elo com os Servidores do Cristo que nos amparam o serviço. Não devemos, porém, 
olvidar as responsabilidades como o nosso aprimoramento moral. 

 
A ciência através de Bárbara Ivanova (URSS) afirma que a pessoa que se propõe a curar deve ter: 
(7) 

I. Força psíquica; 
II. Nível moral; 
III. Desejo de cura e dedicação; 
IV. Habilitação de concentração e projeção da própria radiação. 

- Higiene do corpo físico: 

Uso diário de banhos de água, totais ou parciais, de ar, de luz e sol, cada um agindo, é claro, 
de acordo com seus próprios recursos e possibilidades, inclusive de tempo; vestimentas 
apropriadas, de acordo com o tempo, o clima, e as estações do ano. 
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O banho tem diversas funções no equilíbrio orgânico e este é primordial no trabalho de 
magnetização. A molécula de água é polar, isto é, enquanto um lado da molécula é positivo, o 
outro é negativo, formando o que chamamos de dipolo. Quando não existe esta polaridade, a 
molécula é chamada apolar. 

A polaridade basicamente é o que determina se um produto é solvente ou não. Por exemplo, a 
água dissolve muitas substâncias polares. Porém, para que sua ação seja completa, a água deve 
ser associada a uma substância apolar, no caso do banho, o sabonete. Desta forma, pode-se 
eliminar os resíduos que se acumulam na pele no transcorrer do dia. 

Estes resíduos podem conter metais pesados provenientes da queima de combustíveis em 
automóveis e fábricas; substâncias tóxicas eliminadas pelo corpo, no processo de transpiração; 
uma película de células mortas, chamada camada córnea e microorganismos diversos que 
encontram naquele ambiente temperatura, umidade e nutrientes necessários ao crescimento de 
colônias.  

É conhecido que determinadas substâncias dificultam a propagação das ondas magnéticas 
(reflexão e absorção), enquanto outras causam um espalhamento da energia (difração). 

Desta forma, podemos perceber que o acúmulo de resíduos no corpo físico poderá dificultar a 
transmissão magnética; alimentar doenças de pele (micoses), contribuir num processo de 
contaminação por diversos agentes e, através da putrefação de resíduos associada a 
determinados microorganismos, causar odores fétidos e mau aspecto. 

Em virtude da facilidade de magnetização que a água possui, podemos deduzir facilmente que 
o banho auxilia na remoção das condensações mentais de baixo teor que se forma a nossa 
volta.(2) 

Percebe-se que, a respeito da limpeza, o uso do banho traz inúmeros benefícios. Mas, além 
disso, ainda podemos verificar que a água, devido às suas propriedades físico-químicas, ativa a 
vascularização periférica, aumentando a sensibilidade.  

Lembramos também, que um bom banho auxilia enormemente no restabelecimento do 
equilíbrio psíquico. Graças, entre outras coisas, à pressão exercida sobre a pele, a água ativa 
nossas células sensoriais, sejam elas de pressão, de frio ou calor. Tais sensações geralmente 
agem de forma relaxante, contribuindo para o alívio das tensões diárias. 

No entanto, convém relembrarmos que os procedimentos materiais têm como objetivo a 
melhoria e não a realização do trabalho. Portanto, se o trabalhador não tiver condições reais de 
banhar-se no dia do trabalho, não deverá tomar tal dificuldade como empecilho para a realização 
das tarefas. 

Ainda nesta questão, devemos nos lembrar que o uso de perfumes e desodorantes de 
fragrância forte pode trazer incômodos aos pacientes e companheiros durante o trabalho. Seja 
pela presença de alergia ou pelo desvio da atenção causada. 

- Alimentação 

Racional e sóbria, contendo os principais alimentos básicos que são: proteínas (alimentos que 
reparam os músculos); carboidratos e gorduras (alimentos que fornecem energia e calor) e sais 
minerais e vitaminas. Todos esses elementos são encontrados nos alimentos comuns sendo, 
todavia, necessário saber combiná-los e utilizá-los sem falhas ou excessos. 

A alimentação durante as horas que precedem os trabalhos de assistência espiritual através 
do “passe” deverá ser leve. Evitar empanturrar-se com viandas desnecessárias. A digestão 
laboriosa consome grande parte da energia (ver tempo necessário para a digestão), além de 
aumentar a propensão a problemas de ordem digestiva. É aconselhável utilizar-se de pratos 
ligeiros e em quantidades mínimas, evitando-se temperos excitantes desnecessários, como 
molhos picantes, vinagre.  

Durante o dia destinado ao trabalho, evitar também o uso de carne, substituindo-a por ovos, 
leite, legumes, verduras e frutas e, sempre que possível pelo mel de abelha.  

Ainda neste ponto, lembramos aqui a resposta de Emanuel no livro “O Consolador”, 
psicografia de Francisco C. Xavier: 
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p. 129: “É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais?”. 

- A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes conseqüências, do qual 
derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo 
porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, 
esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a 
necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. 

Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na 
qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um 
dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo 
trabalharmos, dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres 
poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores.” 

- Drogas 

Devemos observar atentamente as colocações de Emmanuel, quando interrogado sobre os 
malefícios do fumo, citadas no livro “Manual Prático do Espírita”, de Ney Prieto Pires: 

“O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos 
sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispiritual, o que, na maioria das 
vezes, tem a duração do tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante...”. 

Emmanuel ainda acrescenta que, após o desencarne, o fumante inveterado tende a buscar os 
que apreciam esta droga. Tal dependência é tão cruel que as melhores lições e surpresas da vida 
passam despercebidas. Sua percepção permanece reduzida até que se desvencilhe do vício.  

“... com relação à saúde corpórea, deveria ser estudado na terra mais atentamente, já que a 
resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar, favorecendo a instalação 
de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis. A necropsia do corpo cadaverizado de um 
fumante em confronto com o de uma pessoa sem esse hábito estabelece clara diferença”. 

Em poucas linhas, quem fuma enfraquece o próprio corpo; entorpece suas faculdades 
espirituais; serve de atrativo para Espíritos dependentes; acumula os agentes tóxicos do fumo no 
próprio perispírito e pode causar prejuízos àqueles que por ele forem magnetizados. 

Recomenda-se aos médiuns fumantes, a suspensão do fumo e o tratamento do vício, para 
que depois de restabelecido e desintoxicado possa retornar ao trabalho de passe.  

 Da mesma forma, o álcool traz conseqüências funestas para o corpo e para o perispírito. 
Também atrai Espíritos dependentes e suas toxinas também podem prejudicar um paciente que 
seja tratado por um médium passista que tenha se utilizado dele. 

O álcool tem um agravante: as faculdades mediúnicas tornam-se mais aguçadas e sem 
controle. Os mecanismos psicológicos de autocrítica e resposta mental e motora ficam 
adormecidos. Tais aspectos, muito embora mais acentuados em uns e menos em outros, causam 
transtornos incontáveis, quando se trata de trabalho com energias físicas e espirituais. 

Da mesma forma que o álcool e o fumo, outras drogas, ainda mais pesadas, devem ser 
rejeitadas.  

- Repouso 

Dormir o tempo que for exigível pelo próprio organismo, segundo a idade, a profissão e o 
temperamento de cada um.  

No capítulo 46 do livro “Fundamental Neuroscience”, o Dr. J. Allan Hobson descreve 
pesquisas realizadas com ratos. Verificou que, quando privado do repouso, os sistemas 
regulatórios do animal vão colapsando, resultando em morte após 4 a 6 semanas. Inicialmente 
pode-se perceber alterações no processo alimentar. Os animais comiam mais, porém não 
conseguiam manter o peso. Depois ficaram incapazes de manter o equilíbrio térmico e, finalmente, 
morriam por várias doenças, devido à deficiência imunológica. 

Muito embora esta pesquisa tenha sido realizada em ratos, sabemos, pela semelhança entre 
os sistemas biológicos dos mamíferos, que o homem sofra de conseqüências parecidas, caso 
também seja privado de sono. 
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Podemos perceber, então, a importância do sono e do repouso para o corpo físico. Ora, se 
para a manutenção diária do organismo o descanso é necessário, que diremos quando se tratar 
de um trabalho de cura, que utiliza a energia do médium e de sua estrutura psíquica. 

Lembramos André Luiz no livro “Desobsessão”, psicografia de Francisco C. Xavier, onde ele 
se expressa nos seguintes termos: 

“Após o trabalho, seja este profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça o seareiro da 
desobsessão o horário possível de refazimento do corpo e da alma”. 

Repouso externo e interno. 

Relaxe, com ideações edificantes. 

Abstenção de pensamentos impróprios. 

Aspirações para cima. 
Distância de preocupações inferiores. 

Reparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar.” 

Como o tema abordado pelo autor espiritual é o trabalho de desobsessão, o texto se refere 
apenas a este assunto. Entendemos, porém, que os demais trabalhos de assistência espiritual 
utilizam as mesmas ferramentas e a mesma energia. Desta forma, tal alerta também se mostra útil 
para as demais tarefas de assistência. 

Evitar ainda o uso do sexo antes e no dia reservado ao trabalho do “passe”, considerando que 
as energias genésicas são utilizadas nas tarefas de curas. 

Evitar aborrecimentos, procurando encarar os acontecimentos cotidianos com serenidade 
evangélica, controlando impulsos e emoções, para manter o próprio equilíbrio.” “Orar e Vigiar” 
(André Luiz). 

Idade de Trabalho: 

Não constituem regras bem definidas, mas a propósito de orientação, podemos citar algumas 
condições que auxiliem na identificação do momento de se iniciar ou de se ausentar do trabalho 
de passe. 

Quanto ao início, convém lembrar que o bom desenvolvimento do trabalho tem bastante 
relação com a constante presença nos horários determinados. E isto deve ser levado em 
consideração na hora de decidir se vai assumir a tarefa ou não. 

