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Assuntos: Que é o passe e como aplicar o passe

Centro Espírita Luzes 



(MOURA. Mediunidade: estudo e prática.)

“O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo
celular. [...] Na assistência magnética, os recursos espirituais se
entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura
necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada
reergue as vidas microscópicas que a servem, no templo do
corpo”.

Conceito



“O passe, tal como é aplicado na Casa Espírita, não se restringe à
simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital
do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas,
magnético-espirituais, oriundas respectivamente do trabalhador
encarnado e do desencarnado que colabora neste tipo de atividade
espírita”.

(MOURA. Mediunidade: estudo e prática.)



Passe magnético: pelo fluido (vital) do magnetizador passista.

Passe Espiritual: pelos fluidos (espirituais) dos Espíritos diretamente
ao paciente. O passista serve de “canal” aos fluidos espirituais.

Passe misto (magnético-espiritual): do magnetizador passista (fluido
vital) e dos Espíritos (fluidos espirituais).

Tipos de passes



Mecanismo do passe

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

1. O Benfeitor espiritual transmite, pelo seu perispírito, os próprios
fluidos (espirituais) ao aplicador de passe (magnetizador).

3. O aplicador de passe transfunde, por meio do seu perispírito,
esse fluido misto ao perispírito do enfermo, cujos centros de força
canalizam-o para o corpo físico, através dos plexos nervosos.

2. O aplicador de passe recebe, pelo seu perispírito, os fluidos
espirituais do orientador desencarnado que são associados aos
próprios fluidos (fluidos magnéticos), criando um terceiro tipo de
fluido: fluido magnético-espiritual ou misto.



Etapas do 
passe

➢ Fase de dispersão: retirada ou recolhimento de fluidos
prejudiciais; limpeza do campo fluídico do paciente, procurando
retirar os fluidos deletérios.

➢ Fase de doação (imposição): fornecimento de fluidos; aplicação
ou concentração de fluidos benfazejos.

Começar pela dispersão e, depois, a doação de fluidos.

Não inverter a sequência.

Dispersão (limpeza) Doação (transfusão)



Entrar em sintonia com o paciente (fé, oração, pensamento,
vontade firme e desejo sincero de ajudar o seu paciente).

Deve ser executado de cima (cabeça) para baixo (pernas).

Descer com as mãos abertas. No final, afastar e fechar as mãos.

Retornar com as mãos fechadas até ao ponto a ser reiniciado para
seguir novo percurso.

O retorno de mãos abertas congestiona vários setores dos centros
de força.

Após a doação, não se deve proceder a quaisquer manobras que
favoreçam a dispersão dos fluidos doados.

Regras gerais



Na doação, os fluidos benéficos são colocados à disposição do
paciente, e a absorção desses fluidos poderá ou não se verificar.

A absorção dos fluidos depende de vários fatores, dentre eles, o
estado receptivo do paciente.

Se o paciente está em condições adequadas de receptividade,
absorverá facilmente os fluidos que o passista colocou à
disposição. Do contrário, a absorção não correrá ou será
reduzida.



Diante de estado mental oposto

Quando o paciente se coloca em um estado mental de oposição ao
trabalho do passista, uma intensa repulsão se exercerá sobre os
fluidos que estão sendo doados.

Para vencer esta repulsa, será preciso uma forte e presente ação
magnética do passista, dirigindo os fluidos para o paciente.



Fé
Crer na doação 

fluídica  e no 
resultado

Merecimento
Pelas ações, 

obras e esforço 
em melhorar

Vontade 
No querer 
ajudar ou 
receber

Resultado do passe (melhora, alívio ou cura)

Sintonia
Pensamentos 
Bons e elevados

Sentimentos
de amor ao 

próximo

Oração
Pedir e obter



Padronização 
do passe

Muitos tipos diferentes de passes podem ser utilizados, cada um
com suas caraterísticas específicas.

É recomendável, na Casa Espírita, que se adote certa padronização
com respeito à sistemática em uso pelos passistas, mas a
padronização não precisa ser rígida.

Cuidado com certos rituais, pois eles podem ser antidoutrinários
ou incorretos como passe espírita.



Ao iniciar e concluir a aplicação de passes, é importante o
passista proceder à limpeza do seu próprio envoltório fluídico,
por meio do autopasse.

O objetivo é retirar componentes fluídicos inadequados que se
tenham agregado ao organismo do passista, em virtude das
suas atividades anteriores.

Autopasse



Autopasse

O passista deve mentalizar o
deslocamento dos fluidos inconvenientes,
partindo da região superior do corpo,
imaginando-se que os fluidos prejudiciais
vão se deslocando progressivamente para
baixo, à proporção que vão sendo
empurrados mentalmente, até saírem
pelas extremidades inferiores do corpo.

Para concluir, o passista deve estabelecer
uma ligação mental com as regiões
vibratórias superiores e imaginar que está
sendo banhado por uma luminosidade
suave que vai envolvendo-o lentamente,
primeiro a cabeça, depois o tronco e os
braços e assim progressivamente até
atingir o pés. É o banho restaurador.



