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ALLAN KARDEC 

A GÊNESE – Cap. XV 
Os Milagres do Evangelho 

O PARALÍTICO 

PERDA DE SANGUE 

OS DEZ LEPROSOS 

O CEGO DE BETSAIDA 



§ 15                                                                                  

...Os milagres não são necessários                                           

para a glória de Deus;                                                             

nada no Universo se afasta das leis gerais.                         

Deus não faz milagres,                                                       

porque, sendo suas leis perfeitas,                                                

ele não tem necessidade de as derrogar....  

O que são os Milagres? 



XIV-  CURAS 
 

•MAGNETISMO HUMANO 

•MAGNETISMO ESPIRITUAL 

•MAGNETISMO HUMANO-
ESPIRITUAL 

§ 33. - A ação magnética pode produzir-se de muitas 
maneiras: 
                                                                                                             
1.º  - pelo próprio fluido do magnetizador... 
 
2.º  - pelo fluido dos Espíritos, atuando diretamente                              
.                sem intermediário sobre um encarnado... 
 
3.º  - pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre 
o magnetizador, que serve de veículo para esse                                 
derramamento... 

O Que  

significam as 

diferentes 

denominações? 

OS MILAGRES 



XIV – QUALIDADE DOS 

FLÚIDOS  

Fluidos, cores, movimentos  e vibrações.    

QUAL O SEU CONTEÚDO?  

...O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como 

o som age sobre o ar; esses fluidos nos trazem o 

pensamento, como o ar nos traz o som.  Pode, pois, 

dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos 

ondas e raios de pensamentos que cruzam sem se 

confundir, como há no ar ondas e raios sonoros.  

ORGULHO 

EGOÍSMO 

VIOLÊNCIA 

AMOR DOÇURA 

DO AMOR 

AO ÓDIO 

MAGNETISMO 

“Magnetismo é a ação recíproca de dois seres vivos 

por  

meio de um agente especial chamado fluido 

magnético.”   

AK – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA                     

OS 

MILAGRES 



             

• Superioridade da natureza de Jesus  
•Sonhos  
•Estrela dos magos  
•Dupla vista  
•Entrada de Jesus em Jerusalém  
•Beijo de Judas  
•Pesca milagrosa  
•Vocação de Pedro, André, Tiago, 
João e Mateus  
           Curas  
•Perda de sangue  
•Cego de Betsaide  
•Paralítico  
•Os Dez Leprosos  
•Mão seca  
•A mulher curvada 
•O paralítico da piscina  
•Cego de nascença  

OS MILAGRES 
 XV - Os milagres do Evangelho.  



GEN - XV                             

OS MILAGRES                     

DO EVANGELHO 

A Ação magnética 

acontece                               

com ou sem                                                   

um ato da 

vontade?                                                    

Perda de Sangue 
§10. Uma mulher...veio com a 

multidão atrás dele e  lhe tocou as 
vestes... Jesus, conhecendo em si 
mesmo a virtude que dele saíra... 

                                                                                                                            

OS MILAGRES 



A MULHER CURVADA 
19. (...) - Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, 

estás livre da tua enfermidade. - Impôs-lhe ao 
mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, 

rendeu graças a Deus. 

CEGO DE NASCENÇA .Tendo dito isso, cuspiu no chão e, 

havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os 

olhos do cego ... 

MÃO SECA - disse ao homem: Estende a tua mão.  
Ele a estendeu e ela se tornou sã. 

CEGO DE BETSAIDA  (...) passou-lhe saliva nos olhos e, 

havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma 

coisa. (...)  Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e 

ele começou a ver melhor.  

XV- Diversas AÇÕES 

MAGNÉTICAS de JESUS  

OS MILAGRES 
Imposição das Mãos – Toque – Comando 

Verbal – Ação Dupla: Toque/Imposição 



A fé da sua mente é simplesmente o 

pensamento da sua mente. Se podes 

crer, tudo é possível ao que crê. 

MARCOS 9:23 

CURAS MENTAIS NOS TEMPOS 

MODERNOS 

Livro: O Poder do Subconsciente – Dr. Joseph Murphy 

O moderno processo terapêutico 

mental baseia-se na verdade de 

que a inteligência infinita e o 

poder do subconsciente reagem de 

acordo com a fé. 





O  PASSE 

Roteiro  Básico 

 • Definições    

• Fluidos 

• Aura Humana 

• Centros de Força 

• O Passista 

• O Paciente 

• Os Demais Presentes 

• A Cura 

• Bibliografia 



O  PASSE 

---   Definição   --- 

O passe é uma transfusão de energias, 

alterando o campo celular. 

                        (André Luiz) 



O  PASSE 

---   Definição   --- 

O passe é uma transfusão de energias 

psíquicas. 

   (Emmanuel – O Consolador) 



MEDIUNIDADE  DE  CURA 

---  Definição   --- 

[...] É gênero de mediunidade que consiste no 

dom  que  possuem  certas  pessoas de  curar 

pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um 

gesto, sem o concurso de qualquer medicação.

     

 

           Allan Kardec 

                    LM 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKv9oDBHKj8ADzlMGqMX;_ylu=X3oDMTBxMnRhajZuBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNwcm9m/SIG=11s94n9pt/EXP=1194455677/**http:/www.paroquiasaojudastadeu.com.br/


FLUIDOS 

         FLUIDO CÓSMICO UNIVERSAL 

 

É a matéria elementar primitiva, cujas  modi- 

ficações  e  transformações   constituem    a 

inumerável    variedade    dos    corpos     da 

Natureza. Como princípio elementar assume  

dois  estados  distintos: o  de eterização e o 

de materialização. 
 

                 (L. Palhano Jr. – Dicionário de Filosofia Espírita) 



FLUIDOS 

                FLUIDO  E  ENERGIA 

 

Energia é  tudo  aquilo  que  pode   produzir 

trabalho. Tem várias formas, transformáveis 

umas  nas  outras  e  cada  uma  capaz     de  

provocar fenômenos bem determinados. Ela 

não pode ser criada, mas  apenas  transfor- 

mada, o que nos leva à  dedução  de  que é 

única e foi criada pela vontade de Deus. 
          (L. Palhano Jr. – Dicionário de Filosofia Espírita) 

http://www.tau.hu/Within/gallery/energy.htm


FLUIDOS 

                FLUIDO   VITAL 

         (Fluido Magnético Animal) 

 

Energia vital, que impregna o perispírito 

e o “cola” no corpo material, como  um 

elemento de contato.  

 

      (L. Palhano Jr. – Dicionário de Filosofia Espírita)  



                 FLUIDO  E  VONTADE 

 Vontade é atributo do Espírito que  permite 

 decidir o que fazer e ordenar todos os seus 

 atos,  morais  ou   materiais,  espirituais  ou 

 físicos. Segundo Emmanuel “a vontade  é a 

 gerência esclarecida e vigilante, governando 
todos os  setores  da  ação  mental”.  Capacidade   
de escolha, de decisão.  

            (L. Palhano Jr – Dicionário de Filosofia Espírita) 

  

 

 

FLUIDOS 



 

FLUIDOS 

                    M A G N E T I S M O  

 

Designação comum às propriedades 

características dos campos de influência 

magnética das pessoas, dos animais e das 

coisas. 

Propriedade   de   influenciar   psíquica     e 

organicamente. 

 

 (L. Palhano Jr. – Dicionário de Filosofia Espírita) 

 

    

 



FLUIDOS 

MAGNETISMO HUMANO 

 

Todo corpo irradia sua força magnética em  

todas  as  direções,  em  uma extensão 

limitada e, dependendo da força que possui 

envolve o  ambiente,  objeto ou  corpo   que 

entrar no seu espaço de influência.                 



FLUIDOS 

          MAGNETISMO  ESPIRITUAL              

 

Os fluidos espirituais são a atmosfera 

dos seres espirituais. O perispírito do 

encarnado é de  natureza  idêntica  à  

dos    fluidos Espirituais. 



FLUIDOS 

              MAGNETISMO  MISTO  

 

 

 

 

 

 

Fluidos que os Espíritos derramam sobre  

o magnetizador, que serve de veículo.               



 

PROPRIEDADES  DO  FLUIDO 

 

Atração; 

Repulsão; 

Afinidade. 

FLUIDOS 



Há duas formas para viver sua vida. 

Uma é acreditar que não existe milagre. 

A outra é acreditar que todas as coisas 

são um milagre. 

Albert Einstein (1879-1955) 

 



“A percepção do 

desconhecido é a mais 

fascinante das experiências. 

O homem que não tem os 

olhos abertos para o 

misterioso passará pela vida 

sem ver nada”. 



Ouvir as palavras de um sábio é como 

beber o néctar de uma flor. A 

embriaguez que provoca, leva-nos aos 

páramos da divindade e nos sentimos 

deuses por uns instantes. Santo 

Agostinho está certo, “do couro sai a 

correia”, diz o velho adágio popular. 

Enquanto o Homem não souber 

identificar o que realmente é o bem e o 

que é o mal, viverá algemado pela dor e 

pelo sofrimento. 

Livro: Einsten & Kardec 



 

André Luiz, afirma que nós não 

somos fantoches do destino, 

mas sim, construtores dele, ou 

seja, nós não vivemos como 

joguetes da vida, pelo 

contrário, nós construímos a 

vida diariamente. O 

Espiritismo nos esclarece que 

nós possuímos, em maior ou 

menor grau, aquilo que se 

chama livre-arbítrio. E informa-

nos que o destino é fruto de 

nossas próprias decisões. 

Assim como ninguém pode 

construir o destino espiritual 

de outrem, pois este destino é 

fruto do esforço individual, 

também ninguém poderá 

impedir essa construção. Só o 

próprio indivíduo tem a 

capacidade de dizer que rumo 

deseja tomar. 



POR QUE OS ESPÍRITOS NÃO 

DISPENSAM OS MÉDIUNS? 

 O ponto principal esta no fato de nossa 

animalidade orgânica ainda requer 

fluidos animalizados e grosseiros. 

 “O que é nascido da carne é carne e o 

que é nascido do Espírito e Espírito”. 

(Jesus). Ou seja somos excessivamente 

dependentes de fluidos materiais, que é 

encontrado em nossos iguais 

encarnados. 



ESPÍRITO 

PERISPÍRITO 

CORPO FÍSICO 

O HOMEM É FORMADO 

DE TRÊS ELEMENTOS 

BÁSICOS: 

Duplo Etérico 

Cada partícula física possui sua contraparte etérica (daí o 

nome “duplo etérico”) que é uma réplica perfeita da forma 

física. Em determinado sentido, o etérico é físico, uma vez que 

nunca se separa do corpo durante a vida e se desintegra com 

ele no momento da morte. Intimamente associado ao corpo 

físico, ele possui duas funções importantíssimas: ser um molde 

de energia, uma matriz, “um padrão de crescimento que dirige 

os processos celulares a partir de um nível energético superior. 

É a partir dele e do padrão básico que ele estabelece que o 

corpo físico será construído. Segunda função: o corpo etérico é 

o responsável pela sustentação e energização do corpo físico. 

Livro O Plugue do Milênio – Déa Berttran. 

