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CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE
ANEXO DO REGIMENTO INTERNO
ANEXO I
NORMAS
PASSES
(APLICADOR DE PASSE E DIRIGENTES DE PASSE))


DO APLICADOR DE PASSE:

1- O Programador é o responsável pela escala de passes nas R.D. (Reuniões
Doutrinárias);
2- O Dirigente de Passe escalado é o responsável pelo trabalho de Passe, tendo
responsabilidades específicas;
3- O aplicador de passe ao chegar ao CELV, deverá confirmar sua disponibilidade para
o trabalho de Passe, assinando seu nome em caderno próprio;
4- Se estiver escalado, colocará seu nome na lista de escalados, caso não esteja
escalado, poderá colocar seu nome como voluntário. O Dirigente confirmará ao
entregar-lhe o crachá de “Passe”, que ele (a) participará do trabalho, caso não seja
confirmado, será porque não haverá necessidade de sua participação;
É muito importante que o aplicador de passe coloque seu nome no caderno,
para que o Dirigente e o Programador possam acompanhar a frequência e participação
dos Médiuns;
5- O aplicador de passe chegará ao CELV antes do início da reunião, confirmará sua
participação e receberá o crachá;
6- Quando não puder cumprir a “escala de Passe”, se possível, deverá comunicar-se
com o Programador ou o Dirigente de Passe, informando sua impossibilidade, desta
forma o Dirigente já poderá providenciar o seu substituto;
7- Quando o Médium estiver recebendo Passe de Tratamento, ( físico ou espiritual), ele
estará impossibilitado, temporariamente, de atuar no trabalho de Passe, Direção de
Passe, e Desobsessão, e deverá comunicar sua condição aos responsáveis, (
Programador, Dirigente);
8- Quando o Médium estiver recebendo Passe de Tratamento (físico), ele poderá
desenvolver tarefas como: Exposição Doutrinária, Entrevistas, Apoio, Direção de R.D,
Recepção, etc., ficando impossibilitado somente de atuar na tarefa do Passe, e na
Desobsessão;
Quando a orientação for: Passe de Tratamento (espiritual), ele estará temporariamente
afastado de todas as atividades, aguardando perfeita harmonização;
9- O ideal é que o aplicador de passe chegue pelo menos 15 minutos antes do início da
Reunião, pois o Dirigente de Passe aguarda, até o início da reunião, no momento da
prece inicial, para fazer os contatos com os Voluntários;
10- Quando for realizada a prece inicial na RD, toda a Equipe de Passe deverá estar
confirmada, dentro do Salão;
11- É imprescindível assistir à Reunião Pública, no dia da tarefa do Passe, evitando ficar
fora do Salão;
12- Uma vez no Salão, o aplicador de passe deverá manter-se em silêncio, colaborando
na harmonização do ambiente;
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13- O aplicador de passe deve ter o cuidado de não tocar em quem está recebendo o
Passe. O contato para início do Passe, será feito pelo Dirigente, com uma saudação
” Pensemos em Jesus”, “ Façamos nossa rogativa ao Pai”, ou outra frase que estabeleça
este laço, só então os Médiuns começarão
a aplicação do Passe,
(silenciosamente) ; ao término o Dirigente dirá “Graças a Deus”.
14- Ruídos, balbucios, murmúrios, respiração forte são totalmente dispensáveis;
15-Somente o Dirigente deverá dar atendimento a alguém que deixar a emoção aflorar,
ou que apresente qualquer envolvimento espiritual. O aplicador de passe permanecerá
no seu lugar orando em socorro do irmão necessitado, e colaborando mentalmente com
o Dirigente. Há uma Equipe Espiritual dirigindo o Trabalho;
16- Quando for aplicado Passe em Gestante o procedimento será normal, considerandose que mãe e filho (s) estão unidos pela mesma aura fluídica;
A gestante precisa muito do passe; não só por ela, mas pelo ser que vem de retorno ao
nosso meio. Com ela o aplicador de passe, via de regra, deve tomar os mesmos cuidados
que tem quando aplica passe em criança, pois ali se encontram em estreita e simbólica
ligação, um bebê em formação e a sua mãe, por isso mesmo carentes de fluidos finos e
equilibrados .( ( O Passe- Jacob Mello- pag. 305.)
17- Nas R.D. quando um responsável trouxer uma criança no colo, o passe poderá ser
aplicado primeiramente no adulto, e depois na criança;
18- Nas reuniões de Assistência Espiritual (Passe Espiritual), quando o responsável
trouxer uma criança de colo, e ambos tiverem indicação de Passe de Tratamento, o
Passe deverá ser individualizado; 1º o adulto, e depois a criança receberá o Passe,
ambos serão atendidos pelo mesmo aplicador de passe;
19- O horário para o término dos Passes será quando o último frequentador for atendido.
****
1- O aplicador de passe deverá estar sempre pronto ao socorro fraterno, estando
consciente do seu equilíbrio antes do início do Trabalho de Passe;
2- Estar sempre integrado à Equipe de Passe, participando de “ENCONTROS”, que são
promovidos pelo DAM, visando fortalecer os laços fraternos com os encarnados, e
estabelecer maior sintonia com a Equipe Espiritual;
3- O DAM promove anualmente um ( 1 ) “Encontro com os aplicadores de passe”;
4- - Quando o aplicador de passe se afastar por tempo muito longo, deverá comunicar ao
Programador da R.D a sua ausência e previsão de retorno;
5- Quando o aplicador de passe se ausentar por período superior a 13 meses, ele deverá
participar do “ENCONTRO ANUAL DE PASSES”, antes de se reintegrar a equipe, e
fará harmonização na Sala de Passe por três ( 3 ) reuniões; .
6- O aplicador de passe que atuava em outra Instituição, deverá aguardar o treinamento
de Passe, antes de se integrar à tarefa do Passe no CELV;
7-Os Novos aplicadores de passe antes de serem integrados à equipe deverão fazer
harmonização por três ( 3 ) reuniões, na Sala de Passe;
8- O aplicador de passe deve estar sempre pronto ao Socorro Fraterno, estando
consciente do seu equilíbrio antes do início do Trabalho de Passe;
9- Vestir-se adequadamente evitando: decotes, bermudas, roupas curtas, transparentes, o
uso de perfumes fortes, e objetos que possam fazer barulho desconcentrando a equipe,
ou os que receberão o Passe;
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10- Se porventura o Médium estiver integrado aos Trabalhos Mediúnicos em outra
Casa Espírita, ou atuando no CELV, for convidado para participar de um trabalho
mediúnico em outra Casa, deverá consultar seu coração e decidir em qual deseja
permanecer a fim de que não venha mais tarde ser este o motivo de : falta de tempo para
estudo, falta de envolvimento afetivo com os companheiros ou com a Casa, etc..;
11- O Médium deve ser amigo do estudo nobre;
12- Realizar o Evangelho do Lar;
13- Participar assiduamente de pelo menos uma reunião doutrinária semanal, e
desenvolver outras tarefas no CELV;
14- Esforçar-se pela “REFORMA ÍNTIMA”, desenvolvendo a humildade,
perseverança, responsabilidade, assiduidade, pontualidade, etc…;
15- Exercer a tarefa com muito AMOR;
16- Casos excepcionais serão analisados pelo DAM;