Passe longitudinal (dispersivo)

O passe longitudinal de dispersão é o mais utilizado.

Por meio de movimentos rítmicos e rápidos (aprox. 5 seg. para
cada percurso), o passista desloca os braços estendidos da cabeça
às pernas, com as mãos abertas, ao longo do corpo do paciente.

As mãos do passista devem ser mantidas a uma distância
aproximada de 10 a 15 centímetros do corpo do paciente.

O passe pode também ser para parte específica do corpo.



O início do movimento ocorre na região acima da cabeça do paciente
(coronário), com as mãos do passista entreabertas naturalmente.

Ao finalizar cada movimento, as mãos fecham-se e procede-se à sua
descarga fluídica. Essa descarga é feita por meio de um movimento
vigoroso para baixo em que simultaneamente se abrem as mãos
distendendo-se completamente os dedos como se procurando livrá-las
de alguma coisa que tivesse a elas aderido.

Ao passar as mãos ao longo do corpo do paciente, o passista deverá
mentalizar que com elas está a recolher os fluidos deletérios (como
limpando) que nele se encontrem.

Retornar com as mãos fechadas até o reinício (cabeça).



Passe longitudinal: observações
1. Não tocar no paciente.

2. Manter as mãos abertas com naturalidade.

3. Ao executar a descarga fluídica das mãos, observar onde lança
os fluidos, a fim de não fazê-lo sobre o próprio paciente, ou sobre
outra pessoa qualquer.

4. O número de vezes que se deve repetir o movimento depende
de cada caso, mas só a título de referência pode-se dizer que,
geralmente, 4 a 5 vezes são suficientes.

5. Os deslocamentos das mãos devem ser feitos de modo que se
procure “varrer” todo o corpo do paciente.

6. Não há posição relativa obrigatória para o passista. Ele pode se
colocar em frente, ao lado ou atrás do paciente. Tudo dependerá
das circunstâncias de cada caso.



Para executar o passe transversal, o passista deve posicionar as
mãos, abertas com naturalidade, uma em cada lado do paciente, e
depois deslocá-las simultaneamente, com um movimento rápido,
de modo que o primeiro se aproximem e depois se afastem uma
da outra.

As mãos devem descrever movimentos em arcos de circunferência
que podem ou não se cruzar no centro.

Passe transversal 
ou circular



Durante o movimento, é preciso mentalizar que está a recolher, com
as mãos, os fluidos agregados ao organismo do paciente.

Ao atingir o ponto final do movimento, deve-se fechar as mãos e
proceder às manobras de descarga fluídica já descritas no passe
longitudinal.

O passe transversal é de natureza dispersiva e deve ser utilizado
como complemento ao passe longitudinal, podendo ser executado
antes ou depois dele.

Variante: as mãos não descrevem arcos e sim retas horizontais, as
mãos apenas se aproximam e depois se afastam seguindo o mesmo
caminho.



Imposição das 
mãos

A imposição de mãos é um passe com vistas à doação de fluidos.

Pode ser usado sobre qualquer região do corpo do paciente,
embora se apresente mais eficiente quando aplicado sobre os
centros vitais, já que estes são as regiões por excelência de
absorção e distribuição de fluidos no organismo.



Como regra, faça a

aplicação do passe

de imposição sobre

cada um dos centros

vitais do paciente,

começando pelo

centro coronário e

finalizando pelo

genésico (de cima

para baixo).

No passe de imposição,
deve-se colocar as mãos
abertas, com os dedos
levemente afastados
sobre a região que se
pretende atingir.



Deve-se mentalizar que está
a transferir, para o paciente,
fluidos de que ele necessita
para o seu
restabelecimento orgânico.

É o momento de máxima
afinidade entre passista e
paciente, para que a
transferência de fluidos se
faça mais eficiente possível.



Imposição das mãos

O tempo dedicado a cada um dos centros vitais pode variar
bastante de caso a caso, embora, a título de referência, se possa
dizer que o tempo total utilizado para o conjunto de todos os
centros não vai, em geral, além de dois a três minutos.



Ao iniciar a aplicação de um passe de imposição, o passista deve
sempre fazer mentalmente uma rogativa ao Alto, solicitando
bençãos curadoras para aquele paciente em especial, podendo
inclusive erguer as mãos para cima como a recolher as dádivas do
céu que estarão certamente a se derramar sobre ele e que,
medicamento divino, deverá ser aplicado em pontos específicos
do organismo enfermo, os quais, com certeza, lhe serão indicados
por meio da intuição.



Imposição das mãos

Quanto mais perto (dos limites da aura) passarmos as
mãos, mais energizantes, mais ativantes serão os passes.

Quanto mais distantes, mais calmantes serão os efeitos.

Quanto mais lentos, mais concentradores de fluidos.

Quanto mais rápidos, mais dispersivos.

Por exemplo: o passe aplicado muito perto e muito
rápido perde bastante de sua capacidade ativante,
enquanto sua peculiaridade dispersiva pouco se altera,
deixando mostras de que o fator velocidade (rapidez)
supera o efeito da distância (no caso, proximidade).