Em resumo, veremos que, embora necessário à vida do corpo físico, o 

duplo etérico não é, a bem dizer, um veículo de consciência 

independente. Veremos também que ele recebe e distribui a força vital 

proveniente do Sol, ligando-se intimamente à saúde física; que possui 

certos chakras ou centros de força que lhe são próprios, cada qual 

desempenhando uma determinada função; que a lembrança da existência 

vivida em sonho depende principalmente da matéria etérica; que exerce 

importante influência na constituição do veículo astral, destinado ao Ego 

em via de reencarnação; que, semelhante ao corpo físico, morre e se 

decompõe, permitindo assim à "alma" passar a outra etapa de sua 

viagem cíclica; que se acha particularmente associado aos tratamentos 

pelo vitalismo ou magnetismo, e pelo mesmerismo, determinando a cura, 

a anestesia ou o transe; que é fator principal dos fenômenos das sessões 

espíritas, como o mover de objetos, produção de golpes e outros sons, e 

as materializações de todo gênero; que o desenvolvimento das 

faculdades etéricas proporciona poderes novos e revela muitos 

fenômenos etéricos, dos quais poucas pessoas têm experiência; que por 

meio da matéria do corpo etérico, é possível magnetizar objetos, como se 

faz com os seres vivos; enfim, que o corpo etérico fornece os elementos 

da substância conhecida por ectoplasma.  Livro “O Duplo Etérico” de 

Arthur E. Powell. 

 

O Perispírito é o veiculo do sentimento, das emoções, irradiando 

o que o espírito é em essência, esteja encarnado ou 

desencarnado. Ele é o resultado de todas as atitudes que um 

espírito assumiu ao longo de sua trajetória, de sua relação 

consigo mesmo, de sua interação com seus irmãos. Mais do que 

isso: “todas as funções mentais e psíquicas do corpo são 

produzidas, mantidas e dirigidas pelo perispírito, que é a fonte da 

vida”. Também nele se encontra a memória de nossas vidas 

passadas. Quando encarnado, é o intermediário entre o espírito e 

o corpo somático sendo o transmissor das sensações do corpo 

para o espírito e as impressões do espírito para o corpo. 

Conseqüentemente, sua aparência é a do corpo físico, com uma 

grande diferença: é extremamente elástico, expansível, 

ultrapassando os limites desse corpo. Para se ter uma idéia de 

quanto isso pode ser poético, dizem que o perispírito de Jesus 

pode abraçar nosso planeta . Livro O Plugue do Milênio – Déa 

Berttran – LE Perg. 93 a 95  e 257. 



ALGUMAS VISÕES 

DA NOSSA 

EVOLUÇÃO E DAS 

RELIGIÕES 





Criação do 

Espírito 
Nascimento 

Vida de 

Relação na 

Terra 

Morte do 

Corpo Físico 

Análise da 

Vida Terrestre 

(Julgamento) 

Foi uma 

“pessoa 

boa”? 

Sim 

C É U !!! 

Não 
Pouco “ruim” 

ou muito 

“ruim”? 

Pouco 

Muito INFERNO 

Purga-

tório 



Evolução do 

Princípio 

Inteligente 

Criação do 

Espírito por 

Deus 

Vida de 

Relação na 

Terra 

Morte do 

Corpo Físico 

Volta ao 

Plano 

Espiritual 

Necessita novo 

Ciclo de 

Aprendizado na 

Matéria? 

Não 

Continua Evolução 

no Plano Espiritual 

Construção Eterna 

do Conhecimento e 

da Felicidade 

auxiliando a Deus 

Sim Reencarnação 

Ciclo de Aprendizado 





Duplo etérico 
  

Considerando-se toda célula em ação por 

unidade viva, qual motor microscópico, em 

conexão com a usina mental, é claramente 

compreensível que todas as agregações 

celulares emitam radiações e que essas 

radiações se articulem, constituindo-se “tecidos 

de forças" 

(André Luiz, em Evolução em Dois Mundos) 



“Tecidos de forças” 



Todos os seres vivos se revestem de um 

“halo energético” que lhes 

correspondem à natureza.  



No homem essa projeção surge 

enriquecida e modificada pelos fatores 

do pensamento contínuo que modelam, 

em derredor da personalidade, o 

conhecido “corpo vital ou duplo etérico”.  

 

(André Luiz – Evolução em dois mundos) 



Projeção do Duplo Etérico 



O duplo etérico é um corpo fluídico, que se 

apresenta como uma duplicata energética do 

indivíduo, interpenetrando o seu corpo físico, ao 

mesmo tempo em que parece dele emergir. 

  

O duplo etérico emite uma emanação energética 

que se apresenta em forma de raias ou estrias 

que partem de toda a sua superfície. 

  

Ao conjunto dessas raias é que, geralmente, se 

denomina “aura interna”. 

 



Duplo etérico 

 

Raias do duplo etérico 

ou aura interna 

 

Aura = Aura interna + aura 

externa 

 

Aura externa 

 

Corpo físico 

 



 

 

 

O duplo etérico é a parte do perispírito mais 

grosseira e próxima do corpo. Reservatório 

de vitalidade, necessário, durante a vida 

física, à reposição de energias gastas ou 

perdidas. Com a desencarnação, essa 

estrutura se desintegra com a própria 

organização física.  

 

(Jorge Andréa - Psicologia Espírita Vol II ) 



  
      Perispírito            Duplo etérico                    Encarnado 
  

 

 

          Espírito       +      Corpo Físico          =           Espírito                     

 

Espírito encarnado 



  
      Perispírito            Duplo etérico                    Encarnado 
  

 

 

          Espírito       =      Corpo Físico          -           Espírito                     

 

Espírito Desencarnado 



Os nossos pensamentos que são produtos 

do espírito, interagem com o envoltório 

fluídico que nos cerca, produzido 

principalmente pelas emanações do duplo 

etérico. Assim são plasmadas as formas-

pensamento, que adquirem uma espécie 

de “vida” própria. 



Essas formas-pensamento – nossas 

criações mentais – são verdadeiros 

“pacotes fluídicos” que, a partir do 

momento em que se exteriorizam para 

o ambiente, ficam ao sabor das forças 

de atração e repulsão que regem os 

deslocamentos dos fluidos.  



  

 



Sempre que, através dos nossos pensamentos e 

sentimentos, entramos em ressonância 

vibratória com um destes “pacotes”, ele é 

imediatamente atraído e, ao atingir-nos, será 

parcialmente, ou totalmente, assimilado pelo 

nosso organismo, produzindo, em nós, efeitos 

de conformidade com suas características 

vibratórias específicas: os bons causando 

bem-estar, os maus induzindo toda sorte de 

desequilíbrios. 



  

 
  

 



Os Centros Vitais 
   

Na superfície do “Duplo Etérico” podem ser 

observadas certas regiões características bem 

singulares. Elas são geralmente descritas como 

tendo a aparência de redemoinhos. São os 

chamados “Centros Vitais”. Seus diâmetros variam 

de caso a caso, mas de um modo geral medem de 

um a cinco centímetros. Apresentam, em sua 

superfície, altos e baixos, como uma onda. Lembram 

uma flor, sendo que o número de “pétalas” parece 

ser uma característica de cada centro. 



Corpo físico 

 

Genésico 

 

Gástrico 

 

Esplênico 

 

Cardíaco 

 

Laríngeo 

 

Frontal 

 

Coronário 

 

Duplo etérico 

 

Centros vitais – Localizações e representações 



Coronário 

 
Frontal 

 

Laríngeo 

 

Cardíaco 

 

Esplênico 

 
Gástrico 

 

Genésico 

 

Os Centros Vitais  -  Vista de perfil 



Existem, também, no perispírito, estruturas 

semelhantes às do “Duplo Etérico”. Entre cada 

centro do duplo etérico e o seu correspondente 

no perispírito observa-se a existência de laços 

fluido-magnéticos permanentes que os interligam 

e que só se desligam com a morte do corpo 

físico. São esses laços que, juntos, formam o 

geralmente denominado cordão fluídico ou 

cordão prateado. O cordão fluídico é o elo entre 

o corpo físico e o perispírito. 



  

 

Centros Vitais 

Espírito + Perispírito        Corpo físico + Duplo etérico 



Cordão fluídico  ou  cordão prateado 



É importante observar que 

existem, no corpo físico, plexos 

nervosos importantes nas regiões 

correspondentes aos centros vitais, 

exceção feita ao centro coronário e 

ao centro frontal.  



Jesus impunha as mãos nos enfermos e 
transmitia-lhes os bens da saúde. Seu 
amoroso poder conhecia os menores 
desequilíbrios da Natureza e os recursos 
para restaurar a harmonia indispensável. 
Nenhum ato do Divino Mestre é destituído 
de significação. Reconhecendo essa 
verdade os apóstolos passaram a impor as 
mãos fraternas em nome do Senhor e 
tornavam-se instrumentos da Divina 
Misericórdia. 



Seria audácia por parte dos discípulos novos a 
expectativa de resultados tão sublimes quanto os 
obtidos por Jesus junto aos paralíticos, 
perturbados e agonizantes. 
O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos 
aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, 
não lhe desprezar a lição, continuando, por nossa 
vez, a obra de amor, através das mãos fraternas. 
Onde exista sincera atitude mental do bem, pode 
estender-se o serviço providencial de Jesus. 
Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos 
reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado 
em seu nome. 

Emmanuel (Caminho, Verdade e Vida, cap. 153). 



O Passe Através dos 

Tempos 

 O passe não é novidade para ninguém, 
pois vem dos tempos mais remotos da 
nossa História e já era muito usado, 
mesmo antes da vinda de Jesus. Tornou-se 
mais conhecido após a sua presença entre 
nós. 



No antigo Egito, o passe era largamente usado 

pelos sacerdotes os quais passaram a ser 

considerados detentores de poderes especiais. 

Eram assim dizer, os “privilegiados” de Deus 

pelo seu poder de cura. É o que entendia o 

povo da época. Na china, na Pérsia, no Egito, 

na Grécia, na Indía e no Tibet, as curas se 

realizavam pelo toque das mãos. Com essas 

pequenas informações fica patente que o passe 

não é exclusiva do Espiritismo! 



 Pode-se dizer que o passe foi trazido ao 

Brasil pelos escravos, embora os 

indígenas aqui existentes já tivessem 

em seus rituais de magia (pelos Pajés, 

que, segundo eles eram detentores de 

poderes), o costume de fazer grandes 

movimentos com as mãos, 

caracterizando o passe. 



O Passe no Brasil foi oficializado no 

ano de 1840 como passe-padrão, 

com a simples imposição das mãos 

por dois grandes médicos 

homeopatas: Bento Mure (Francês) 

e João Martins (Português), que os 

ministravam associados a remédios 

homeopáticos. 



Foram muitos os pesquisadores sobre o 
asssunto. Há, porém, os que se 
destacaram como verdadeiros missionários 
nesse campo através de suas pesquisas em 
relação ao fenômeno da cura pelas mãos 
do homem. 

Entre eles destacaram-se Paracelsus, 
Gronícius, Burfrave, Van Helmont, Robert 
Fludd, Kircher, Maxwel, Dupotet, 
Deleuse, Bue, Gauyther, Fere e Mesmer. 
Todos esses pesquisadores tiveram sua 
época entre o fim do século XV até o 
século XVII, exceto Mesmer que viveu no 
século XVIII. 



Como o assunto é Passe, não se fala nele 
sem falar em magnetismo e não se fala 
em magnetismo sem falar em Franz Anton 
Mesmer. 

Mesmer nasceu na Áustria em 23 de maio 
de 1734, era advogado, teólogo, doutor 
em filosofia e em medicina, sendo emérito 
pesquisador dos poderes ocultos do 
homem. Aos trinta e dois anos resolveu 
deixar tudo que havia estudado para 
ingressar naquilo que sempre sonhou desde 
criança: estudar o campo oculto do poder 
do homem em relação ao Universo, ou 
seja, a CURA. (Livro o Passe de Geraldo 
Panetto – Pág. 32) 



Magnetismo segundo a ciência são propriedades de 
atração que tem o imã ou certos sistemas, ou a 
faculdade de se orientar em certas direções. Na 
Física, trata das propriedades do imã. Em 
linguagem espírita, é o poder de alguém, através da 
sua vontade, incorporara em outros, certas energias 
a ele atribuída, para que essas altere parte ou 
total de uma deficiência física. 



