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Assuntos: O passista e aspectos complementares 

sobre o passe

Centro Espírita Luzes 



“Estabelecido o clima de
confiança, qual acontece
entre o doente e o médico
preferido, cria-se a ligação
sutil entre o necessitado e
o socorrista e, por
semelhante elo de forças,
ainda imponderáveis no
mundo, verte o auxílio da
Esfera Superior, na medida
dos créditos de um e
outro”.



“Ao toque da energia
emanante do passe, com a
supervisão dos benfeitores
desencarnados, o próprio
enfermo, na pauta da
confiança e do merecimento
de que dá testemunho, emite
ondas mentais características,
assimilando os recursos vitais
que recebe, retendo-os na
própria constituição
fisiopsicossomática, através
das várias funções do sangue”.



“O socorro, quase sempre
hesitante a princípio, corporifica-
se à medida que o doente lhe
confere atenção, porque,
centralizando as próprias
radiações sobre as províncias
celulares de que se serve, lhes
regula os movimentos e lhes
corrige a atividade, mantendo-
lhes as manifestações dentro de
normas desejáveis, e,
estabelecida a recomposição,
volve a harmonia orgânica
possível, assegurando à mente o
necessário governo do veículo em
que se amolda”.



O passista
Todos podem prestar o auxílio fraterno por meio do passe, não
requerendo possuir qualquer mediunidade ostensiva.

Alguns fatores dependem do passista e outros não.

O passista não pode condicionar o exercício do passe às situações
em que todas as condições sejam favoráveis.

O ideal deve ser buscado, mas é preciso que esteja sempre pronto
a aceitar o possível.

A única condição indispensável é o desejo sincero de ajudar.



Havendo desejo sincero de
servir, evidenciará o concurso
de companheiros
desencarnados para o auxílio.

Pela assiduidade e
responsabilidade nas
atividades do passe, vai-se
estabelecendo sintonia com o
assistente desencarnado.

O passista poderá deixar-se
guiar pelos orientadores que
receberá da entidade espiritual
que o assiste.

O passista



A qualidade da atmosfera fluídica que envolve o passista
é elemento dos mais determinantes quanto aos
resultados que se obtém por meio do passe.

Para melhorar o ambiente fluídico: estudo, trabalho,
exercício da caridade, vigilância e prece.



O passista

“E do mesmo modo que esse aprendiz de
rudimentos da Medicina precisa atentar
para a assepsia do seu quadro de
trabalho, o médium passista necessitará
vigilância no seu campo de ação,
porquanto de sua higiene espiritual
resultará o reflexo benfazejo naqueles
que se proponha socorrer.

Eis porque se lhe pede a sustentação de
hábitos nobres e atividades limpas, com a
simplicidade e a humildade por alicerces
no serviço de socorro aos doentes, de vez
que semelhantes fatores funcionarão à
maneira do tungstênio na lâmpada
elétrica, suscetível de irradiar a força da
usina, produzindo a luz necessária à
expulsão da sombra”.



Saúde
• Ter saúde perfeita favorecerá na
ação fluídica.

• Mas, isso não é tudo, pois há
casos de pessoas socorridas por
outras mais frágeis fisicamente, e
com alcances expressivos.

• Não podemos menosprezar o
valor do equilíbrio orgânico do
passista, notadamente daquele
que doa as suas próprias energias.

• O cuidado com a saúde é
importante e imprescindível.



➢ em processo obsessivo;

➢ doenças contagiosas, transmissíveis ou infecciosas;

➢ gestantes (precaução);

➢ desiquilíbrio emocional ou psicológico; esgotamento nervoso;
cansaço físico acentuado;

➢ diabetes descompensada;

➢ deficiência circulatória grave;

➢ uso de medicação tóxica.

Situações em que o 
passista deve 

interromper suas 
atividades

(medir o risco próprio e do paciente)



Diante de situações obsessivas, o
passista deve interromper o trabalho
de passe, passando à condição de
paciente.

Sem condições físicas ou psíquicas
satisfatórias, deve também evitar o
exercício do passe.



722. Será racional a abstenção
de certos alimentos, prescrita
a diversos povos?

Permitido é ao homem
alimentar-se de tudo o que
lhe não prejudique a saúde.
Alguns legisladores, porém,
com um fim útil, entenderam
de interdizer o uso de certos
alimentos e, para maior
autoridade imprimirem às
suas leis, apresentaram-nas
como emanadas de Deus.



723. A alimentação animal é,
com relação ao homem,
contrária à lei da Natureza?

Dada a vossa constituição
física, a carne alimenta a carne,
do contrário o homem perece.
A lei de conservação lhe
prescreve, como um dever, que
mantenha suas forças e sua
saúde, para cumprir a lei do
trabalho. Ele, pois, tem que se
alimentar conforme o reclame
a sua organização.



“A questão da dieta alimentar é fundamentalmente de foro íntimo ou
acatará alguma necessidade de saúde, devidamente prescrita. Afora
isto, para o médium verdadeiro não há a chamada alimentação ideal,
embora recomende o bom senso que se utilize de uma alimentação que
lhe não sobrecarregue o organismo, principalmente nos dias da reunião
mediúnica, a fim de que não seja perturbado por qualquer processo de
conturbada digestão que, com certeza, lhe traria diversos
inconvenientes.

A alimentação não define, por si só, o potencial mediúnico dos médiuns
que deverão dar muito mais atenção à sua vida moral do que à comida,
obviamente.