Jovens que ainda não atingiram a completa formação física, muito embora tenham um 
potencial extraordinário, não devem ainda aplicar passes. Isto é devido ao processo de 
amadurecimento do sistema nervoso e demais sistemas envolvidos. É mais seguro e saudável 
que o jovem participe dos trabalhos em outras tarefas igualmente nobres, mas que exijam menos 
de sua constituição nervosa. 

Irmãos que se encontram enfermos devem suspender temporariamente as atividades. Tanto 
por questões de profilaxia e higiene, quando for o caso, quanto por questões de repouso e 
reequilíbrio das energias. Entretanto, aconselha-se que, se possível, continue freqüentando as 
reuniões. É sempre mais difícil retornar ao trabalho quando se perde o hábito. Além disto, o 
tratamento espiritual é de grande importância no restabelecimento da saúde. 

Em casos de gravidez, deve-se lembrar que a energia altamente requisitada no 
desenvolvimento do feto é a energia sexual, também de grande utilidade no tratamento de passe. 
Logo, a futura mamãe deve suspender os trabalhos de passe, tão logo tome conhecimento da 
gravidez.  

Da mesma forma se deve agir em relação ao período de amamentação. Em ambos os casos, 
parte dos nutrientes produzidos pela mãe estão sendo canalizados para o bebê. Todo o corpo está 
alterado e preparado para atender as necessidades da criança. Convém que se dê prioridade ao 
recém-chegado. 
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Porém, a menos que haja impossibilidade, aconselha-se que a irmã passe a realizar outras 
tarefas na casa. Principalmente aquelas onde puder adquirir conhecimentos sobre educação 
infantil ou desenvolver a afetividade. 

A idade precisa para se deixar de trabalhar no serviço de passe é tão difícil de determinar 
como o dia em que iremos desencarnar. Michaelus orienta que, salvo casos excepcionais, 
pessoas de idade muita avançada não exerçam a atividade. Porém, não definiu o que seria uma 
idade muita avançada. Aconselha-se então o bom senso. Ora, se o idoso, porém goza de plena 
saúde física, nada impede que seja um bom médium passista. Porém, se os problemas de saúde 
se acentuam e a disposição na tarefa de cura está se reduzindo, é o momento de buscar outra 
atividade dentro da seara do bem. 

Enfim, deve-se buscar auxiliar sem ostentação. Se nosso corpo em um ou outro momento nos 
impede de trabalhar nesta ou naquela atividade, é hora de buscar a humildade, a resignação e o 
respeito à saúde. 

Porém, o trabalho do bem não pára. E sempre haverá atividades de grande importância para 
aqueles que se dispõe a servir. 
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4º TEMA: 

OS CENTROS DE FORÇA DO PERISPÍRITO E SUAS RELAÇÕES COM OS 
PLEXOS NERVOSOS DO CORPO FÍSICO. 

 
No conhecimento do perispírito está a chave de uma porção de problemas até hoje 
inexplicáveis. E a medicina considerando apenas o elemento material ponderável priva-se, na 
apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Se penetrasse em seu âmago, 
descobriria as causas passadas das doenças e trata-las ia com mais fundamento. 
 

PERÍSPÍRITO 
 
Deus plasmou o universo a partir do seu amor, criando duas naturezas de coisas : A matéria; O 
princípio inteligente. 
 
 

DEUS 

 
PRINCÍPIO INTELIGENTE MATÉRIA 

 
 
HOMEM SER TRANSDIMENSIONAL 
 
Como um iceberg, o homem reencarnado possui uma parte permanentemente no plano 
espiritual e uma parte temporária no plano físico. 

Mesmo os homens desencarnados que habitam exclusivamente o plano Espiritual no orbe 
terrestre possuem um “corpo material” (quintessência, matéria etérea, corpo astral, etc.) 
chamado de perispírito, unido ao princípio inteligente. 

Portanto quem transcende às dimensões é a porção material do homem, é nela que 
identificamos a manifestação do espírito, e que entenderemos os distúrbio orgânicos e as 
novas propostas terapêuticas na medicina. 

O modelo científico Tiller-Einstein, vem auxiliar esta compreensão transdimensional, enfocando 
espaço/tempo positivo negativo. 
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As partículas tem velocidade maior que a luz, no universo de espaço tempo-negativo dimensão 
etérica ou espiritual, entropia negativa (entropia – grau de desorganização). É o elemento desta 
dimensão que organiza a matéria do corpo espaço-tempo positivo (corpo físico). 

Nas linha exata de transição entre essas 2 dimensões, está O DUPLO ETÉRICO. 

Na dimensão material, as porções mais próximas do perispírito são os neurônios e os 
meridianos acunpunturais. 

Na dimensão espiritual, dimensão espaço-tempo negativo, as principais estruturas de ligação 
são as NÁDIS E OS CENTROS DE FORÇA. 