O magnetismo aplicado sobre o necessitado 

estimula a glândula pineal, acionando 

lembranças fragmentadas  que se refletem em 

sensações, levando o encarnado a manifestar 

seu psiquismo mais profundo, onde as palavras 

amorosas de estímulo e educativas proferidas 

pelo magnetizador, são gravadas no 

subconsciente e contribuirão para levá-lo à 

libertação de uma auto-punição inconsciente, do 

medo, da depressão e de outros transtornos 

psíquicos, cujas causas residem no seu EU mais 

profundo. 



Todos dispomos de um certo magnetismo. 

Ele é neutro, nós é que lhe damos a 

propriedade segundo nossos 

sentimentos. À medida que nos 

aprimoramos e elevamos nosso padrão 

vibratório, nossa organização física e 

perispiritual sofrem alterações na 

constituição das células e moléculas, 

sutilizando os sistemas nervosos mais 

sensíveis. A camada isolante periférica da 

qual se reveste a rede nervosa sofre uma 

alteração substancial, permitindo que o 

organismo, sob a ação da mente aliada ao 

coração, libere uma quantidade 

considerável de magnetismo através dos 

órgãos que o direcionam, segundo a 

vontade que comanda. (Livro: Einstein e 

Kardec). 





“O Passe é um dos veículos de 
que se utilizam os Bons Espíritos 
para atender os necessitados, de 
acordo com a vontade de Deus, e 

não para atender aos homens, 
segundo nossos, quase sempre, 
pueris caprichos e mesquinhas 

imposições”.  



  

 “É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e 
pode desenvolver-se por meio do exercício; mas, a de curar 
instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu 
grau máximo se deve considerar excepcional”. “A mediunidade curadora 
(...) é, por si só, toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo, e 
não só abarca as doenças propriamente ditas, mas todas as 
variedades (...) de obsessões”. E ainda acrescenta: “(...) Aí nada 
queremos introduzir de pessoal e de hipotético por via de 
experiência e de observação.” “Pela prece sincera, que é uma 
magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida 
do fluído perispiritual”. 

 Diz ainda Kardec: “O médium curador transmite o fluido salutar dos 
bons Espíritos (...). 
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Passes 
“Ato de passar as mãos repetidamente ante os 

olhos de uma pessoa para magnetizá-la, ou sobre 

uma parte doente de uma pessoa para curá-la”   
(novo dicionário da lingua portuguesa, ed. Nova Fronteira, Aurélio Buarque de 

Holanda) 

“Movimentos com as mãos, feitos pelos médiuns 

passistas, nos indivíduos com desequilíbrios 

psicossomátios ou apenas desejosos de uma ação 

fluidica benéfica” (dicionário enciclopédico espiritismo, metápsíquica, 

parapsicologia – ed. Bels s.a.) 



Mecanismo do Passe 

O passe: transfusão de energias psíquicas e espirituais 

 

A transmissão de fluidos terapêuticos, através do passe 
espírita, representa, como resultado a vontade de três 
agentes: 

• O espírito que combina, qualifica e direciona os fluidos (espirituais) 

• O médium que oferece seus fluidos (humanos) 

•  O assistido que deseja receber as energias 

A transmissão de fluido ocorre quando os três agentes 
(ESPIRITO, MÉDIUM E ASSISTIDO ) estabelecem 
uma ligação perispiritual entre si. 



Mecanismo do Passe 

VONTADE   =   AGENTE PRINCIPAL PARA QUE A 
TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS SE PROCESSE. 

 
Requisitos para uma eficiente transmissão de fluidos 

• Vontade sincera de ajudar o próximo 

• Boas qualidade morais 

• Fé (conhecimento e certeza) 

• Equilíbrio espiritual 

• Disciplina 

• Compreensão e respeito aos problemas humanos 

• Ligação com espíritos bons e curadores 

• Conhecimento específico do passe 



Mecanismo do Passe 

Requisitos para uma eficiente recepção de 
fluidos 

 
• Desejar receber ajuda espiritual. 

• Ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido. 

• Lutar para diminuir pensamentos negativos. 

• Adquirir conhecimento sobre a transmissão dos 
fluidos. 

• Encarar o passe como ato natural e não como um 
ritual, um culto, um ato místico e miraculoso. 
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Tipos de Passes 

Em “A Gênese”- Capítulo XIV – item 33 

 

Allan Kardec nos demonstra que a ação magnética pode 
produzir-se por diversas formas: 

 

1. Pelo próprio fluido do magnetizador (passista). 

2. Pelos fluidos do espírito (desencarnado). 

3. Pelos fluidos do espírito (desencarnado) combinado 
com os fluidos do magnetizador (passista) 
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Classificação dos Passes 

A ação magnética pode produzir-se de 
várias maneiras; assim é que 
classificamos os passes em: 

 

1. Espirituais 

2. Magnéticos 

3. Mediúnicos 

4. Mistos 
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Passes Espirituais 

É uma espécie de magnetização feita pelos 
bons espíritos, sem intermediários, 

diretamente no perispírito das pessoas 
em necessidade. No passe espiritual o 

necessitado não recebe fluidos 
magnéticos de médiuns, mas outros 

mais finos e puros, trazidos dos planos 
superiores da vida pelos espíritos que 

vieram assisti-lo. 
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Passes Magnéticos 

É o tipo de passe onde o passista doa apenas os seus fluidos, 
utilizando a força magnética existente no próprio corpo. 

Suas qualidades variam segundo a condição moral do 
passista, sua capacidade de doação fluídica e seu desejo 

ardente e sincero de ajudar o próximo. No passe magnético, 
geralmente se recebe assistência espiritual, isso acontece 
porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que 
desejam ajudar, independente da crença que o passista ou 

magnetizador possa ter.  

“… muito embora uma pessoa desejosa de fazer o bem não acredite em 
Deus, Deus acredita nela” (Kardec, Allan – livro dos Médiuns , 

questão 176) 
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Passes Mediúnicos e Mistos 

No passe mediúnico o médium serve de veículo para os 
fluidos que os espíritos derramam sobre eles.  

Nesse passe, o médium fica em estado de transe e trabalha 
mediunizado, o que é totalmente 

desaconselhavel, pela perda parcial da vigilância 
necessária à boa condição dos trabalhos. 

 

 

No passe misto, quando os espíritos combinam seus fluidos 
com os do passista, dando-lhes características especiais. 
São, normalmente, os mais usados nas casas espíritas. 
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Imposição de mãos 

É sempre um concentrador de 

fluidos. Pode ser dado com 

uma ou com as duas mãos 

direcionada (s) sobre o centro 

de força coronário do 

assistido. As mãos não devem 

tocar a pessoa. Devem estar 

sem concentração de força e 

sem contração muscular. No 

caso da imposição simples 

(com apenas uma mão), a 

outra mão deve ficar 

estendida ao lado do corpo. 



Dividimos em três Grupos  

 Em relação ao Paciente 

 Em relação ao Médium 

 Em relação à Casa Espírita 



Se fazer é uma obrigação, 

saber fazer é um dever; e 

fazê-lo correto, no tempo, 

momento e lugar certo, é 

buscar a perfeição. 



O passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico 

(Físico), psíquico, perispiritual e espiritual do 

paciente. 

  

Como   médium,   devemos  estar  conscientes de que temos no    

passe    uma     oportunidade      sagrada    de   praticar   a   

caridade sem  mesclas,  desde que imbuídos    do   verdadeiro   

espírito     cristão,     sem     falar   na     benção   de  podermos   

estar     em    companhia    de    bons    Espíritos    que,      com 

carinho,    diligência,   amor,     compreensão   e  humildade se 

utilizam   nossas   limitadas   potencialidades   energéticas em 

benefício do próximo e de nós mesmos.  



 

É necessário     fraternidade,        respeito   ao             

semelhante,          desinteresse,         utilitarista,  

trabalho  idealista da vivência do amai-vos uns 

aos      outros,      tolerância   e  simplicidade de 

coração,     humildade     de     Espírito.     Numa 

palavra,     a prática  das  virtudes  evangélicas, 

eis     o    que    distingue  o trabalho espírita   e 

caracteriza   a instituição fundada e sustentada 

sob a inspiração do Espiritismo.  



A Organização Mundial da Saúde considera 

que a saúde é o completo bem estar físico, 

mental e social. Nós, espíritas, anuímos a 

essa definição; só que admitimos que toda 

doença de alguma gravidade tem uma 

origem espiritual. A ação moral 

desequilibrada do Espírito afeta o 

perispírito; e estando o perispírito 

intimamente ligado ao corpo físico, seu 

desajuste vibratório afeta-o, e ele adoece.  



Em sua essência profunda, o passe é a mobilização 
ativa de nosso amor em favor do bem do 
semelhante. Jesus, o Divino Modelo, ensinou-nos a 
fazê-lo em diversas e bem conhecidas passagens de 
sua vida. Na página que fizemos figurar como 
introdução destes apontamentos, por exemplo, 
Emmanuel comenta o caso de Jairo, que procurou 
Jesus, movido por ardente fé, implorando pela filha, 
em estado de morte aparente. Atendendo-lhe ao 
pedido, Jesus vai até sua casa e, convocando-a a 
vida, restaura-lhe prontamente a saúde.  





 

Evoluir, no sentido espiritual, dentro do lema espírita 
“...evoluir sempre...”, significa que o indivíduo deve 

constantemente melhorar seus sentimentos, melhorar seu 
padrão vibratório, melhorar seus conhecimentos, melhorar 
atitudes e comportamentos, enfim, se tornar cada vez mais 

consciente e participativo da Lei Natural; 

 

Deus nos criou para aprendermos a alcançar o “estado de 
felicidade”, o que só é possível com o aprendizado, com a 

aquisição dos valores espirituais do amor verdadeiro, com a 
internalização das Leis Morais. Isso só pode ser obtido com 

a experiência, com a vivência, com a aplicação prática, 
sendo esta a razão primordial da reencarnação e da 

existência; 



 

Só a evolução moral poderá impedir uma catástrofe a nível 

planetário. Se eu soubesse o que aconteceria aos meus 

trabalhos, teria me tornado um reparador de relógios. 

O homem assumiu um comportamento contraditório „a sua 

felicidade. Desenvolveu um cérebro de ouro, mas consolidou 

um coração de madeira infestado de cupins. 

Só as habilidades de um exímio carpinteiro sabe como tratar a 

madeira para evitar que seja corroída pelos cupins. 

Einstein 



APRENDIZADO 

PRÁTICA 

Matérias Primas 

do Processo 

Evolutivo 

“Manufatura” da 

Etapa Evolutiva 

(evolução efetiva) 

Representação Esquemática do 

Processo Evolutivo 



 Apenas o conhecimento intelectual não 

basta para o crescimento espiritual do 

indivíduo, pois conhecimento 

desprovido da disciplina, lógica e ética, 

torna-se apenas presunção, motivo de 

arrogância, o que os avanços 

científicos da humanidade já 

demonstraram sobejamente. 

  



 Assim Kardec define: 

 “Reconhece-se o verdadeiro 
Espírita pela sua 
transformação moral e 
pelos esforços que emprega 
para domar suas inclinações 
más”. 



EXPERIÊNCIAS 

VIVÊNCIAS 

CONHECIMENTOS 

INTELECTUALIZAÇÃO 

COM 

 EDUCAÇÃO 

SEM 

 EDUCAÇÃO 

APRENDIZADO E EVOLUÇÃO 

Não seria esse o grande problema da sociedade hoje ??? 



