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CONCEITO DE PASSE

O EMPREGO DO PASSE
NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE OS FLUIDOS

PERISPÍRITO – AURA
PASSE E A IMPOSIÇÃO DE MÃOS

O PASSE NA BÍBLIA – VT e NT
JESUS E A CURA COM IMPOSIÇÃO DE MÃOS

OS DISCÍPULOS E IMPOSIÇÃO DE MÃOS

Conceito do passe
1. “É uma transfusão de energias psíquicas.”
2. “É uma transfusão de energias renovadoras.”
3. “É uma emanação controlada da força mental que sob
a alavanca da vontade e da ação da prece, atrai a força
Divina em nosso benefício.”
4. “É a transmissão de energia de uma pessoa que, por
meio da oração, comunga com Espíritos superiores no
sentido de oferecer possibilidades para restauração do
equilíbrio, físico, espiritual, de uma outra pessoa mais
necessitada.”
5. “Não é unicamente transmissão de energias anímicas.
É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos
os tratamentos.”

Conceito do passe
“É uma doação ao paciente daquilo que o médium tem de
melhor, enriquecido com os fluidos que seu guia
espiritual traz e ambos paciente e benfeitor espiritual
formando uma única vontade, e expressando o mesmo
sentimento de amor.” (Obsessão e Desobsessão – S,
Shuber),
Síntese do fenômeno magnético
Mecanismo do Passe.
O Espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. O
Espírito (a vontade ), perispírito (o fluido) e o corpo
físico são, pois, os elementos do fenômeno magnético.
(Magnetismo – Michaellus).

O EMPREGO DO PASSE
1. O passe deve ser ministrado quando houver
necessidade de reequilíbrio psíquico e físico do
necessitado. Deve ser aplicado com disciplina por
alguém capacitado através de estudo e treinamento.
2. O local mais apropriado para utilização do recurso do
passe é a Casa Espírita.
3. A aplicação de passes em outros locais, como;
hospitais, residências ou outros ambientes, deve
observar à necessidade premente. Não deve ser
atividade de uma única pessoa, é trabalho em de
equipe, em local devidamente harmonizado.
OBS: A aplicação de passes fora da Casa Espírita, por um
único passista, só se for de extrema necessidade.

NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE OS FLUIDOS
Para bom entendimento do passe desde sua conceituação
até sua aplicação, é indispensável se ter conhecimento
sobre os fluidos e suas influências no mundo material e
espiritual.
O Fluido Cósmico Universal
André Luiz no livro “Evolução em Dois Mundos” explica
que: “O fluído cósmico é o plasma divino, hausto do
criador ou força-nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento
primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos
e seres, como peixes no oceano”.

NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE OS FLUIDOS
(A Gênese) - A característica mais marcante do FCU é o
grau de pureza absoluta. Porém, quando transformado
em matéria tangível e em fluidos mais próximos da
materialidade são menos puros e compõem o que se
pode chamar atmosfera espiritual terrestre, onde seres
encarnados desencadernados suprem-se de elementos
necessários à sua existência.
É do FCU que provém o perispírito ou corpo fluídico
cósmico que é a condensação dele em torno da alma.
“Os Espíritos haurem o seu perispírito no meio onde se
encontram, quer dizer que este envoltório é formado de
fluidos ambientes, disso resultando que os elementos
constitutivos do perispírito devem variar segundo os
mundos”.

NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE OS FLUIDOS
“O fluido é para as necessidades do Espírito o que é a
atmosfera para as necessidades dos encarnados”.
Portanto compreendemos como os Espíritos podem
manipulá-los com a ajuda do pensamento e da vontade.
Os fluidos são meios bastantes próprios para veicularem
os pensamentos, daí uma alma consegue “ler” uma outra
como se fora a leitura de um livro.
Os Espíritos podendo propagar, através dos fluidos, um
pensamento, consegue interagir com outro Espírito e
influenciá-lo. E essa ação é direta no períspirito.
É uma comunicação de períspirito a períspirito.

PERISPÍRITO - Algumas definições:
• Gabriel Delanne, na obra a reencarnação, nos diz: “é o
decalque ideal do corpo, a rede fluídica estável através
da qual passa a torrente de matéria flutuante, que a cada
instante destrói e reconstrói todo o organismo...”
• Antônio J. Freire, em “Ciência e Espiritismo”: “é o
princípio intermediário entre a matéria e o Espírito cuja
finalidade é tríplice: - manter indestrutível e intacta a
individualidade; - servir de substrato ao corpo físico,
durante a reencarnação e – constituir o laço de união
entre o Espírito e o corpo físico para transmissão das
sensações de um e das ordens do outro”.
• Hermínio Miranda, em “Diálogo com as Sombras” o
perispírito é o veículo das nossas emoções. O Espírito
pensa, o perispírito transmite e corpo físico executa.