INTERFACE FÍSICO-ETÉRICA, conjunto formado pelo duplo-etérico e seus canais de energia 
(centros de força e nádis), sistema nervoso, endócrino e meridianos acunpunturais. 

 

CORPO FÍSICO 

 Passe Magnético ESPÍRITO 

 INDIVÍDUO 

SISTEMA DUPLO ETÉREO Inteligência 

NERVOSO 

PINEAL 

 CENTROS DE FORÇA Perispírito 

ENDÓCRINO NÁDIS 
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ROTEIRO METABÓLICO DO INFLUXO ENERGÉTICO 

 

ENERGIA PRIMÁRIA 

 CENTRO DE FORÇA 

 

SISTEMA NERVOSO NÁDIS 

SISTEMA ENDÓCRINO Meio Interno LEC 

 

 

 

Os sete centros de força , 
vistos de frente e de 
costas. 

Fluxo enérgico com 
inputs antero-posterior e 
crânio-caudal 
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Recém-nascido, no nascimento a 
alma encarnante experimenta o 
início às influencias do meio. 

O centro de força coronário está 
dilatado por necessidades 
espirituais. 

 

 

 

 

 

 

Localiza-se no 
epitálamo , à 
frente do 
Cerebelo , acima 
dos tubérculos 
quadrigêmeos e 
abaixo do corpo 
caloso. 

 

 

Em Missionários da Luz, André Luiz descreve “...vali-me das forças magnéticas que o instrutor 
me fornecera para fixar a máxima atenção no médium... admirava a luz crescente na epífise ... 
A glândula minúscula transformava-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam 
um lótus de pétalas sublimes.” 

No exercício mediúnico de qualquer modalidade , a epífise desempenha o papel mais 
importante. 

(Missionários da Luz, André Luiz, Cap. I e II) 
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CENTROS DE FORÇA 

Centro de força, disco energético que gira na passagem do fluxo de energia. 

 

CORONÁRIO 

Centro Coronário relacionado com a glândula 
pineal, 12 pás no centro e 960 na periferia. 

Assimilador das energias da espiritualidade, alto 
potencial de radiações, ponte de interação entre o 
espírito e as forças psicossomáticas organizadas. 

FRONTAL 

96 Pás, relaciona-se com lobo frontal do cérebro. 

Governa a função cortical superior, reflexos 
somáticos e viscerais e a fisiologia sensorial. 

Ex.: Sinusites, cataratas, distúrbios endócrinos) 

 

LARÍNGEO 

Relação anatômica com o plexo cervical que origina o 
plexo laríngeo. 

O Centro laríngeo atua sobre as principais glândulas e 
estruturas da região do pescoço, tais como as glândulas 
tireóide e paratireóide, a boca a s cordas vocais, inclusive 
as atividades do timo, a traquéia e as vértebras cervicais. 

Controla a respiração e a fonação e, por isso, é importante 
para a comunicação. Ainda existe uma associação entre o 
centro laríngeo e o sistema nervoso parassimpático 
(nervo vago). 

 

CARDÍACO 

Relaciona-se anatomicamente com o plexo cardíaco. 
O centro cardíaco proporciona também a energia 
nutritivo sutil aos tubos bronquiais, pulmões, seios, e 
ainda influencia a função de todo o sistema 
circulatório. Uma disfunção crônica no centro cardíaco 
pode contribuir para a ocorrência de doenças 
cardíacas, derrames, doenças pulmonares e diversos 
tipos de debilitações imunológicas que podem deixar o 
organismo vulnerável a bactérias e células 
cancerosas. 
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ESPLÊNICO 

É o responsável pela eliminação 
das energias descartáveis do 
nosso perispírito. Atua em todas as 
áreas das defesas orgânicas 
através do sangue. Relaciona-se 
anatomicamente com o plexo 
mesentérico (intestino inferior) e o 

baço. 

 

 

 

GÁSTRICO 

Este centro fornece energia sutil 
nutritiva para a maioria dos 
principais órgãos envolvidos nos 
processos de digestão de 
alimentos e purificação do 
organismo. Está relacionado 
anatomicamente com o plexo 
solar. 

 

 

 

GENÉSICO 

É o responsável pelas energias oriundas da 
reprodução, da sexualidade e da criatividade. 
Relaciona-se materialmente com o plexo sacro e o 
hipogástrico. 

Este centro se localiza no santuário do sexo, como 
templo modelador de formas e estímulos criadores, 
com vistas ao trabalho, a associação e realização 
entre almas. 

 

REPRESENTAÇÃO DOS CENTROS DE FORÇAS 
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REPRESENTAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CENTROS DE FORÇA COM O CORPO FÍSICO 
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CENTROS DE FORÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 
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PLEXOS NERVOSOS 
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5º TEMA: 

Passe 

 

1. HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA 

 
 Introdução: 

 Representando os companheiros que compõem as equipes de tratamento Espiritual 
através dos “passes” magnéticos, estamos apresentando este despretensioso trabalho, 
começando por esclarecer as razões que nos levaram a fazer certas modificações nas tarefas 
dos “passes”. 
 Sempre houve de nossa parte, ( equipe de CEIL), bastante interesse em realizar pesquisas 
sobre o emprego do magnetismo na cura dos males físicos e psíquicos que surgem em nossas 
vidas. Não raras vezes recebemos, através das reuniões mediúnicas, incentivo e orientação 
para realizarmos tais pesquisas junto ao grupo de assistência espiritual da Instituição. 