EXPERIÊNCIAS 

VIVÊNCIAS 

CONHECIMENTOS 

INTELECTUALIZAÇÃO 

AUTO EDUCAÇÃO E EVOLUÇÃO 

SEM VIGILÂNCIA E 

ORAÇÃO 

EVOLUÇÃO 

ESTACIONADA 

COM VIGILÂNCIA E 

ORAÇÃO  

EVOLUÇÃO 

ACELERADA 



Ou seja; muitos homens estão 

preocupados em saber como 

Deus criou o universo, mas 

ignoram que o caminho mais 

curto para compreender Deus 

e as suas obras é o conhecer a 

si mesmo. 



A grande Cura proposta pelo 

Espiritismo deve ser o cumprimento 

de um sério e amplo programa de 

iluminações interiores, apoiadas na 

prática do bem, na vivência cristã 

constante. 



No versículo 9 do décimo capítulo de seu Evangelho, Lucas 
registra importante recomendação de Jesus aos discípulos: 
“E curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: É 
chegado a vós o Reino de Deus”.Entendemos que o Mestre 
se reportava aqui a dois tipos de cura: 
Os recursos fluídicos benéficos, restauradores do corpo: o 
passe.  
Os recursos do esclarecimento, que propiciam a cura 
integral e definitiva do homem, sobrepondo-se a todas as 
terapias que se têm criado no mundo.  
A começar por Allan Kardec, praticamente todos os grandes 
autores espíritas dedicaram muita atenção ao passe e à 
questão da saúde integral do ser humano.  



Eis algumas passagens significativas a esse respeito: 
O passe não é unicamente transfusão de energias anímicas. 
É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os 
tratamentos. (André Luiz, Opinião Espírita, cap. 55, p. 
180.). 
Para evitar essas recidivas, é necessário que o remédio 
espiritual ataque o mal em sua base [...], é preciso tratar, 
ao mesmo tempo, o corpo e a alma. (Abade Príncipe de 
Hohenlohe, Revue Spirite, outubro de 1867.). 
O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente 
testa a sua superioridade, foi à revolução que os seus 
ensinos produziram no mundo, mau grado à exigüidade dos 
seus meios de ação. (Kardec, A Gênese, cap. 15, § 63.). 



 

É dever do Centro Espírita, por meio 

do seu corpo de trabalhadores, 

esclarecer os que o procuram acerca 

dos objetivos maiores do Espiritismo, 

que gravitam em torno da libertação 

de todas as criaturas das amarras da 

ignorância das leis divinas, alçando-a 

a perfeição.  



Bem orientado, o Centro Espírita 

é um foco de luz na Terra, que 

ilumina o saber e o amor, a 

razão e o sentimento. Daí ele ser 

a um só tempo: 



 

Escola - Que possibilita ao 

ser humano, pelo estudo 

constante disciplinado, 

inteirar-se das sábias leis 

divinas que regula o seu 

destino.  



 

Hospital - Onde são socorridos os 

acidentados da alma pelos recursos 

fluídicos e espirituais, como o 

passe, a água fluidificada, a prece, 

a desobsessão, a palavra de 

esperança e encorajamento, o 

estudo evangélico e doutrinário.  



Oficina de Trabalho no bem onde, ajudando o 

próximo carente, o ser ajuda-se a si próprio, 

aprendendo e vivenciando os valores cristãos, 

a verdadeira caridade, tal qual definida na 

resposta à questão 886 de O Livro dos 

Espíritos: 

 

“Benevolência para com todos, indulgência 

para as imperfeições dos outros, perdão das 

ofensas”.  



Para entendermos os mecanismos do 

passe, é importante estudarmos os fluidos 

e suas leis, o que inclui a análise do 

perispírito, suas funções, suas 

propriedades. Tudo isso se encontra 

exposto nas obras básicas de Allan 

Kardec, notadamente no capítulo 14 de “A 

Gênese”, bem como em outras obras 

sérias, como as de André Luiz, Leon 

Denis, Yvonne Pereira, Philomeno de 

Miranda, etc. 



Do   ponto   de   vista  “técnico”,  o   passe  é  a 

ação dirigida de certos   fluidos.   Sua   aplicação   

processa-se    de   perispírito a perispírito.  E por 

estar o perispírito ligado ao corpo físico célula a 

célula,       exerce    sobre     ele     preponderante   

influência.  Daí  se compreende, por   exemplo, o   

bem      estar     físico   que  decorre  da ação   do   

passe.     A      energia     salutar    transmitida  ao 

perispírito     repercute   no  corpo,  nos    órgãos 

enfermos,  por  um  processo  de  ressonância. É  

por  isso  que  o  passista  não necessita tocar o 

corpo do paciente enfermo.  



No referido capítulo 14 A Gênese, § 31, há uma 
explicação clara de como ocorre essa transmissão 
fluídica medicamentosa. Vejamos este trecho: 
Como se há visto, o fluido universal é o elemento 
primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são 
simples transformações dele. Pela identidade da sua 
natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode 
fornecer princípios reparadores ao corpo; o Espírito, 
encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que 
infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância 
de seu envoltório fluídico.  
Notemos a referência à ação do perispírito no passe: 
“parte da substância do seu envoltório fluídico”, que é 
o perispírito. E continua o texto: 



A cura se opera mediante a substituição de uma 
molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo 
estará, pois, na razão direta da pureza da substância 
inoculada; mas depende também da energia da 
vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante 
emissão fluídica provocará e tanto maior força de 
penetração dará ao fluido.  
Depende ainda das intenções daquele que deseje 
realizar a cura, seja homem ou Espírito.  
Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais 
substâncias medicamentosas alteradas.  



PERISPÍRITO 

CORPO 

FÍSICO 

ENERGIA 

VITAL 

ESPÍRITO 



METABOLIZAÇÃO 

ENERGIAS 

FLUIDOS 
 

VIBRAÇÕES E 

PENSAMENTOS 

As energias e fluidos constituintes do 
perispírito são oriundos da metabolização 
das energias e fluidos do local onde  está o 
Espírito, ou seja, o perispírito está sempre 
“ajustado” ao meio onde se encontra o 
espírito. 



MECANISMO GERAL DA 

IRRADIAÇÃO E DO PASSE 

Absorção 

Acelerada de 

Fluidos e Energias 

Concentração, “Focagem” 

Vontade, Pensamento 

Transferência Energética 

Metabolização Acelerada 

no Perispírito 

 Quando você pensa, essa 

energia se movimenta e 

assume a qualidade do seu 

pensamento, em uma 

transferência automática. 

Então, de acordo com o 

pensamento, a energia se torna 

boa ou ruim. 

 CUIDADO... 

Através da força que a vibração mental 

impõe ao perispírito, este pode sofrer 

modificações quanto à forma e  à 

aparência. Espíritos elevados têm o mais 

amplo domínio sobre seus perispíritos, 

enobrecendo sua aparência e irradiando, 

através deles, uma luminosidade 

extraordinária. 

Por outro lado, tanto o homem comum, 

como os espíritos de mediana evolução, 

mostram em seus corpos espirituais 

expressões e formas que denunciam sua 

pobreza de pensamentos. Quase sempre, 

por persistirmos em vibrações mentais de 

conteúdo vulgar e de franca animosidade, 

estamos todos enegrecidos por irradiações 

de baixo nível espiritual. 



A VIDA É A EXPRESSÃO DE UM 

FENÔMENO ESPIRITUAL, 

ENQUANTO  A MENTE É O 

ESPÍRITO QUE, INTERPRETANDO 

SENSAÇÕES, CRIA AS IDÉIAS E 

AS EMOÇÕES QUE ATRAVÉS DO 

PENSAMENTO EXTERIORIZAM 

NOSSOS DESEJOS. 

 (Muito Além dos Neurônios Núbor O. Facure) 



 A ENERGIA DOS NOSSOS PENSAMENTOS.  

É COMO SE FOSSE UM ÍMÃ QUE ATRAI  

PENSAMENTOS SEMELHANTES  

AOS NOSSOS. 

 CRIAMOS PENSAMENTOS E ATRAÍMOS 

 PENSAMENTOS. 

 O NOSSO PENSAMENTO NUNCA 

                  ANDA SOZINHO. 

 

 PENSAMENTO GERA SENTIMENTO. 

 

 PENSAMOS                           SENTIMOS. 

 

 O NOSSO PENSAMENTO ESTÁ SEMPRE 

ACOMPANHADO DE UM SENTIMENTO IGUAL. 

 

A afinidade que atrai ou repele 

qualquer criatura que se aproxima 

de nós vai depender essencialmente 

do teor das vibrações mentais que 

emitimos. (Núbor O. Facure). 

 



Os fluidos: Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão 

dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, 

do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, da 

benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. 

Sob o ponto de vista físico, são excitantes, 

calmantes, penetrantes, irritantes, soporíficos, 

narcóticos, tóxicos, reparadores, explosivos; 

tornam-se força de transmissão, de propulsão etc. 

O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as 

paixões, virtudes e vícios da humanidade e do das 

propriedades da matéria, correspondentes aos 

efeitos que produzem. 



QUE NINGUÉM SE ILUDA, O 

ESPIRITISMO É SIMPLES E 

FÁCIL, TÃO FÁCIL QUE MUITA 

GENTE BOA O CLASSIFICA DE 

DOUTRINA INGÊNUA E ATÉ 

MESMO ADEPTOS ESTUDIOSOS 

ACEITAM ESSA IDÉIA. 



SÃO ENERGIAS QUE NÓS CRIAMOS 

QUANDO PENSAMOS, QUE LANÇAMOS 

NO AR E QUE VÃO NOS ENVOLVER,  

ENVOLVER O NOSSO AMBIENTE E  

ALCANÇAR AS PESSOAS EM 

QUEM PENSAMOS. 

O ar é o condutor do som, assim como os 

fluidos são os condutores do pensamento, na 

informação colhida e repassada pelo 

Codificador. Então, quando emitimos um 

pensamento, este age sobre os fluidos e os 

fluidos passam a ser o condutor. Kardec vai 

mais longe, ao afirmar que: 

Em tais fluidos há ondas e raios de 

pensamentos, os quais se cruzam sem se 

confundir, como no ar há ondas e raios 

sonoros. 

O pensamento cria imagens fluídicas e se 

reflete no envoltório perispiritual como num 

espelho; o pensamento toma corpo aí e se 

fotografa de alguma forma. Livro Você e os 

Espíritos. Wilson Garcia. 

Cada ser humano está constantemente criando 

ondas e correntes de energia emocional pela 

maneira como reage ao mundo à sua volta. Na 

nossa vizinhança imediata, povoamos nosso 

espaço com nossas imagens emocionais, sejam 

elas positivas, negativas ou neutras. Por sua vez, 

essas imagens fazem pressão sobre nós 

encorajando-nos a repetir os mesmos sentimentos 

que as fomentaram. Desenvolvemos assim 

padrões emocionais habituais. 



Kardec enumera as diversas maneiras em que a 

ação fluídica pode produzir-se: 

Pelo próprio fluido do magnetizador; é o 

magnetismo propriamente dito, ou magnetismo 

humano, cuja ação se acha adstrita à força 

(entenda-se “força fluídica” e não física) e, 

sobretudo, à qualidade do fluido.  

Trata-se, pois, do passe que provém somente do 

passista encarnado (“magnetizador”). Era o 

recurso utilizado por Jesus para restabelecer as 

saúde dos enfermos. As forças fluídicas 

abundante, penetrantes, puras no mais alto grau 

que se pode ajuizar, saíam dele próprio. No livro 

Pão Nosso, Emmanuel legou-nos página intitulada 

“Magnetismo de Jesus”, que muito elucida a 

grandeza de seu magnetismo balsâmico.  



A mente é uma fornalha de 
temperaturas variáveis, de 

conformidade com a evolução da alma, 
onde se purificam todos os 

sentimentos provindos dos mais 
secretos escaninhos do espírito. 



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.  