(...) É mais compreensível (...) que a pessoa coma no almoço o seu bife,
se for o caso, ou tome seu cafezinho pela manhã, do que passar todo o
dia atormentada pela vontade desses alimentos, sem conseguir tirar da
cabeça o seu uso, deixando de concentrar-se na tarefa (...)”

Raul Teixeira



Repouso

O repouso e o sono são importantes.

Na noite que antecede o passe, deve procurar dormir o necessário
para um adequado repouso do organismo.

Nos dias do passe, o passista deve evitar, se possível, atividades
mais desgastantes, com vistas a não se apresentar esgotado no
momento do trabalho.



Frequência

Durante seu trabalho, o passista sujeita-se a elevado dispêndio de
energia, liberando grandes quantidades de fluido vital.

A título de referência, um passista, na maioria das vezes, aplica
passe de 10 a 12 pessoas, não devendo passar de 20 passes por
seção.

Se houver muitas pessoas em relação a passista, é preferível
conduzir passe coletivo.

Quantidade



A disciplina é importante para
sempre se manter a assistência
de uma determinada entidade
espiritual que se afine conosco.

É preciso exercer o serviço
regularmente, se possível, com
dia, hora e local determinados.

Com isso, a entidade espiritual
poderá incluir em sua “agenda”
de compromissos e garantir a
sua presença ao nosso lado.

Disciplina



Vestuário 
e higiene

Usar roupas adequadas, limpas, simples e folgadas, sempre de
acordo com o clima.

Uso de joias e perfumes não é recomendado.

Um banho, se possível, deve ser sempre incluído como preparação
para o passe.



Importante continuar os estudos, em especial os
relacionados com o passe, que interage com diversas
áreas do conhecimento humano, sem esquecer a
obsessão e as aplicações do mundo espiritual.

Estudos



Em princípio, ambiente fora da Casa Espírita deve ser evitado
para as atividades do passe.

Mas, às vezes, somos compelidos a prestar o serviço do passe
fora do núcleo, por questões de saúde do paciente, que não pode
ser removido, ou diante de situações de emergência que
requerem intervenção imediata.

Nestes casos, deve-se procurar reproduzir no local as condições
da sala de passes da instituição.

Passe fora da 
Casa Espírita



Posição relaxada: deitada,
sentada ou em pé.

Fluidoterapia: posição deitada.

O paciente deve se desvencilhar
de qualquer objetos.

Posição do paciente



Incorporação 
no passe

A incorporação do passista é desnecessária e inconveniente.

A incorporação do paciente também é imprópria, devendo ser
evitada por todos os meios e tomar as medidas para se
interromper.

Deve o passista procurar despertar o paciente chamando-o pelo
nome, incitando-o a reagir, recomendando que mantenha os olhos
abertos, ou aplicar passes de dispersão ou sopro frio.



O silencio durante o passe
O silêncio ajuda a introspecção.

As preces devem ser proferidas mentalmente.

A orientação ao paciente deve ser sucinta e em voz baixa.

Não produzir ruídos durante o passe.

O único tipo de som adequado ao passe é uma música apenas
orquestrada, ou erudita, sonatas, e num nível bem baixo.



Relações com 
o paciente

Estabelecer laços magnéticos entre o passista e o paciente
fundamentados no respeito, na confiança e na simpatia.

Não visualizar o paciente como alguém necessitado, que esteja ali
à espera de auxílio.

O paciente deve ser imaginado saudável e feliz.

É bastante adequado que o passista, em pensamento, imagine-se
a abraçar fraternalmente o paciente. Ele deve ser recebido como
um irmão.



Contato físico com o paciente

Qualquer contato físico com o paciente, dentro da sala de passes,
antes, durante e dois, deve ser evitado.

As únicas hipóteses em que o contato com o paciente se faz
necessário são naquelas ocasiões em que ocorram incorporação
do paciente e quando da aplicação do sopro frio ou quente.



A princípio, paciente e passista deverão manter os olhos fechados
com o fim de tornar mais fácil a concentração.

Durante o passe, há momentos em que o passista precisa estar de
olhos abertos, sobretudo para observar as reações do paciente,
cuidando em detectar sinais que sugiram iminência de
incorporação.

Nessa circunstância, o paciente deve ser recomendado a manter
os olhos abertos, e o passista deve iniciar, de pronto, as manobras
indicadas para este caso.

Olhos fechados ou abertos



O paciente

O merecimento e o estado de receptividade em que se coloca o
paciente são determinantes dos resultados finais.

O estado de receptividade refere-se ao que se estabelece a partir
dos pensamentos e sentimentos do paciente no momento do
passe.

Buscar uma faixa de equilíbrio, sendo induzido o paciente a
acreditar que vai melhorar e que tenha confiança no passista,
como um amigo benfeitor.

Estabelece-se uma ponte magnética de simpatia.



Importante recomendar ao paciente a colocar-se em oração
durante o passe.

Os efeitos benéficos do passe dependerão também do teor
vibratório que a pessoa venha estabelecer após o passe.

Uma aplicação de passe por semana é suficiente, podendo ser até
duas vezes por semana.

Em caso de obsessão, pode-se fazer aplicações diárias.



Como começar 
e como 

terminar

As sessões de passe devem sempre começar com a preparação dos
passistas.

Na sala de passe, sem a presença dos pacientes, deve-se fazer uma
prece, pedindo assistência espiritual, executando-se, depois, um
minucioso autopasse.

Esta fase se encerra quando cada um se sentir harmonizado.

No encerramento, após atendido o último paciente, deve-se
repetir o autopasse e fazer uma prece de agradecimento final.
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