A indicação do livro “Magnetismo Curativo” de Alphonse Bué: 

 Passado algum tempo, numa reunião de desobsessão no CELV da qual fazem parte as 
irmãs Marlene, Ivete e Neyde, esta última, através da vidência, percebeu um livro sobre a mesa 
de trabalhos, cujo título conseguiu ler: “Magnetismo Curativo” e, ao final da reunião, descreveu 
o fato para o grupo. Por falta de outros detalhes o grupo permaneceu na expectativa de outros 
fatos. Assim, noutra reunião, novamente a médium percebeu o mesmo livro e, desta vez, lhe foi 
mostrado, alem do título, o nome do autor: Alphonse Bué. 

  O contato com a 3ª edição do livro “Magnetismo Curativo”, de Bué: 

 Era necessário encontrar o livro e assim, o grupo se mobilizou, fazendo contatos com 
livrarias e com alguns confrades de outras Instituições, pois constatamos que se tratava de 
publicação esgotada. Nossa esperança era encontrar alguém que possuísse um exemplar do 
livro, até que um dia, com a ajuda do confrade Luiz Pereira (que era livreiro da banca de livros 
da Instituição “A Minha Casa”), conseguimos uma cópia de uma fotocópia, obtida de uma 
segunda pessoa de suas relações. A qualidade da cópia não era boa, mas serviu para 
iniciarmos o estudo sobre a obra de Bué, a qual é constituída de dois volumes: “Magnetismo 
Curativo” e “Hipnotismo e Magnetismo”, 3ª edição datada de 1934, traduzida e publicada pela 
Federação E. Brasileira. 
 Mais tarde, conversando sobre “passes” por telefone com o confrade Emil Dario Framback, 
do Grêmio de Propaganda Espírita “Luz e Amor”, de Bangu, descobrimos que o mesmo 
possuía os dois volumes da obra. Então solicitamos ao companheiro que nos emprestasse os 
livros para que pudéssemos consultá-los, o que nos atendeu gentilmente. 
 Assim, consumimos vários meses estudando e analisando a obra com bastante interesse. 

 Algumas referências sobre o autor: 

 Alphonse Bué era médico fisiologista, de origem francesa e emérito magnetizador, com 
uma experiência de mais de 20 anos na prática de curas através do magnetismo. 
 Estudando a sua obra, percebemos que ele conhecia o Espiritismo, embora não fizesse 
relação de suas curas com as práticas espíritas ou se referisse a Allan Kardec. 

 As Técnicas dos “passes” empregadas por Bué e as praticadas pelos 
Espíritos: 

 Verificamos que as técnicas empregadas por Bué na cura dos males das pessoas que o 
procuravam, eram muito semelhantes àquelas praticadas pelos Guias Espirituais, descritas nas 
obras de André Luiz. Esta constatação nos levou a adotar o primeiro volume que trata do 
“Magnetismo Curativo” para ser estudado, discutido e debatido em reuniões com as pessoas 
que fazem parte das equipes de “passes” do CEIL. 
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FORMAS DE APLICAÇÃO DE PASSES: 

. 

 Não será adotado o movimento de erguer os braços e mãos para o alto como se fosse 
captar fluidos por não ter sido encontrado fundamentação para esta técnica 
mencionada na obra intitulada “Passes e irradiações”, de Edgard Armond.  

1.Serão adotadas as seguintes formas de passes: 

a. Longitudinal – que recebeu o nome de passes magnéticos aplicado em adultos e 
crianças. 

b. Longitudinal com reforço – que recebeu a designação, “Passe de Assistência 
Espiritual”, ou “Passe de Tratamento Espiritual”, aplicado a pacientes portadores 
de doenças graves em geral, físico ou espiritual. Este tratamento substituiu o “passe” 
0denominado “Pasteur”, anteriormente utilizado pelo CELV e designado de 
tratamento, ( P1, P2, P4).. 

1.1Passe longitudinal – (Passe Magnético), consiste nas seguintes fases 

a- Contato – Para entrar em relação magnética com o paciente. 
“Por-se em relação magnética é estabelecer entre si e a pessoa que se quer 
magnetizar, uma espécie de acordo prévio, simpático, tendo por objetivo fazer nascer 
de um organismo para outro a corrente de transmissão. O encetamento da relação é 
um ato preliminar que precede a qualquer magnetização. Neste ato a pessoa que 
magnetiza, concentrando fortemente a sua vontade e atenção, coloca-se no estado 
mais favorável de expressão irradiadora e a pessoa magnetizada por um repouso 
físico e moral neutralizante, procura, num estado de calma e descanso passivos, 
atingir o mais elevado grau de receptividade”. (Bué, Alphonse – Magnetismo Curativo 
– cap. IV, nº 47, cap. V, nº 59). 