É o passe que provém unicamente dos 
Espíritos desencarnados. Ninguém fica ao 
abandono quanto aos medicamentos do 
“Céu”. Pelos eflúvios dos missionários do 
Mundo Maior quantas curas, quantas 
melhoras ocorrem, quantas esperanças se 
espalham! Mesmo aqueles que ainda não 
aprenderam a buscar os recursos do 
passe estão sempre sendo socorridos pelo 
Alto, nos lares, no tumulto das ruas, no 
silêncio dos hospitais, nas guerras, em 
todo lugar.  



Para complementar o estudo, é 
importante que estudemos os 
itens 1 a 6 do questão 176 de O 
Livro dos Médiuns, em que Kardec 
trata dos médiuns curadores.  



METABOLIZAÇÃO 

FLUIDOS 

ENERGIAS 

VIBRAÇÕES E 

PENSAMENTOS 

No encarnado, a absorção 
das energias, fluidos, 

vibrações e pensamentos 
ocorre automaticamente, 
sendo que o perispírito, 
através dos Centros de 

Força, processa esse 
“material” absorvido, 
distribuindo nos seus 

componentes e irradiando 
parte dele ao derredor do 

corpo físico, o que constitui 
nosso “hálito mental”, “aura”, 

ou “esteira psíquica, em 
suma, uma emissão 

energética automática. 



 O   ser    encarnado     

assimila energias  das  

mais  diversas, de acordo 

com seu estado de maior 

ou   menor   equilíbrio,   

físico   e espiritual. 

 O Perispírito então 

metaboliza essas  energias  
nos centros de força  e  

as  distribui  em  nosso 

organismo.  Essas   

energias se manifestam    

em   nossa   aura. 



Sempre que pensamos em 

alguém, “sintonizamos” com 

essa pessoa,  emitimos 

automaticamente para elas uma 

parte de nossas energias e 

fluidos. 

A outra pessoa absorverá ou não 

nossas energias, fluidos, 

vibrações e pensamentos, de 

acordo com a afinidade e sintonia 

que tenha conosco, podendo ou 

não perceber impressões dessas 

energias, de acordo com sua 

sensibilidade, com a intensidade 

da emissão, sua “qualidade”, etc. 

Emanações 

Energéticas 

características de 

cada pessoa 

Transferência 

Energética 

PENSAMENTO 
“(...) A quantidade de fluido vital não é absoluta 

em todos os seres orgânicos. (...) Alguns há, que 

se acham, por assim dizer, saturados desse 

fluido, enquanto outros o possuem em 

quantidade apenas suficiente. 

A quantidade de fluido vital se esgota. Pode 

tornar-se insuficiente para a conservação da 

vida, se não for renovada pela absorção e 

assimilação das substâncias que o contêm. “O 

fluido vital se transmite de um indivíduo a 

outro”. Livro a Vida e a Morte – F.C.Xavier – LE 1 

Parte – Cap. 4 Questão 70”. 



Além do processo que     ocorre       

automaticamente, as    energias,      

fluidos e vibrações de    cada   um 

podem    ser        intencionalmente 

dirigidas para  outra pessoa, pela 

ação da vontade, do pensamento. 



Basta “focar” seu pensamento na 

outra pessoa,  concentrar-se    em   

que      “tipo”      de           emissão 

pretendemos     fazer,   e    desejar 

(querer)   que   nossas     energias     

cheguem      até     o  “alvo”     que  

escolhemos.      É     o “comando” 

sobre um processo natural. 



A alma que consegue circular a energia física e 
espiritual em todo o seu corpo, sem nenhum desvio de 
força, alcançou algo de feliz, de saúde, de paz interior, 

de que milhares de criaturas são privadas, por lhes 
faltar a presença da sabedoria do amor. 



 É importante frisar-se, que cada trabalho 

desenvolvido na Casa Espírita, vai exigir um nível 

diferente de concentração. Desta forma, um 

trabalho de irradiação de passes, vai exigir um 

nível intermediário de concentração, ou seja, 

àquele necessário para fixar a pessoa que está 

presente ou à distância, vibrando pela mesma; já 

o trabalho mediúnico, em si, exigirá um nível 

mais elevado em termos de concentração, 

atingindo o seu ápice, nas comunicações, sejam 

elas psicofônicas ou psicográficas.   



Alhea-se do mundo exterior, 

procurando o contato com o seu 

mundo íntimo, para que então 

possa haver a ligação com o 

plano espiritual;  

Uni os planos mentais com os 

companheiros do grupo, para o 

atingimento dos objetivos;  

Emiti vibrações.   



Que procedimento e atitudes adotará o 

médium para conquistar a segurança nas 

assistência espiritual? 

EQUILÍBRIO CONDUTA 

ORAÇÃO DISPOSIÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 

HUMILDADE 

E 

AMOR 



No processo de educação mediúnica qual a 

importância da concentração mental? 

Quando solicitamos concentração dos cooperadores, 

pedimos que as mentes sincronizem no dínamo gerador 

de forças, que é a Divindade, a fim de podermos catalisar 

as energias mantenedoras do ministério mediúnico. 

A média que resulta das fixações mentais dos membros, 

que constituem o esforço da sessão mediúnica, oferece 

os recursos para as realizações programadas. 



Quando o médium concentra-se mentalmente, há uma 

irradiação da aura. Com a aproximação do espírito, o 

psiquismo deste mistura-se com a aura do sensitivo. À 

medida que a concentração se firma, funciona como um 

imã atraindo a limalha de ferro.  

A concentração individual, portanto, é de alta relevância, 

porque a mente que sintoniza com as idéias superiores 

vibra em frequência elevadas. 



“É a arte de fixar 

a consciência 

numa idéia, numa 

imagem que se 

alonga em nossa 

área mental”. 

Divaldo P. Franco 



 
 
 
 
 
 
  
 

O que é Ação Moral? 

É o modo de nos relacionarmos por meio de pensamentos, 

palavras e atos observando as Leis de Deus. Estes meios 

provocam ações concretas: fluídicas e magnéticas.                                                              

HOMEM 

Q. 629                   
LE 



 
 
 
 
 
 
  
 

O que é Ação Magnética? 

É uma ação recíproca de dois ou mais seres vivos por meio 
de um agente especial: o Fluido Universal                                                                             

(condensado no perispírito)                                                                                     
O Fluido Universal preenche o espaço infinito 

ESPÍRITO HOMEM 

GEN XIV 



 
 
 
 
 
 
  
 

“(...) É O VEÍCULO DO PENSAMENTO, COMO O AR É DO SOM, 

COM  A DIFERENÇA DE QUE AS VIBRAÇÕES DO AR  SÃO 

CIRCUNSCRITAS, AO PASSO QUE AS DO FLUIDO UNIVERSAL SE 

ESTENDEM AO INFINITO  (...)  AK- ESE 27- § 10 

ESPÍRITO HOMEM 

O Fluido Universal 
É O VEÍCULO DO PENSAMENTO 



A TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO 

“(...) Quando o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou 
no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma 

corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o 
pensamento, como o ar transmite o som.  AK- ESE 27- § 10 

ESPÍRITO HOMEM 



A ENERGIA DA CORRENTE FLUÍDICA 

“(...) A energia da corrente está na razão direta da energia do 
pensamento e da vontade.  AK- ESE 27- § 10 

ESPÍRITO HOMEM 



O PODER DA PRECE                 
ONDE SE ENCONTRA? 

AQUÍ: 

“ESTÁ NO PENSAMENTO E NÃO DEPENDE NEM DO LUGAR,                                   

NEM DO MOMENTO EM QUE SEJA FEITA(...)                                                                             

AK- O Ev.Seg.Esp.- Cap. XXVII - § 15 



MECANISMO GERAL DA 

IRRADIAÇÃO E DO PASSE 

Absorção 

Acelerada de 

Fluidos e Energias 

Concentração, “Focagem” 

Vontade, Pensamento 

Transferência Energética 

Metabolização Acelerada 

no Perispírito 



emoções 

Sentimentos 

O pensamento é uma força 

O pensamento age sobre os fluidos ambientes  

Há ondas e raios de pensamentos nos fluidos ambientes 

Para produzir efeitos, não é preciso que o 
pensamento seja formulado em palavras  

FORÇA DO PENSAMENTO 



A vontade é o pensamento tornado força 

motriz  

 

Fluidos 

Fluidos 

AÇÃO FLUÍDICA  



 

Fluidos 

Fluidos 

Sendo a Vontade uma Força Ativa,                                                          
esta Força é multiplicada pelo número de Vontades Idênticas,                                                                      

como a força muscular                                                                                  
é multiplicada pelo número dos braços. 

VONTADE COLETIVA 



Quanto maior o número de pessoas 
nas reuniões,                                                                                   

mais aí se misturam elementos  
heterogêneos                                                                

que paralisam a ação dos bons 
elementos. 

 Bons  

Espíritos 

 

 

HETEROGENEIDADE 



Unidade de: 
Intenção 
Vontade  
Desejo 

Aspiração 

A Comunhão de Pensamentos                                                                     

é um conjunto harmônico  

de pensamentos 

UNIDADE 



PENSAMENTOS BENEVOLENTES 

Nas reuniões homogêneas e simpáticas se adquirem novas                          

Forças Morais 

REUNIÕES HOMOGÊNEAS 



PENSAMENTOS MAUS 

Nas reuniões discordantes a impressão será penosa 

REUNIÕES DISCORDANTES 



Nas relações com os Espíritos, se houver perfeita                                       
Comunhão de Pensamentos, haverá uma                                                                                     

força atrativa ou repulsiva                                                                                   
que nem sempre possui o indivíduo isolado. 

Um conjunto de pensamentos idênticos,                                                      
tendo o bem por objetivo, terá mais força para                                                               

neutralizar a ação dos maus Espíritos.   

AÇÃO MAGNÉTICA 



“A UNIÃO FAZ A FORÇA”   
       é verdadeiro tanto no aspecto moral quanto no  físico.  

 

 

FORÇA 

TOTAL 

 

 

FORÇA COLETIVA 

Allan  Kardec 



    DEVE-SE SEGUIR A PRECE, REPETINDO EM      

PENSAMENTO CADA EXPRESSÃO 

   IMPRIMIR RITMO E HARMONIA, NUMA    

SÓ VIBRAÇÃO 



  FLOCOS ESBRANQUIÇADOS CAÍRAM SOBRE   

TODOS OS QUE ORAVAM, DESAPARECENDO  

AO TOCÁ-LOS 
 

 BOLHAS LUMINOSAS SAÍRAM DE SUAS FRONTES 

E DOS CORAÇÕES , SE ELEVARAM E 

ATINGIRAM OS QUE DORMIAM 



  

   AS MÚMIAS COMEÇARAM A DAR SINAIS    

DE VIDA 

 

 ALGUNS GEMERAM 

 

 OUTROS FALARAM EM VOZ ALTA 

 

 MUITOS MOVERAM OS PÉS E AS MÃOS 

 

 DOIS SE LEVANTARAM APAVORADOS 

 



O PODER DE AÇÃO É AUMENTADO 

VÁRIAS PESSOAS UNIDAS PELA MESMA INTENÇÃO 

PODEM FAZER 

O QUE UMA PESSOA SOZINHA NÃO É CAPAZ 

PORTANTO 

A PRECE NÃO SOMENTE TEM COMO RESULTADO 

INVOCAR UM SOCORRO, COMO TAMBÉM EXERCER 

UMA AÇÃO FLUÍDICA 

(OBRAS PÓSTUMAS – ALLAN KARDEC) 



AS ENERGIAS BOAS OU MÁS 

IRRADIADAS PELOS NOSSOS 

PENSAMENTOS ENVOLVEM 

OS ALIMENTOS QUE 

 PREPARAMOS 

AO PREPARARMOS OS 

ALIMENTOS DEVEMOS 

ESTAR COM BONS 

PENSAMENTOS 

A HORA DE COMER DEVE 

SER DE PAZ, CALMA E 

HARMONIA 

PODEMOS ORAR NA HORA 

DAS REFEIÇÕES 





“Sendo o pensamento força sutil e 
inexaurível do Espírito, podemos 
categorizá-lo, assim, à conta de 

corrente viva e exteriorizante, com 
faculdades de auto-excitação e auto-

plasticização inimagináveis”. 
André Luiz (Mecanismos da Mediunidade) 
Os neurônios são pequenos construtores 
do pensamento. É o trabalho deles que 
permite ao ser humano pensar.(DQ) 



Daniel Goleman, afirma que “o neocórtex é a sede 
do pensamento; contém os centros que reúnem e 

compreendem o que os sentidos percebem. 
Acrescenta a um sentimento o que pensamos dele e 
permite que tenhamos sentimentos sobre idéias, 

arte, símbolos, imagens”. 
Jung considera que são quatro as funções primárias 

do ser humano: “o pensamento, o sentimento, a 
intuição e a sensação”. 

