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Assunto: O magnetismo e suas origens

Centro Espírita Luzes 



O Filho do Homem
não veio para ser
servido, mas para
servir e dar a sua
vida pela redenção
de muitos.
(Mateus, 20: 20-28)



“Porque o Filho do homem virá na
glória de seu Pai, com os seus anjos; e
então dará a cada um segundo as
suas obras”. (Mateus, 16: 27)



“Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os
mortos, curai os leprosos, expulsai os
demônios. Dai gratuitamente o que
gratuitamente haveis recebido”. (Mateus, 10: 8)



“E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres
extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços
e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as
enfermidades fugiam das suas vítimas, e os Espíritos
malignos se retiravam”. (Atos 19: 11-12)



“Como a todos é dado apelar aos bons Espíritos, orar
e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre
uma dor para acalmá-la; é o que pode fazer qualquer
um, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em
Deus”. (Allan Kardec – Revista Espírita, Setembro, 1865)



“O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. É
uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor,
enriquecido com os fluidos que o seu guia espiritual traz, e ambos
– médium e Benfeitor espiritual –, formando uma única vontade e
expressando o mesmo sentimento de amor”.

(Suely Caldas Chubert. Obsessão / desobsessão)



Magnetismo é área da Física

que estuda os fenômenos

relacionados com as

propriedades dos imãs ou

materiais ferromagnéticos.

Magnetismo na Física

Capacidade de atração ou repulsão de objetos materiais.

NAtração ou repulsãoS



Fenômenos 
eletromagnéticos

Aurora boreal

Bússola

Imã

Eletroímã



Campo magnético da Terra
Também chamado de Magnetosfera

da Terra, é uma área ao redor do

planeta que sofre influência do

campo de energia criado pelo
magnetismo do núcleo terrestre.

A magnetosfera protege a superfície da Terra das 
partículas carregadas do vento solar.



Jean Baptista Van Helmont, médico, alquimista e
fisiologista belga, no Século XVII, apesar de ter
contribuído muito com a Química, fez também aparições
pela física na área do magnetismo, em que defendeu
o “magnetismo animal” como a dominação do fluido
vital presente nos seres humanos.

Magnetismo 
animal



Mesmer, médico austríaco, teve destacada influência sobre os
estudos do “magnetismo animal”.

Em 1779, propôs a teoria do “fluido universal”, adotada por Allan
Kardec mais tarde.

Acreditava ser o fluido universal uma substância de “sutileza sem
comparação, que penetra todos os corpos” e que todos os corpos
possuíam propriedades idênticas às dos ímãs e que as doenças
eram provocadas por desequilíbrios na distribuição do
magnetismo.

Franz Anton Mesmer
praticava a terapêutica 

que englobava a cura pela 
imposição das mãos (ação 

fluídica). 

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Por ela, um paciente pode ser levado, pela ação de um
magnetizador, ao estado denominado transe hipnótico, em que
podem ocorrer fatos de inibição de alguns centros nervosos.

Pela hipnose, podem ser realizadas regressões de memória do
paciente e desencadear mecanismos terapêuticos para superar
traumas e desiquilíbrios de personalidade motivados por
ocorrências do passado.

James Braid, médico inglês, no século XIX,
apresentou trabalhos sobre “magnetismo
animal”, que passaram a ser aceitos pela
ciência oficial.

Braid propôs uma teoria explicando a
fisiologia do “sono nervoso”, fenômeno
denominado de hipnotismo.

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Estudou o “fenômeno das mesas girantes”, concluindo
que, durante o processo de magnetização, ocorre a
liberação de fluidos emanados do magnetizador,
podendo ser conjugados ou não a fluidos oriundos de
entidades espirituais que o assistem.

Allan Kardec 
envolveu-se por 

35 anos com 
magnetismo e 

magnetizadores

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Energia

“Segundo a Ciência, energia é
a capacidade de um corpo,
substância ou sistema executar
trabalho ou ação, produzindo
movimento.