O contato é feito da seguinte forma: 

Com o paciente sentado, o médium aplicador de passe na sua frente, o 
Dirigente de Passe  pedirá a todos  para pensar em Jesus ou fazer uma prece, em 
pensamento; a seguir o Médium  colocará as duas mãos com as palmas próximas ao 
frontal (testa), enquanto os dedos abertos, sem rigidez ligeiramente dobrados, 
permanecem sobre o coronário (alto da cabeça), demorando-se neste ponto alguns 
segundos; depois afastar as mãos paciente e deixá-las em descanso ao longo do 
corpo (do Médium) por alguns instantes. 
Bué menciona em sua obra, outras formas de entrar em relação magnética com o 
paciente. 

CONTATO EM ADULTOS 
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CONTATO EM CRIANÇA DE COLO 

  
 

CONTATO EM CRIANÇAS 

 

  

 

b- Dispersão – para controlar os efeitos da ação magnética, após o contato (1ª fase), 
sobre a pessoa e remover possíveis miasmas agregados à aura da mesma, 
preparando-a para a fase seguinte. 

“Se todos são magnetizáveis, nem todos experimentam no mesmo grau os efeitos 
magnéticos: há pacientes mais ou menos sensíveis. Pode, portanto, acontecer que 
um se ache momentaneamente incomodado por uma ação radiante muito viva; neste 
caso, a cabeça se torna pesada, o peito se oprime e, em tal emergência faz-se 
necessário moderar a ação, mas é preciso dispersar. Por outro lado, como os efeitos 
à distância – imposições fixas e passes lentos atraem mais especialmente a ação 
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das correntes sobre as partes visadas e as forças nervosas se acumulam nessas 
partes; muitas vezes uma ação parcial muito prolongada em certo ponto do 
organismo, produz uma contratura ou um espasmo que é necessário destruir... 
dispersando”.  
“Os passes de dispersão se compõem de passes transversais e de passes 
perpendiculares (ou longitudinais)”. (Bué, Alphonse – Magnetismo Curativo – cap. X, 
nº 142 a 145 e 147). 

Adotamos os passes longitudinais de dispersão, porque os transversais 
necessitam de um espaço maior entre os aplicadores de passe, devido à 
movimentação dos braços no sentido horizontal. 

A fase de dispersão se realiza da forma seguinte: 

A partir da altura da cabeça do paciente, com os dedos das mãos ligeiramente 
abertos e sem rigidez, descer as mãos com rapidez pela frente e ao longo do corpo 
do paciente, até a altura dos joelhos, retornando-os por fora do corpo (para não 
contrariar o sentido das correntes magnéticas, as quais fluem da cabeça para os 
pés) ao ponto inicial, repetindo o movimento pelo menos três vezes. Esta ação é feita 
como se quiséssemos “abanar” com as mãos, e no sentido longitudinal o corpo do 
paciente. Depois as mãos do médium deverão ficar abertas e em repouso ao longo 
do corpo por alguns instantes enquanto o mesmo se prepara para a fase seguinte. 

 

 

 

DISPERSÃO EM ADULTOS 

 

  
 

DIPERSÃO EM CRIANÇAS DE COLO 
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DIPERSÃO EM CRIANÇAS 

  

  

 

c. Energização (ou doação) – Transmissão de energias humanas e espirituais com 
movimentação dos fluidos, desde a cabeça até os membros inferiores do corpo da 
pessoa. 
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“As imposições preparam os passes; os passes partem todos, de um simples 
contato ou duplo contato conforme sejam feitos por uma só mão ou pelas duas”. 
(Bué, Alphonse – Magnetismo Curativo – cap. VI, nº 77 e 78). Adotamos o duplo 
contato.  

Esta fase se processa da seguinte forma: 

Fechar as mãos e dirigi-las à cabeça do paciente, abrindo-as suavemente, 
mantendo-as em forma de concha, com os dedos ligeiramente abertos e sem rigidez, 
demorando-se neste ponto alguns segundos; a seguir, desce-las suavemente, ao 
longo do corpo, até a altura dos joelhos, fechando-as e retornando-as, por fora do 
corpo, para repetir o movimento pelo menos por mais três vezes. Concluir o passe. 
Quando todos tiverem terminado de aplicar os passes, o dirigente encerrará a tarefa, 
agradecendo a Deus. 