E Kardec elucida que “o pensamento é o atributo 
característico do ser espiritual; é ele que distingue 
o Espírito da matéria; sem o pensamento o Espírito 

não seria Espírito. (...)”. 
Pág. 24, 25 e 26 Livro Inteligência Emocional 

De Daniel Goleman 



André Luiz menciona que podemos considerar “o 
Universo como um todo de forças dinâmicas, 

expressando o Pensamento do Criador”, porém, o que é 
realmente extraordinário é sabermos, conforme o 

autor espiritual informa que a energia mental própria 
da inteligência humana faz parte desse oceano cósmico 
“dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-

criar”. 
André Luiz ainda afirma: 

“A partícula do pensamento, pois, como corpúsculo 
fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na 

essência, a subdividir-se, porem, em diversos tipos, 
conforme a quantidade, qualidade, comportamento e 

trajetórias dos componentes que integram.”. 



Dr. Jorge Andréa no livro “Energética do Psiquismo” 
diz: 

(...) “o pensamento teria origem nas camadas mais 
profundas do inconsciente, a sustentar na tela 
consciente a energética criativa do Espírito... 

O mesmo autor ainda afirma: 
“A onda vibracional que corresponde ao pensamento 

teria suas naturais vibrações, desde o mais simples ao 
mais abstrato. Portanto, neste setor pensamento, as 

coisas devem ser equacionadas à base de campos 
vibratórios, mesmo porque o pensamento poderá 

existir, sem as associações com a matéria, em seus 
próprios campos vibracionais”. 



Ao pensar, emitimos vibrações que traduzem nossos 
desejos, tendências e impulsos, vibrações estas que 

entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. 
Estamos, pois, imersos nesse gigantesco oceano de 

pensamentos e vibrações. 
André Luiz elucida a trajetória evolutiva do Espírito em 
sua primeira romagem terrena. Ele menciona o momento 

em que se estabelece o pensamento continuo da 
seguinte forma: 

“Com o exercício incessante e fácil da palavra a energia 
mental do homem primitivo encontra insopitável 
desenvolvimento, por adquirir gradativamente a 

mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão 
do pensamento que, então, paulatinamente, se dilata, 

estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de 
energia sutil, em que as consciências encarnadas se 
refletem, sem dificuldade, umas às outras. (.....). 



 

 

 

 

 

 

A importância e a inter-relação do pensamento 
e da fala é acentuada por Vygosky quando ele 

afirma: 
Cada pensamento se move, amadurece e se 

desenvolve, desempenha uma função, soluciona 
um problema. 

A Doutrina Espirita tem esclarecido 
sobejamente quanto à importância do ato de 

pensar. 
E Emmanuel diz: 

“Cada ser apenas atinge a vida, até onde possa 
chegar a onda de pensamento que lhe é 

próprio”. 



 

 

 

 

 

 

E continua: 
Após deixar o corpo físico, o Espírito se 

apresenta na Espiritualidade no mesmo nível 
mental que cultivou na terra, o que evidencia 

como é obvio a sua condição evolutiva. 
Em notável página intitulada “Fermento 

Espiritual”, Emmanuel comenta: 
“Ninguém vive só” 

Ainda diz: 
Pensamento é fermentação espiritual. Em 
primeiro lugar estabelece atitudes, sem 
segundo gera hábitos e, depois, governa 

expressões e palavras, através das quais a 
individualidade influencia na vida e no mundo. 



 

 

 

 

 

 

De acordo com o que pensamos ligamos a TV e 
damos preferência aos programas que relatam 
tragédias do cotidiano, nos seus conflitos e 
dramas. E sendo esta a situação mental da 
maioria das pessoas, é fácil compreender o 
motivo pelo qual alcançam maior índice de 

audiência na TV. 
Ou seja, nossa visão esta deturpada, nossos 

ouvidos não estão afinados e nossa mente esta 
condicionada a milênios de insanidade, nosso 
psiquismo está encharcado de pensamentos 

estratificados nas faixas negativas. 



 

 

 

 

 

 

Joanna de Ângelis diz: 
“A vida mental responde pelas atitudes 
comportamentais, expressando-se em forma de 
saúde ou doença conforme o teor vibratório de 
que se revista”. 
O bombardeio de petardos contínuo, portadores 
de alta carga destrutiva, agindo sobre os tecidos 
sutis da alma, desarticula as engrenagens do 
perispírito que reflete, no corpo e na emoção, as 
enfermidades de etiologia difícil de ser 
detectada pelos médicos comuns. 
Vários tipos de cânceres, alergias e infecções na 
esfera física, e neuroses, esquizofrenias e 
psicoses na faixa psíquica, têm as suas gêneses 
no comportamento mental e nos seus efeitos 
morais. 



 

 

 

 

 

 

A Mentora ainda explica: 
“A ansiedade e o medo desestruturam o edifício 

celular dando margem a distonias complexas e enfatiza 
que a vingança corrói os sentimentos, comparando-a 

com ácido destruidor, que abre brechas para a 
amargura, o suicido e a alucinação”. 

Com relação a outra parte no que diz ao pensamento 
positivo é importante termos em mente que o Espírito 

é herdeiro de si mesmo. Tudo o que somos hoje tem as 
suas causas no ontem, no passado, quando não 

decorrem de ações viciosas do presente. Portanto, a 
cada dia preparamos a nossa herança para os dias 

vindouros. 
Pensamentos positivos anulam os de teor negativo. 

CONTINUA 



 

 

 

 

 

 

A mente condicionada ao mal, ao desequilíbrio, à 
insanidade, tem dificuldade em reverter esse quadro 

vicioso e alicerçar os valores mais alôs e edificantes da 
vida imortal, exigindo um treinamento disciplinador que 

requer tempo e constância para se reestruturar de 
forma saudável. 

O corpo responde às mensagens mentais, conscientes ou 
inconscientes. Em geral, as mensagens dizem “viva” ou 

“morra”. 
“A cura é um ato criador, que exige todo o esforço e 

dedicação que as outras formas de criatividade 
reclamam”. 

“A mente é capaz de tudo”. Podemos aprender a 
controlar a mente e optar por sermos felizes „por 

dentro‟ com um coração sorridente, a despeito que se 
passa conosco “por fora”. 





Reafirmando: Kardec em o livro “A Gênese” 
diz: 

O pensamento se reflete no envoltório 
perispirítico, como num espelho; toma nele 

corpo e aí, de certo modo se fotografa. 

http://www.star.ucl.ac.uk/~idh/solarsys/cap/jup/vjupitr5.htm


No Livro “Ação e Reação” André Luiz cita um caso de 
um processo obsessivo. 

“Estamos diante dum processo de transmissão de 
imagens, até certo ponto análogo aos princípios 
dominantes na televisão, no reino da eletrônica, 

atualmente tão em voga no plano terrestre. Sabemos 
que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com 
qualidades especificas de emissão e recepção. O Campo 
mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria 

imaginação as formas-pensamentos que deseja 
exteriorizar; é algo semelhante à câmara de imagem do 
transmissor; tanto quanto esse dispositivo é idêntico, 

em seus valores, à câmara escura da máquina 
fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe a 

extrair o melhor efeito, arroja-a sobre o campo mental 
do hipnotizado que, então, procede à guisa do mosaico 

em televisão ou à maneira da película sensível do 
serviço fotográfico”.  



Manuel Philomeno de Miranda também dá uma 
grande contribuição sobre as formas 

pensamentos dizendo: 
“Em razão da tendência comum a muitas 

criaturas para o cultivo de idéias deprimentes, 
vulgares, agressivas, o pensamento constrói 
paisagens terrificantes pela sordidez, pela 
qualidade inferior; na qual o individuo fica 

submerso, respirando o bafio pestilêncial que 
organiza a paisagem infeliz”. 

ausência de renovação peste 

http://www.star.ucl.ac.uk/~idh/solarsys/cap/jup/vjupitr5.htm


Manuel Philomeno de Miranda enfatiza a 
necessidade da renovação interior, do cultivo 
da caridade e da necessidade do estudo do 
Espiritismo, “que é o mais completo tratado 
de psicoterapia”, para os que desejam uma 
vida saudável e em paz. 



A frequência das ondas cerebrais foi 
classificada como Beta, Alfa, Teta e 

Delta. 

O cérebro funciona a maior parte do tempo em Beta, 
que é um ritmo mais acelerado, entre 14Hz e 21 Hz. 

Além de ser a freqüência mais rápida é, também, a 
mais instável e sujeita a alterações emocionais. É o 

ritmo do dia-a-dia, mas é, igualmente, das tensões e 
preocupações. Quando a freqüência ultrapassa 25Hz (o 

máximo de freqüência das ondas é 35Hz), as ondas 
chamadas de betas-altas e, neste caso, corresponde a 

crises de ansiedade e agressividade. 



Alfa, o cérebro nesta frequência, oscila entre 8Hz e 
13Hz. A mente é mais criativa nessa dimensão. 

A pessoa que está em alfa tem mais concentração, 
melhor capacidade de resolver problemas, imaginação, 
memória, intuição, tranqüilidade. É a frequência dos 
processos e cura, quando todo o organismo vai se 

reequilibrando. 
É também, a frequência mais habitual dos estados de 

transe mediúnico. 



Teta, esta frequência cerebral oscila entre 4 e 
7 Hz. Nesse nível há uma insensibilidade à dor. 
Os orientais alcançam o estado teta por meio de 

exercícios e disciplinas destinados a baixar o 
ritmo cerebral e assim conseguem, por exemplo, 
a levitação, andar sobre brasas etc. Também é 
nesta frequência que se consegue a regressão de 

memória. 
O transe mediúnico mais profundo pode chegar a 

esta frequência. 

Delta, nesta frequência o cérebro funciona 
abaixo de 4 ciclos por segundo. É a frequência 
do estado de coma, da catalepsia, de estados 

patológicos muito graves. 
Pouco se sabe a respeito desse nível. 



De uma coisa devemos estar certos: os Espíritos 
influenciam, mesmo, o nosso pensamento, da mesma 
maneira que nós também influenciamos o pensamento 

deles, ou seja, a recíproca é verdadeira. 

Assim como nós agimos sobre os fluidos e lhes damos 
qualidade, os Espíritos o fazem, também. Se nós temos 
o poder de influenciar outras pessoas, de lhes dirigir o 
nosso pensamento e junto com este os fluidos de igual 
qualidade, seria justo admitir que os Espíritos também 

teriam o mesmo poder. 

Há um ditado popular que afirma o seguinte: “dize-me 
com quem andas e eu te direi quem és”. No espiritismo, 

podemos dizer: “dize-me quem és e eu te direi com 
quem andas”. 