Mas a energia, enquanto
grandeza física, só pode ser
descrita pela relação mútua
que ocorre entre dois corpos ou
sistemas”.

(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)



“Quando dois sistemas físicos interagem, ocorrem mudanças
entre eles devido à troca de energia e, de acordo com o
paradigma moderno, durante a interação energética, forma-
se um campo de natureza eletromagnética, pois as partículas
integrantes estão eletricamente carregadas, favorecendo a
propagação de energia”.

(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)



Tipos de energia
“(...) a energia pura, como a
luz, se propaga na forma de
radiação eletromagnética”.

“(...) concebe-se a definição de
luz como sendo uma onda
eletromagnética formada de
energia pura emmovimento”.

“Além da luz, há outros tipos
de energia na Natureza:
hidráulica, térmica, solar,
gravitacional, mental, etc.”

(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)



Energia mental
(Afinidade, sintonia e atração)

“Em relação à energia mental, sabemos
que a mente do Espírito é a sua fonte,
assim como o Sol é foco da energia
luminosa.”

“A irradiação da energia mental
estabelece reciprocidade com outras
mentes, de forma consciente ou
inconsciente, favorecendo a formação de
um campo eletromagnético mental
decorrente dos processos de sintonia e
afinidade (...)”

(Marta Antunes de Moura. O atendimento espiritual pelo passe.)



388. Os encontros, que costumam dar-se, de algumas pessoas e
que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma
certa relação de simpatia?

Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O
magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde
compreendereis melhor.

(Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Questão 388)

Atração magnética

Simpatia



Magnetismo

“Os espiritualistas entendem magnetismo como
produto das exteriorizações da mente (...)”
(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)

“O magnetismo é um fenômeno da
vida, por constituir manifestação
natural em todos os seres”.
(Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. O  Consolador.)



Espiritismo 
e

magnetismo

“O Espiritismo e o magnetismo nos dão

a chave de uma imensidade de

fenômenos sobre os quais a ignorância

teceu um sem número de fábulas, em

que os fatos se apresentam exagerados

pela imaginação. O conhecimento

lúcido dessas duas ciências que, a bem

dizer, formam uma única, mostrando a

realidade das coisas e suas verdadeiras

causas, constitui o melhor preservativo

contra as ideias supersticiosas, porque

revela o que é possível e o que é

impossível, o que está nas leis da

Natureza e o que não passa de ridícula

crendice”.

(Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Questão 555)



Conceito de 
magnetismo 
por Kardec

“Sendo o magnetismo o fluido circulante

que cada criatura assimila à sua maneira

e em graus diferentes, pode-se ver nele

esse imenso encadeamento e essa imensa

atração que une e desune, atrai e repele

todos os seres criados, fazendo de cada

um deles uma pequena unidade que vai,

obedecendo à mesma lei, confundir-se na

majestosa unidade do Universo. O

magnetismo que, aliás, não passa do

processo de que nos servimos para a

concentração e a liberação do fluido, é

essa associação magnífica de todas as

forças criadas. O fluido é o circulante que

põe os seres em vibração uns com os

outros.”

(Allan Kardec. Revista Espírita. 2a Ed. Jul 1869, p. 288-289)



Do conceito de 
magnetismo por 

Kardec
Magnetismo é o fluido circulante que cada ser
assimila à sua maneira e em graus diferentes.

É encadeamento e a atração que une e desune,
atrai e repele todos os seres, fazendo de cada ser
uma pequena unidade que vai obedecendo à
mesma lei.

É processo de nos servimos para a concentração
(receber) e a liberação de fluido (ação externa),
associação de todas as forças criadas.

O fluido é o circulante (magnetismo) que põe os
seres em vibração uns com os outro (atraindo ou
repelindo).



Recurso magnético utilizado
como mecanismo de auxílio
indispensável nos tratamentos e
distúrbios, tanto no plano físico
como espiritual.