 ADULTOS 
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ENERGIZAÇÃO EM CRIANÇAS DE COLO 

  

  

 
 

 

 

ENERGIZAÇÃO EM CRIANÇAS 
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d. Passe Longitudinal com reforço :  Passe de Assistência Espiritual, ou 
deTratamento Espiritual: 

Esse tipo de passe é constituído de duas etapas principais: a primeira consiste 
em executar as mesmas fases do passe longitudinal (tratamento nº 1); a segunda 
será desenvolvida da forma seguinte: serão designados um ou mais médiuns além 
daquele que realizou a primeira etapa, os quais se colocarão por trás dele a uma 
distância aproximada de meio metro e farão irradiações mentais, para o médium 
aplicador. Este, por sua vez, fará imposição com as mãos estendidas e os dedos 
ligeiramente abertos, sem rigidez, sobre os principais centros de forças do paciente, 
demorando-se alguns segundos em cada um deles, iniciando pelo coronário (alto da 
cabeça) seguindo os demais: frontal (testa), laringe (garganta); cardíaco (coração); 
esplênico 9 região do baço); gástrico  (estômago);  e genésico (baixo ventre). 

 

 

 

 

PASSE LONGITUDINAL ADULTOS 
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Concluir o passe, afastando as mãos, e aguardar, quando todos  terminarem 
de aplicar os passes, o Dirigente encerrará com um “ Graças a Deus, Vamos em 
Paz” 

 Os médiuns auxiliares permanecerão com os braços e as mãos estendidas ao longo do 
corpo. 

OBS: 
a) Essa segunda etapa será aplicada apenas uma vez. 
b) Nas crianças até 12 anos, não será feita a imposição das mãos no centro de 

força genésico para não ativar este centro precocemente. 

Magnetismo Curativo - Bué, Alphonse –– cap. XIV, nº 202  “cadeia magnética”: 

“Também se pode formar uma cadeia de pessoas sãs, unidas num mesmo intuito e 
numa mesma intenção ativa, para aliviar um doente. Isto, em certas circunstâncias 
graves, pode ser um precioso auxiliar para suprir a insuficiência de uma ação isolada e 
despertar ou vibrar a vida prestes a escapar-se de um corpo moribundo: é o que se 
chama a cadeia comunicativa”. 

NOTA: Esta técnica é uma experiência nova realizada pela equipe de passes do CEIL, e 
adotada pela equipe do CELV, combinando-se e que recomenda acima Bué, com a 
imposição das mãos nos centros de força do paciente. 

“Há problemas e experiências, tanto aí quanto aqui. Estamos longe da equação final. Não 
esperem vocês nos círculos carnais que nossas mãos venham substituir-lhes os braços. A 
instituição do esforço próprio é universal”. ( Trecho da mensagem do Espírito Ismael Souto, 
dirigida ao autor do livro Magnetismo Espiritual, Michaelus, psicografia de Chico Xavier). 

 Podemos encontrar fundamentação para o “passe longitudinal com reforço” em certas 
obras básicas da Doutrina Espírita. Assim no “Livro dos Espíritos”, na questão 65, nos é 
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explicado que o “princípio vital é o fluido magnético animal ou fluido elétrico animalizado, que 
tem por fonte o fluido universal” Kardec faz o seguinte comentário sobre as questões 68 e 70: 

 “A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia 
segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma 
espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o 
possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, 
de certo modo, superabundante”. 

 “A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação 
da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substancias que o contém”. 

 “O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção 
pode dá-lo a um que o tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida preste a extinguir-se”. 

 No “Livro dos Médiuns” (cap. XIV, item 176) encontramos os seguintes esclarecimentos 
sobre o mesmo assunto: 

 “A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos 
Espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, 
e invocas um bom Espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e 
a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias”. 

 Com base no que foi exposto anteriormente, deduzimos que uma pessoa acometida de 
uma doença grave deverá estar com deficiência do fluido vital, necessitando receber uma certa 
quantidade do mesmo, além dos remédios adequados ao seu tratamento físico. Portanto, a 
“corrente comunicativa” experenciada por Aphonse Bué, consiste em transmitir o referido fluido 
de vários indivíduos para o doente grave, o qual recebe uma quantidade maior de energia 
magnética capaz de melhorar sua saúde ou cura-lo do mal que o atormenta. Aprendemos com 
a Doutrina Espírita que a obtenção da cura de um mal depende também da fé e do 
merecimento do enfermo, além dos recursos terapêuticos espirituais e materiais que lhe sejam 
aplicados. 

 No “passe longitudinal com reforço”, deve-se contar, pelo menos, com uma pequena 
equipe de doadores auxiliares, além do aplicador. ( Adotamos no CELV pelo menos um 
médium doador auxiliar para cada aplicador de passe.)  