PERISPÍRITO - Algumas definições:
• Gabriel Delanne na obra “A Evolução Anímica”, nos
esclarece que: “a indestrutibilidade e a estabilidade
constitucional do períspirito fazem dele o conservador
das formas orgânicas; graças a ele compreendemos que
os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos, o
lugar dos antigos, e daí a manutenção da forma física
tanto interna como externa.”
O perispírito é qual laboratório onde se processam mil
trabalhos simultâneos, e assim compreende-se que deve
existir uma alma para pôr em ordem as emoções que lhe
chegam a todo o momento.

PERISPÍRITO - Algumas definições:
• Kardec em Obras Póstumas: “O perispírito é o
intermediário entre o Espírito e o corpo é órgão de
transmissão de todas as sensações. Para aquelas que
vêm do exterior, pode se dizer que o corpo exerce a
impressão; o perispírito transmite e o Espírito, o ser
sensível e inteligente, recebe; quando o ato parte da
iniciativa do Espírito pode-se dizer que o Espírito quer,
que o perispírito transmite e o corpo executa.”
• Kardec no Livro dos espíritos: ...”envolvendo o germe de
um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, uma
substância que, por comparação, se pode chamar
perispírito, que serve de envoltório ao Espírito
propriamente dito”.

AURA
Segundo André Luiz, (Mecanismo da Mediunidade), “a
aura de cada criatura permanece tecido de correntes
atômicas sutis de pensamentos que lhes são próprios ou
habituais dentro de normas que correspondem à lei dos
“quanta de energia” e aos princípios da mecânica
ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor
peculiares.
Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou
estado de agitação pelos impulsos da vontade,
estabelecem para cada pessoa uma onda mental
própria.” … Através da aura somos vistos e avaliados
pela espiritualidade superior, que conhece nossas
necessidades, podendo nos ajudar, principalmente com
o concurso da fluidoterapia.

Passe x Imposição das Mãos:
Em termos espíritas, passe é entendido como o conjunto
de recursos de transferências fluídicas levadas a efeito
com fins fluido terápicos, como uma das maneiras pela
qual se faz tais transferências. No primeiro caso, a
imposição de mãos seria um dos recursos; no segundo,
uma das maneiras.
Tanto é assim que Jesus não se prendia a uma a outra
técnica, fazia a as transferências fluido energéticas das
mais variadas maneiras, inclusive curando à Distância.
Pedro entendeu bem isso:
“E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que
tenho isto te dou. Em nome de Jesus-Cristo, o Nazareno
levanta-te e anda". (Atos, 3:6.).

O PASSE NA BÍBLIA: VT e NT
PRIMEIRAS CERIMÔNIAS DO PASSE

Em Atos 6:6, encontramos pela primeira vez a cerimônia
de imposição das mãos no Novo Testamento: “E os
apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes
impuseram as mãos.”
No Antigo Testamento, tal cerimônia é mencionada para
abençoar (Gênesis 48:13-14), consagrar aos sacerdotes
(Números 8:10), e na dedicação de Josué à liderança
(Números 27:18, 23).
Entendamos então que para os fiéis judeus a imposição de
mãos era uma prática bastante conhecida.

O PASSE NA BÍBLIA: VT e NT
• Cura da lepra (ou hanseníase) por água
magnetizada:“Então Eliseu lhe mandou um
mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no
Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás
limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi,
dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo,
por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu
Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e
restauraria o leproso.” (II Reis,5:10-11);
Lucidez mental obtida pela imposição de mãos:
“Josué, filho de Num estava cheio do espírito de
sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre
ele suas mãos: assim os filhos de Israel lhe deram
ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a
Moisés. (Deuteronômio, 34:9-12).