Esta capacidade tem que ser
desenvolvida por meio de exercício
regular, da retificação do
comportamento e da progressiva
elevação moral.

Do magnetizador espírita, exige-se o desejo
firme e sincero de ajudar, da vontade e da
fé. Sem a vontade, nada é possível fazer.

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)

Ação 
magnética



“É fato científico comprovado que cargas elétricas em movimento
sempre produzem os chamados campos magnéticos.
Considerando que movimentos de cargas elétricas – corrente
elétrica – podem ocorrer em minerais, vegetais e animais, além do
próprio tecido do perispírito, podemos referir-nos, conforme sua
origem a”:

Diferentes tipos de magnetismo

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)

Magnetismo
mineral

Magnetismo
vegetal

Magnetismo
animal

Magnetismo
humano

Magnetismo
espiritual



Todas as coisas do nosso planeta acham-se submetidas à ação
magnética.

Temos o magnetismo gerado pelos nossos próprios organismo.

O Espírito exterioriza um padrão magnético caraterístico que o
envolve, semelhante a um imã.

O magnetismo do Espírito é complexo, variando de Espírito a
Espírito, dependendo do seu estágio evolutivo, podendo sofrer
modificações por ação da sua própria mente.

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



O Perispírito registra todas as
ocorrências das existências de
um Espírito, individualizando-o.

O Espírito envia ao cérebro comandos a
serem executados pelo organismo.

O cérebro envia ao Espírito, via
Perispírito, mensagens das
percepções colhidas do organismo
e do meio ambiente.

Os campos magnéticos do
Perispírito interagem com os
gerados do cérebro, trocando
informações entre eles nos
dois sentidos.

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Pensamentos são moldes
magnéticos que se originam no
Espírito e agem no Perispírito,
plasmando formas pensamentos.

No dia a dia, todos exercemos
interação magnética contínua
com o meio e os indivíduos com
quem relacionamos.

Essas interações podem trazer
resultados benéficos ou
prejudiciais, a depender da faixa
vibratória relativa de cada um.

Ações magnéticas recíprocas vão
desde simples pensamento até
fenômenos mais complexos.

Pensamento

(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Vontade
“Tanto quanto do Espírito errante,
a vontade é igualmente atributo
do Espírito encarnado; daí o
poder do magnetizador, poder
que se sabe estar na razão direta
da força de vontade. Podendo o
Espírito encarnado atuar sobre a
matéria elementar, pode do
mesmo modo mudar-lhe as
propriedades, dentro de certos
limites. Assim se explica a
faculdade de cura pelo contato e
pela imposição das mãos,
faculdade que algumas pessoas
possuem em grau mais ou menos
elevado”.

(Allan Kardec, O Livro dos Médiuns)



1º pelo próprio fluido do magnetizador; é o magnetismo propriamente dito,
ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à
qualidade do fluido;

2º pelo fluido dos Espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre
um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para
provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o
indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo
espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do Espírito;

3º pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve
de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual,
ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o
fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais
circunstâncias, o concurso dos Espíritos é amiúde espontâneo, porém, as
mais das vezes, provocado por um apelo domagnetizador”.

A Gênese, de Allan Kardec, cap xix, item 33, p. 375-376 

Ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras:



Doação fluídica

A doação fluídica, usualmente utilizada
no passe, é de natureza magnético-
espiritual, e será tanto mais intensa
quanto mais fortalecida estiver a
vontade de auxiliar o próximo.

A vontade de aliviar, de curar,
comunica ao fluido magnético
propriedades curativas.
(Luiz Carlos de Melo Gurgel. O  passe espírita.)



Vontade
(Espírito Emmanuel)

(...) A eletricidade é energia dinâmica.

O magnetismo é energia estática.

O pensamento é força eletromagnética.

Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as
manifestações da Vida Universal, criando gravitação e afinidade,
assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que
servem à romagem do Espírito para as Metas Supremas, traçadas
pelo Plano Divino.

A Vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do
botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina.
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