Embora algum componente não possua grande potencial magnético, o processo ocorrerá 
normalmente, uma vez que junto a cada doador estará um trabalhador espiritual reforçando a 
sua ação. No capítulo 19, pág. 321 e 322, do livro “Missionários da Luz” - 10ª edição, 
encontraremos o importante diálogo entre André Luiz e o instrutor espiritual Alexandre: 

“– Os amigos encarnados – perguntei -, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes 
atividades de auxílio magnético?”. 
“– Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno, nesse sentido – 
respondeu o orientador –, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do 
próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades 
sábias e benevolentes que orientam, indiretamente, o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e 
enriquecendo-lhe o próprio valor”. 
“– Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? 
– interroguei curioso”. 
“- Perfeitamente – aduziu Alexandre - atencioso”. 
“- Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer 
preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só 
pelo próprio, senão também pelo concurso de Mais Alto, de que se faz merecedor”. 
Nas experiências realizadas pelo CEIL pela equipe de “passes”, foi percebido por alguns 
médiuns; através da vidência, a presença de um tarefeiro espiritual junto a cada médium 
coador ou auxiliar, transmitindo energias, as quais se somavam às dos médiuns doadores, 
convergindo para o médium aplicador do passe e deste se transmitiam para o paciente, 
conforme esquema adiante. 
 

 

P  = Paciente 
 

P 
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Map  = Médium Aplicador 
 
Mda  = Médium Doador Auxiliar 
 
TE = Tarefeiro Espiritual 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Auto magnetização ou autopasse 

Grande parte dos espíritas não adota e não admite o emprego do autopasse, entretanto 
magnetizadores e estudiosos do magnetismo, apontam essa prática como uma terapia 
magnética de grande utilidade no refazimento das energias da própria pessoa. 

No livro “Conduta Espírita”, André Luiz, através da psicografia de Waldo Vieira, preconiza o 
seu emprego nas tarefas de assist6encia espiritual: “Quando oportuno, adicionar o sopro 
curativo, aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do 
autopasse, ou da emissão de força socorrista, à distância, através da oração”. 

No livro “No Invisível” de Léon Denis, encontramos a seguinte citação: “Pode assim a 
pessoa, pela automagnetização, tratar-se a si mesma, descarregando com o auxílio de passes 
ou de fricções os órgãos enfraquecidos e impreguinando-os das correntes de força 
desprendidas das mãos”. 

Na obra de Alphonsus Bué – Magnetismo Curativo (cap. XV – Da automagnetização), 
extraímos o seguinte: “Pode-se, portanto, encarar como certa a ação magnética do homem 
sobre seus semelhantes. Resta saber se ele a tem sobre si mesmo. Neste ponto, a incerteza 
não pode durar muito, porque, com exclusão de qualquer teoria, é muito fácil formar uma 
opinião sobre este ponto. Experimentando sobre si mesmo, não tardará verificar pela 
experiência se existe ou não uma ação”. 

O nosso primeiro ato, no sofrimento, é levar instintivamente a mão ao ponto em que 
sofremos; e muitas vezes encontramos certo alívio com uma leve pressão na parte afetada. Se, 
em vez de agir instintivamente, soubermos estudar as nossas sensações e dirigir 
convenientemente a nossa ação, adquiriremos bem depressa a certeza de que a ação 
magnética do homem sobre si mesmo é incontestável. Os casos em que se podem empregar a 
automagnetização são forçosamente restritos porque, para agir sobre si mesmo, não é 
necessário ficar em estado de prostração, nem num estado de exacerbação e desordem geral. 
Se o indivíduo for profundamente anêmico ou estiver atacado de febre ardente, não poderá 
pensar em dar aos outros uma saúde que não tem. Com forte razão, nada pode fazer sobre si 
mesmo. Nesse caso deverá recorrer ao seu semelhante e pedir-lhe auxílio e assistência. 
Porém, fora dessas circunstâncias excepcionais, há muitas oportunidades de sustar em seu 
começo as indisposições ligeiras, e deste modo evitar as complicações que lhes são 
conseqüentes. “Tem-se dado comigo mais de cem vezes, e diariamente ainda me acontece, 
restabelecer em poucos momentos as minhas funções perturbadas por qualquer circunstância 
fortuita, e é graças a automagnetização, não hesito em acreditar, que me tem sido possível 
prosseguir, sem um só momento de parada, durante mais de vinte anos, trabalhos bastante 

Map 

Mda Mda Mda 

TE TE TE 
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penosos e difíceis; tenho evitado muitos defluxos (resfriados); fazendo-os abortar no começo e 
tenho atenuado consideravelmente as conseqüências de acidentes, tais como quedas ou 
queimaduras”. 

 
3. A Técnica 

Trata-se de aplicar o  passe sobre si mesmo ou passe longitudinal. 

4. Observações quanto ao passe aplicado em crianças 

Para aplicação do passe em bebês, a mãe ou pessoa responsável, de preferência sentada, 
deve segurar a criança apoiada sobre o tórax e em pé. 
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5- Passe de sopro curativo. 

É uma modalidade de “passe” pouco utilizada no meio espírita, muito embora seja 
recomendada pelos espíritos, como citado anteriormente no livro “Conduta Espírita”, pelo 
espírito André Luiz. 

Este recurso terapêutico não foi discutido e estudado pelas equipes do CEIL, com maior 
profundidade, aguardando oportunidade futura, uma vez que sua prática exige cuidados e 
preparação especiais daqueles que desejarem utilizar esse recurso de cura magnética. 
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