O PASSE NA BÍBLIA: Velho Testamento
Alguns versículos:
Núm 8:10 Farás, pois, chegar os levitas perante o
SENHOR; e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre
os levitas. (identificação de ideais)
Núm 27:22-23 E fez Moisés como o SENHOR lhe
ordenara; porque tomou a Josué, e apresentou-o perante
Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação; E
sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o
SENHOR falara por intermédio de Moisés. (consagrar)

Jesus e a Cura pela imposição de mãos

“Foram apresentados a Jesus vários meninos, para ele
lhes impor as mãos e orar por eles.” “Depois de lhes
impor a mãos, Jesus partiu dali” (Mt XIX, 13 a 15).
“Os meninos que foram apresentados a Jesus foram
abençoados por ele, pondo sobre eles as mãos.” (Mc X,
13 a 16).
“Em Nazaré, sua pátria, Jesus curou alguns poucos
enfermos, impondo-lhes as mãos.”(Marcos VI,1a6)
“Um surdo-mudo pedia para que Jesus pusesse a mão
sobre ele para o curar.” (Marcos VII, 31 a 37).

Jesus e a Cura pela imposição de mãos
“Jairo pediu a Jesus que viesse impor suas mãos sobre
sua filha que estava a falecer, para que ela ficasse boa e
vivesse.” (Mateus IX, 18 a 26 e Marcos V, 21 a 41).
“O cego de Betsaida ficou curado com a imposição das
mãos de Jesus.” (Marcos VIII, 22 a 26).

“E quando já era posto o sol, todos os que tinham
enfermos de diversas moléstias, lhos traziam. E ele,
pondo as mãos sobre cada um, sarava-os.” (Lc IV, 40).

Jesus e a Cura pela imposição de mãos
“Vendo a mulher que estava possessa dum espírito que a
tinha doente havia 18 anos, e andava ela curvada, e não
podia absolutamente olhar para cima, Jesus chamou-a a
si, e lhe disse: Mulher, estás livre do teu mal. E pôs sobre
ela as mãos, e no mesmo instante ficou ereta, e
glorificava a Deus.”(Lucas XIII, 11 a 13).

Jesus e a Cura pela imposição de mãos
Cura de doença por imposição de mãos: “Ao descer
da montanha, seguiam-no multidões numerosas,
quando de repente um leproso se aproximou e se
prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres,
tens poder para purificar-me. E Jesus, estendendo
a mão , tocou-lhe dizendo: Quero, fica limpo! E
imediatamente ele ficou limpo de sua lepra”
(Mateus, 8:1-3).

Cura a distância: “ Jesus cura o servo do Cinturião
(Lc,7:6-10)

Os apóstolos e a imposição de mãos
A "imposição de mãos" é largamente praticada em muitas
igrejas cristãs. Era um procedimento eclesiástico
habitual. O fundamento para esta prática foi a utilização
dela pelo próprio Jesus para as muitas curas que
efetivou.

Por isso, os apóstolos tinham um bom precedente para
pedir uma bênção sobre os sete diáconos e consagrá-los
mediante a imposição das mãos. Seguiram fazendo isto
em situações similares.
Na igreja apostólica, os que iriam se tornar ministros, eram
ordenados mediante a imposição das mãos. (Atos
8:17;13:3;19:6)

Os apóstolos e a imposição de mãos
Tiago 5:14-16 "Está alguém entre vós doente? Chame os
presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com
azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o
doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas
culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que
sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos."

Os apóstolos e a imposição de mãos
Atos 9:17 - E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe
as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te
apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para
que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.

Atos 14:3 Detiveram-se, pois, muito tempo, falando
ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho
à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos
se fizessem sinais e prodígios.
Atos 28:8 - E aconteceu estar de cama enfermo de febre e
disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo
orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou.

Os apóstolos e a imposição de mãos
(Atos 19:4-6). "Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de
arrependimento, dizendo ao povo que cresse naquele
que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo
ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor
Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o
Espírito Santo; e tanto falavam em línguas como
profetizavam"
(Atos 10:44-46). "Ainda Pedro falava estas coisas quando
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a
palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram
com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os
gentios foi derramado o dom do Espírito Santo; pois os
ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus"

Os apóstolos e a imposição de mãos
Ats 28:8 E aconteceu estar de cama enfermo de febre e
disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo
orado, pós as mãos sobre ele, e o curou.
Atos 8:17-20 Então Pedro e João lhes impuseram as mãos,
e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o
Espírito era dado com a imposição das mãos dos
apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: “Dêem-me
também este poder, para que a pessoa sobre quem eu
impuser as mãos receba o Espírito Santo”.
Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro! Você
pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?

Os apóstolos e a imposição de mãos
2Tm 1:6 Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de
Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos.
1 Timóteo, 4:14, “Não te faças negligente para com o dom
que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia,
com a imposição das mãos do presbitério”.
Ats 13:2-3 E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o
Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a
obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
Atos 6:6 diz: “Apresentaram-nos perante os apóstolos, e
estes, orando, lhes impuseram as mãos”.