O  Perispírito,   contém  o “mapeamento”  do corpo 
físico   e    a   organização    energética    do    “corpo 
espiritual”,  tendo   ainda,  a função  e capacidade do 
registro energético do processo  evolutivo o que, em 
conjunto com a consciência,  estabelece  o “resgate” 
a que seremos submetidos, nesta ou em outra vida. 

Essa capacidade do Perispírito determina seu 
nível vibratório,  demonstrando isso 
claramente em nosso “hálito mental”. 

Perispírito 



Quimicamente,   o     corpo    é    inigualável     

na     sua   complexidade;   cada    uma    de   

suas trinta bilhões   de   células   é   uma  mini     

fábrica    que realiza cerca de 10.000  funções  

químicas. E  cada  célula  tem 1012 (um trilhão) 

bits de dados - tantos quantos as letras de    10    

milhões    de  livros. Cada uma também é 

substituída     a     cada     sete    anos.   Cada   

uma  é  independente    das    outras,  embora    

coopere   com   muitos milhões de outras 

células.  



 Nosso   corpo   é  controlado  e coordenado por 

mais de 16 bilhões  de  neurônios e 120 trilhões  

de "caixas de conexão",  reunidas  em  um  

complexo insondável de   ligações.   E    um    

sistema     parecido   com  um    país    moderno     

interligado     por    bilhões   de  fios telefônicos.  

Tudo  isto   em  um cérebro e uma coluna 

vertebral   que    pesa   um  pouco  mais de 1,4 

kg! Em comparação,  uma  abelha  tem  apenas  

cerca  de 900 células nervosas, e uma  formiga  

tem  apenas 250. Nas   fibras  maiores,  os 

impulsos  nervosos  passam  com    rapidez   de  

mais de 483 km/h.  Em resumo,    o    cérebro   

humano  e   o   seu   sistema    nervoso   é   o   

conjunto    mais    complexo  de  matéria que 

existe no universo.  



A fim de dar informações acerca da 

temperatura e outras   condições  físicas ao 

cérebro, só a pele tem cerca     de     4   

milhões    de   estruturas   que  são sensíveis  

à  dor. Além  disso,  tem  cerca  de   meio 

milhão  de  nervos  sensíveis  ao  toque  e  200 

mil à temperatura.    Esses     "postos   de  

comunicação" mantêm o cérebro informado 

de todas as condições que   reinam   por   todo  

o corpo. E uma complicada rede    central  de 

"espionagem"   sem  paralelos  no mundo 

organizado pelos homens.  



Os neurônios são as células do sistema 

nervoso e são especializadas na coleta e 

na transmissão de dados, por meio de 

processos eletroquímicos. Possuem ainda 

estruturas específicas, denominadas 

sinapses e substâncias químicas 

específicas – os neurotransmissores. 



Há  pessoas  que dizem que tudo 

isto  “Simplesmente Aconteceu“  

por causa     de   erros   na    

reprodução (mutações)   e   que   

os poucos erros benéficos foram 

acumulados através da "seleção 

natural" e ao acaso.  



DÚVIDAS ? 

Fotografia do Pensamento – Fonte principal – Cap. XIV “A 
Gênese”  – Ação dos Espíritos sobre os fluidos – Criações 
Fluídicas e Fotografia do Pensamento. A prece de Ismália esta 
no livro “ Os Mensageiros” Cap. 24. 



O  Perispírito,   ao   registrar   

exatamente   as   cargas energéticas  

advindas   de   nossa   atuação   na   

senda evolutiva, se constitui em 

instrumento da justiça Divina, pois 

estabelece o mecanismo  de  causa  e  

efeito, onde cada um estabelece o  seu  

caminho, suas conquistas e expiações. O 

plantio é livre, mas a colheita é 

obrigatória, visto que  “plantamos”  em  

nós  mesmos,  por  decisão própria e 

inviolável. 



A cura se opera mediante a 

substituição de uma molécula 

malsã por uma molécula sã. O 

poder curativo estará, pois, na 

razão direta da pureza da 

substância inoculada; mas depende 

também da energia da vontade que, 

quanto maior for, tanto mais 

abundante emissão fluídica 

provocará e tanto maior força de 

penetração dará ao fluido.  



“Toda forma é um conglomerado 

de coisas”. Os pensamentos são 

formas emblemáticas que 

transmitimos em muitas 

dimensões para as mentes da 

mesma sintonia, e os sentimentos 

que plasmamos neles são parte de 

nós, que ficam nos outros, sob a 

nossa responsabilidade. 



Ao doarmos as nossas próprias energias somos 

“magnetizadores”, mas podemos ao mesmo 

tempo ser médiuns, quando nossos recursos são 

aumentados e enriquecidos pelos Espíritos. 

Indivíduos não espíritas, não cristãos, não 

filiados a qualquer credo religioso, mas que 

laboram no bem em outros campos do amor, 

podem também ceder fluidos curadores para 

quem necessite, inclusive com o auxílio de 

Espíritos, sem se darem conta disso. O que 

importa é ser bom é amar o próximo como 

ensinou Jesus. 



.                                 ARTIGO DE ALLAN 
KARDEC “DA MEDIUNIDADE CURADORA”  

REVISTA ESPÍRITA 
SETEMBRO DE 1865 

NA IMPOSIÇÃO DAS MÃOS:                                                                                     

QUAL A PARTE DOS MÉDIUNS? QUAL A PARTE DOS ESPÍRITOS? 

É NECESSÁRIO EMPREGAR A VONTADE, COMO NAS OPERAÇÕES 

MAGNÉTICAS, OU LIMITAR-SE A ORAR? 

ESSA FACULDADE É ACESSÍVEL A TODOS? 

QUAL O PAPEL DO ORGANISMO? 

ESSA FACULDADE É DESENVOLVÍVEL? 

KARDEC FAZ UM RESUMO DE ALGUNS DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA 

 MEDIUNIDADE CURADORA, EM QUINZE  PARÁGRAFOS NUMERADOS 

QUESTÕES: 



DO MÉDIUM CURADOR  
RS 

SET/1865 

MAGNETIZA DE FATO 

OU PELO 

PENSAMENTO  

VER OBRAS DE KARDEC       

E DOS SÁBIOS                        

DA CIÊNCIA DO 

MAGNETISMO  

§ 1º (...) A MEDIUNIDADE CURADORA É EXERCIDA PELA AÇÃO DIRETA  

DO MÉDIUM SOBRE O DOENTE, COM O AUXÍLIO DE UMA 

 ESPÉCIE DE MAGNETIZAÇÃO DE FATO, OU PELO PENSAMENTO 

O MÉDIUM  

CURADOR 

§ 1º 



DIFERENÇA ENTRE                                                     

MÉDIUM CURADOR E MAGNETIZADOR  

RS 

SET/1865 

MAGNETIZA COM SEU 

PRÓPRIO FLUIDO 

(MAGNETISMO HUMANO)  

§ 2º(...) QUEM DIZ MÉDIUM DIZ INTERMEDIÁRIO 

O  

MAGNETIZADOR 

MAGNETIZA COM O 

FLUIDO DOS ESPÍRITOS 

(MAGNETISMO 

ESPIRITUAL) 

O MÉDIUM  

CURADOR 

§ 2º 



ORIGEM DO FLUIDO  
RS 

SET/1865 

COM AS IMPUREZAS:                

- FÍSICAS                                     

- MORAIS                             

(DO INDIVÍDUO)  

O MÉDIUM   TEM 

NECESSIDADE   DE 

TRABALHAR PELA SUA 

DEPURAÇÃO  

§ 3º (...) ESSA DIFERENÇA DE ORIGEM PRODUZ UMA GRANDE  

DIFERENÇA NA QUALIDADE DO FLUIDO E NOS SEUS EFEITOS(...) 

FLUIDO  

HUMANO 

QUANTO ÀS 

IMPUREZAS:           - 

MAIS PURO                                    

- MAIS ATIVO                    

(MAIS RÁPIDO NA 

CURA)   

FLUIDO DOS 

 BONS ESPÍRITOS 

PASSANDO ATRAVÉS DO 

MÉDIUM,                              

PODE ALTERAR-SE 

§ 3º 



QUALIDADES DOS FLUIDOS  
RS 

SET/1865 

SALUTAR OU INSALUBRE: 

EM FUNÇÃO DAS 

QUALIDADES FÍSICAS E 

MORAIS DO INDIVÍDUO 

AS BOAS QUALIDADES 

MORAIS DO MAGNETIZADOR,               

IMPREGNA OS  FLUIDOS            

DE MAIOR PODER 

REPARADOR  

§ 4º (...) ASSIM, SERIA UM ERRO CONSIDERAR O MAGNETIZADOR  

COMO SIMPLES MÁQUINA DE TRANSMITIR FLUIDOS(...) 

FLUIDO  

HUMANO 

MAIS OU MENOS PURO; MAIS 

OU MENOS BENFAZEJO:                                     

EM FUNÇÃO DA ELEVAÇÃO DO 

ESPÍRITO   

FLUIDO 

 ESPIRITUAL 

NO ESPÍRITO IMPURO, 

ANIMADO DE MÁS 

INTENÇÕES, PODE SER 

MALÉFICO  

§ 4º 



FADIGA E ESGOTAMENTO  
RS 

SET/1865 

MENOS ATIVO:                     

- TRATAMENTO POR 

VEZES LONGO 

O MAGNETIZADOR              

SE ESGOTA,                                  

SE FATIGA,                           

DEVE RECUPERAR 

FORÇAS  

§ 5º (...) GASTANDO O SEU PRÓPRIO FLUIDO, O MAGNETIZADOR SE  

ESGOTA E SE FATIGA, POIS DÁ DE SEU PRÓPRIO ELEMENTO VITAL(...) 

FLUIDO  

HUMANO 

MAIS PODEROSO:                  

- EFEITOS MAIS 

RÁPIDOS,  POR VEZES, 

QUASE INSTANTÂNEOS 

FLUIDO  

ESPIRITUAL 

PARA O MÉDIUM 

MAGNETIZADOR,                     

A FADIGA É QUASE NULA 

§ 5º 



AÇÃO DOS ESPÍRITOS 
RS 

SET/1865 

AGE SOBRE O INDIVÍDUO 

§ 6º(...) CASO AJA POR UM INTERMEDIÁRIO,  

TRATA-SE DE MEDIUNIDADE CURADORA 

AÇÃO DIRETA 

PASSA PELO 

INTERMEDIÁRIO               

(MÉDIUM CURADOR ) 

AÇÃO INDIRETA 

§ 6º 

PARA  AGIR SOBRE                          

O INDIVÍDUO 

ALIVIANDO,                       

CURANDO,                                    

OU PRODUZINDO SONO 

MAGNÉTICO 



MÉDIUM CURADOR                                                             

NA ESTRITA ACEPÇÃO DA PALAVRA 

RS 

SET/1865 

§ 7º (...) ESSA FACULDADE, ELEVADA AO MAIS ALTO GRAU,  

REQUER UM CONJUNTO DE QUALIDADES MORAIS,  

RARAMENTE ENCONTRADAS NA TERRA (...) 

AQUELE CUJA PERSONALIDADE         

SE APAGA COMPLETAMENTE         

ANTE A AÇÃO ESPIRITUAL. 

É 

SÓ ESSES PODEM OBTER CURAS 

INSTANTÂNEAS PELA IMPOSIÇÃO DAS MÃOS 

§ 7º 

EXTREMAMENTE RAROS. É PRIVILÉGIO EXCLUSIVO:                                                             

DA  MODÉSTIA, DA HUMILDADE, DO DEVOTAMENTO E DO DESINTERESSE 



MÉDIUM CURADOR                                                             

FORA DA ESTRITA ACEPÇÃO DA PALAVRA 

RS 

SET  

1865 

§ 8º (...) TODO MAGNETIZADOR PODE TORNAR-SE MÉDIUM CURADOR,  

SE SOUBER FAZER-SE ASSISTIR POR BONS ESPÍRITOS. NESTE CASO 

 OS ESPÍRITOS LHE VEM EM AJUDA, DERRAMANDO SOBRE ELE O SEU  

PRÓPRIO FLUIDO, QUE PODE DECUPLICAR OU CENTUPLICAR  

A AÇÃO DO FLUIDO PURAMENTE HUMANO. (...) 