Vídeo sobre passe (2 minutos)



Sopro quente

É o passe de concentração de fluidos que apresenta forte ação
cicatrizante sobre os tecidos da região em que é aplicado.

Indicado para tratamentos de inflamações, torções, hematomas,
cólicas, e dores localizadas em geral.

Deve ser aplicado depois de uma fase inicial de dispersão.

O sopro quente é executado enchendo-se completamente os
pulmões e depois soprando-se todo o ar com a boca bem aberta.

É pouco utilizado devido a questões de higiene.



É passe dispersante de fluidos que também apresenta ação
revitalizante dos tecidos que constituem o sistema nervoso
central.

Pode ser aplicado em casos de desmaios, crises nervosas,
incorporações indesejáveis.

O ar é expelido dos pulmões aos pouquinhos, mantendo-se a boca
quase totalmente fechada. Como soprar para apagar uma vela.
Indicado para interromper uma incorporação indesejável.

Sopro frio



Dispersivos e ativantes, servindo para
restabelecer o equilíbrio e ordenar os
centros vitais.

Usado ao longo do corpo (da cabeça aos
pés, envolvendo os centros vitais).

Paciente e passista, de pé, formam um
ângulo de 90º, um em relação ao outro.

O passista desloca as mãos, uma pela frente
e outra por trás do paciente.

O movimento das mãos, normalmente, se
dará de forma rápida e a uma distância
pequena.

Quando as mãos tiverem percorrido todo o
percurso previsto, o passista fechará as
mesmas, afastando-as do corpo do paciente
e só as reabrindo quando tiver retornado ao
ponto onde irá reiniciar nova passagem.

Passes 
perpendiculares



Passes em 
crianças e 
gestantes

O organismo infantil é mais delicado e frágil que o adulto,
requerendo mais carinho e atenção, evitando deslocamento muito
intensos de fluidos, tanto na dispersão como na doação.

Fazer imposições menos demoradas e manter as mãos mais
afastadas do corpo do paciente.

Pode-se fazer o passe no colo da mãe ou do acompanhante. Nesse
caso, aplicar o passe aos dois.

Para gestante, os mesmos cuidados.



Fluidificação da água

A fluidificação da água deve ser realizada no ambiente dedicado
ao passe, ou em local devidamente preparado para isso.

Essa fluidificação pode ser feita espiritualmente ou por meio de
um passista encarnado.

Na fluidificação espiritual, o recipiente com água é simplesmente
posto em uma mesa ou um móvel, onde se faz a leitura de uma
página evangélica, seguida de uma prece em que se pede aos
Espíritos Superiores que fluidifiquem aquela água.



Quando realizada por um passista, ele deve sempre ser escolhido
entre os que se apresentem mais equilibrados, física e
psiquicamente.

A fluidificação pode ser coletiva, em que o passista faz a imposição
das mãos de modo a atingir todos os recipientes, rogando ajuda
do Alto pata todos aqueles a quem se destinam aquelas porções
de água.



Na fluidificação individual, o passista toma com uma das mãos
cada recipiente, enquanto com a outra faz a imposição, sempre
pedindo a Deus ajuda para aquele irmão a quem aquela água de
destina. Manter o recipiente aberto durante a fluidificação.



Passe a distância

O passe à distância é alternativa que, em condições ideais, pode
apresentar resultados satisfatórios quanto aos que se obtêm
quando o paciente e passista se encontram fisicamente.

Dependendo das condições que se verificam, seus resultados são
pouco satisfatórios.

Uma condição requerida é que o passista possa construir na sua
mente (plasmar) a imagem do paciente e isto não é fácil.



Passe a distância
Só é possível quando passista e paciente tiveram oportunidade de
se conhecer anteriormente.

A opção da fotografia ajuda, mas pode não satisfazer.

Outra condição exigida é que o paciente esteja prevenido e que o
horário e local tenham sido previamente combinado.

É também conveniente que a preparação do ambiente tenha sido
providenciada, através do recolhimento, do cultivo dos bons
pensamentos e principalmente da prece.

Na hora combinada, o passista mentaliza o paciente e executa, em
pensamento, os procedimentos de limpeza e de doação de fluidos.



Passe 
coletivo

É aplicado por um ou mais passistas a um grupo de pessoas.

É comum o uso de passe coletivo no início ou no final das reuniões
públicas, procurando-se levar o benefício a todos.

Pode ser também em pequenos grupos, de 10 ou 12 pessoas.

Os passistas podem se posicionar diante ou em volta do grupo.

O dirigente faz um exortação aos pacientes para que fiquem bem
relaxados, procurem esquecer por um momento os problemas do
cotidiano e mantenham a mente sempre voltada para a oração ou
mentalizem a figura suave de Jesus.



Prece para o passe 
coletivo

Enquanto a exortação é proferida, os passistas
executam mentalmente a limpeza do campo fluídico
dos componentes do grupo.

Após esta fase, quando o dirigente encerrar, inicia-se
a doação de fluidos que deverá estender-se por não
mais que 3 ou 4 minutos.

Outra opção é apenas proceder à etapa de doação
de fluidos, sendo ela executada durante uma prece
proferida em voz alta por um dos presentes.
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