DO APLICADOR DE PASSE NAS REUNIÕES DE ASSISTÊNCIA
ESPIRITUAL:
A Reunião Assistência Espiritual é um trabalho voluntário, mas que exige do
Médium alguns cuidados.
1- Os médiuns devem estar vigilantes quanto à conversação anterior ao início do
trabalho, procurando chegar ao CELV, permanecendo dentro do Salão em
reflexão ou em prece, se preparando para a tarefa.
2- O Médium, estando impossibilitado por qualquer motivo para exercer a tarefa do
passe, deverá se comunicar com o Dirigente de Passe do dia.
3- O Dirigente antes de iniciado o estudo dentro do Salão, deverá saber com
quantos médiuns poderá contar, já terá organizado as cadeiras dentro da câmera
de Passe, já estará ciente se haverá algum médium para harmonização, e se a
equipe conta com trabalhadores suficientes.
4- Quando toda a equipe adentrar à Câmera de Passe, toda a concentração terá
como o objetivo a doação de energias aos irmãos em tratamento.
5- Aplicadores de passe que estão se integrando à tarefa, ficarão em harmonização
por (03), três reunião: (1) uma no salão e (02) duas na Câmera de Passe.
.6- Havendo carência de trabalhadores neste dia, em casos excepcionais, ele poderá
permanecer no círculo em vibração, completando o mínimo de dois médiuns de apoio,
sem, no entanto aplicar passe. Se a equipe estiver completa, um aplicador de passe
aplicador e dois médiuns em vibração, ele permanecerá vibrando à distancia.
.
6- Ao final do trabalho o Dirigente fará ou indicará alguém para fazer as vibrações
e a prece final.
7- È importante lembrar que as Vibrações ou Radiações serão realizadas de forma
que todos possam acompanhá-las, procurando usar um tom de voz audível. Elas
devem ser claras e objetivas, e todos os Médiuns devem acompanhá-las
mentalmente, emitindo suas vibrações.
8- Após as vibrações um companheiro da equipe fará a prece de agradecimento que
deve ser curta e concisa.
9- Devem ser evitados comentários dentro da Câmera de Passe que possam gerar
qualquer desarmonia no ambiente.
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10- Qualquer dificuldade ou esclarecimento, converse em particular com o Dirigente
de Passe, o Coordenador da Reunião ou com os Dirigentes do DAM ou do
DAF.
11- Em caso de influência Espiritual, na Câmera de Passe, somente o Dirigente de
Passe responsável no dia fará o atendimento fraterno, todos os Médiuns
permanecerão em seus lugares vibrando para o Dirigente.
12- O DAF escala sempre um Médium ( entrevistador) que permanece dentro do
Salão durante a aplicação de Passe, harmonizando o ambiente e dando
sustentação caso alguém se sinta mal, e observando que haja silencio dentro do
Salão.