O QUE AGE CONFORME OS 

PROCESSOS MAGNÉTICOS. 

É 

HÁ QUASE SEMPRE AÇÃO SIMULTÂNEA:         

DO FLUIDO ESPIRITUAL                                                        

E  DO  FLUIDO HUMANO 

§ 8º 

A CURA É MAIS OU MENOS RÁPIDA PELA PREDOMINÂNCIA                                           

DE UM OU DE OUTRO FLUIDO 



A PRETENSÃO DE SER MÉDIUM CURADOR  

RS 

SET 

1865 

DO CONCURSO DOS 

BONS ESPÍRITOS 

ESTES SE RENDEM ÀS 

PRECES SINCERAS E 

FERVOROSAS 

§ 9º (...) NINGUÉM PODE SER MÉDIUM CURADOR 

 COM DESÍGNIO PREMEDITADO(...) 

DEPENDE 

DA VONTADE DO 

CANDIDATO 

INDEPENDE 

A VONTADE NÃO PODE 

DAR A MEDIUNIDADE 

CURADORA 

§ 9º 

RECONHECE-SE O MÉDIUM CURADOR PELOS RESULTADOS QUE 

OBTEM. 



O QUE A VONTADE PODE 
RS 

SET/1865 

§ 10º (...) O PENSAMENTO, QUE PROVOCA UMA EMISSÃO FLUÍDICA,  

PODE OPERAR CERTAS TRANSFORMAÇÕES MOLECULARES 

 E ATÔMICAS, COMO SE VÊEM SER PRODUZIDAS SOB A INFLUÊNCIA 

DA ELETRICIDADE, DA LUZ OU DO CALOR. (...) 

UMA BOA DIREÇÃO; UMA ENERGIA 

MAIOR E QUALIDADES ESPECIAIS                                      

APROPRIADAS À SUPERAÇÃO DO MAL. 

IMPRIME 
 AO FLUIDO ESPIRITUAL 

 OU HUMANO 

§ 10º 

NO HOMEM MOLE                
E DISTRAÍDO  

A CORRENTE É MOLE         

A EMISSÃO É FRACA 

NO HOMEM DE 
VONTADE ENÉRGICA 

A CORRENTE PRODUZ O 

EFEITO DE UMA DUCHA 



AÇÃO DA PRECE                                                               
RS 

SET  

1865 

§ 11º (...) A PRECE NÃO SÓ CHAMA OS BONS ESPÍRITOS, 

 MAS DIRIGE AO DOENTE UMA SALUTAR CORRENTE FLUÍDICA. (...) 

O EFEITO DE UMA 

MAGNETIZAÇÃO. 

PRODUZ 

CHAMA OS BONS ESPÍRITOS,  DIRIGE 

SALUTAR CORRENTE FLUÍDICA AO 

DOENTE 

§ 11º 

SE FERVOROSA, ARDENTE, FEITA COM FÉ: 

KARDEC RECOMENDA UTILIZAR AS PRECES DO CAP. 28 DO E.S.E.            

PARA DOENTES E OBSEDIADOS.   



SÓ IMPOSIÇÃO DAS MÃOS 
RS 

SET/1865 

§ 12º (...) APENAS SUA IGNORÂNCIA LHES FAZ CRER NA INFLUÊNCIA  
DESTA OU DAQUELA FÓRMULA (...)  - 

 REFERENTE A MAIOR PARTE DOS MÉDIUNS CURADORES INCONSCIENTES 

SUAVIZAR CERTOS SOFRIMENTOS,                 

ATÉ MESMO OS CURAR                                              

(AINDA QUE NÃO INSTANTANEAMENTE). 

TODOS 
 PODEM 

§ 12º 

NÃO É NECESSÁRIO SER 
MAGNETIZADOR  

É ÚTIL O CONHECIMENTO DOS 
PROCESSOS MAGNÉTICOS EM 

CERTOS CASOS COMPLICADOS.           
Mas não é indispensável 

MUITAS VEZES, BASTA IMPOR AS 
MÃOS PARA ACALMAR A DOR: 

CONDIÇÕES: APELAR AOS BONS 

ESPÍRITOS; ORAR E QUERER O 

BEM; FÉ; VONTADE E CONFIANÇA 

EM DEUS 

NUMAS TANTAS MOLÉSTIAS  



NÃO HÁ MÉDIUNS CURADORES UNIVERSAIS  
RS 

SET 

1865 

NEM É MÉDIUM 

CURADOR NEM PODE 

VENCER TODOS OS 

MALES 

ALGUÉM PODE 

RESTITUIR A SAÚDE A 

UM DOENTE E NADA 

FAZER SOBRE OUTRO 

§ 13º (...) A EXPERIÊNCIA PROVA QUE, NA ACEPÇÃO RESTRITA DA 

 PALAVRA, ENTRE OS MELHORES DOTADOS, 

 NÃO HÁ MÉDIUNS CURADORES UNIVERSAIS(...) 

VENCER O MAL  

UMA OU MAIS VEZES 
ALGUÉM PODE CURAR 

UM MAL NUMA PESSOA, 

NÃO CURAR O MESMO 

MAL NA MESMA PESSOA 

OUTRA VEZ OU NÃO 

CURAR O MESMO MAL 

EM OUTRA PESSOA. 

UM OUTRO AINDA PODE TER A 

FACULDADE HOJE, NÃO TÊ-LA 

AMANHÃ, E PODERÁ 

RECUPERÁ-LA MAIS TARDE 

§ 13º 

ALTERNÂNCIAS 



NÃO É PROFISSÃO 
RS 

SET  

1865 

§ 14º (...) A MEDIUNIDADE CURADORA É UMA APTIDÃO MEDIÚNICA,  

COMO TODOS OS GÊNEROS DE MEDIUNIDADE, INERENTE AO  

INDIVÍDUO MAS O RESULTADO DESSA APTIDÃO 

 INDEPENDE DE SUA VONTADE. (...) 

NÃO É FIXA,                                                                               

NEM É DE HORA MARCADA                                       

(COMO UM TALENTO ADQUIRIDO PELO ESTUDO) 

DESENVOLVE-SE 
 PELO EXERCÍCIO, 

 PELA PRÁTICA DO BEM, 
 PELA PRÁTICA DA CARIDADE 

§ 14º 

NÃO PODE TORNAR-SE PROFISSÃO.                                                         

(INDEPENDE DA VONTADE) 

A MEDIUNIDADE CURADORA: 



RELAÇÕES COM O ESPIRITISMO 
RS 

SET  

1865 

§ 15º (...) É UM ERRO CRER QUE OS QUE NÃO PARTILHAM DE NOSSAS  

IDÉIAS NÃO TERÃO A MENOR REPUGNÂNCIA  

EM EXPERIMENTAR ESTA FACULDADE. (...) 

REPOUSA NO CONCURSO DOS ESPÍRITOS 

ESTÁ INTIMAMENTE 
 LIGADA AO ESPIRITISMO 

§ 15º 

CONDIÇÕES 

REQUERIDAS  CRER:                                                 

NOS ESPÍRITOS, NA ALMA E NA 

EFICÁCIA DA PRECE 

A MEDIUNIDADE CURADORA RACIONAL: 



Não precisa ser muito inteligente 
para deduzir que, se existir 
alguma pedra no caminho dessa 
via de comunicação, a 
conseqüência será 
congestionamento e, em 
progressão geométrica, caos. Aqui 
entendido como: DOENÇA. 



Os chakras captam as energias 
cósmicas, transferindo-as para 
os plexos do corpo físico que, 
por sua vez, as distribuem para 
os diversos sistemas do 
organismo. 



“Os chakras, ou centros de força, 
são pontos de conexão ou enlace 
pelos quais flui a energia de um a 
outro veículo ou corpo do 
homem”. Leadbeter – Livro 
Centros de Força – Item “O 
Chakras”. 



Chacra Coronário 

Plexo: Coronário 
Localização: Topo da cabeça 

Correlação física: Ligado à Glândula Pineal (Epífise) 

Cor: Branco fosforescente, Violeta ou Dourado. 

É o chacra mais importante, pois é o responsável pela irrigação energética do cérebro.  

Bem desenvolvido, facilita a lembrança e a conscientização das projeções da 

consciência.  

É muito importante na telepatia e na mediunidade.  

É o chacra por onde penetra a energia cósmica. 

Ver Pág.: 98 e 99 – Livro O Passe – Jacob Melo 
 



André Luiz nos fala sobre a epífise da 
seguinte forma: 

“No exercício mediúnico de qualquer 
modalidade, a epífise desempenha o papel mais 

importante. Através de suas forças 
equilibradas, a mente humana intensifica o 

poder de emissão e recepção de raios 
peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, 

que reside o sentido novo dos homens; 
entretanto, na grande maioria deles, a 
potência divina dorme embrionária”.  



Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico e 
renomado escritor e pesquisador espírita da 
uma excelente contribuição na pesquisa da 
pineal no processo do desenvolvimento das 
fases da vida humana, desde o embrião 

humano até a pessoa idosa. 
Descobertas recentes informam que uma de 
suas funções é de “relógio biológico do corpo 

humano”. 



 “O fato de a pineal funcionar como um 
transdutor psiconeuroendócrino, a faz uma 

glândula muito especial. Assim como os olhos 
detêm a capacidade de captar imagens, os 
ouvidos, o som, o tato, a geometria dos 

objetos, a pineal é um sensor capaz de “ver” o 
mundo espiritual e de coligá-lo com a 

estrutura biológica. É uma glândula, portanto, 
que “vive” o dualismo Espírito-matéria”. 
A condição dual dessa glândula, no meio 

espírita geralmente denominada de epífise, é 
algo notável e responde pela vasta gama de 
percepções e captações que muitos de nós 

temos e que transcendem o campo puramente 
físico. 



Tendo na epífise ou pineal o veículo para as 
manifestações psíquicas superiores, mediante 
exercícios mentais e morais amplia a 
capacidade de registro do mundo ultra-
sensível, que se exterioriza através dos 
equipamentos de alta potência energética de 
que se constitui. 

continuando 



Por outro lado, é o celeiro do futuro do ser, 
por estar em ligação com o Psiquismo 
Cósmico, do qual recebe forças específicas 
para o desenvolvimento intelecto-moral, da 
afetividade, das expressões sexuais 
encarregadas da perpetuação da espécie, do 
equilibrio da heretariedade, de outros 
fenômenos que afetarão o comportamento 
psicológico. 

continuando 



Redes de fibras nervosas muito delicadas 
conduzem as energias que se exteriorizam da 
pineal e se expandem por todo o cérebro, 
facultando que ocorram os fenômenos 
espirituais. Essas energias irrigam de 
vitalidade as demais glândulas endócrinas, 
estabelecendo circuitos especializados que 
beneficiam o organismo em geral. 

continuando 



Somente a epífise ou pineal, situada no 
cérebro por cima e atrás das camadas 
ópticas, constitui, por si mesma, um 
incomparável santuário que vela as funçoes 
sexuais durante a infância e, na puberdade, 
experimenta significativas alterações na 
forma e na função; torna-se, a partir daí, 
um escrínio de luz, um lotus de mil pétalas 
que se abrem como antenas ultra-sensíveis 
em direção das Esferas espirituais de onde 
procede a vida, desempenhando papel 
fundamental nas experiências espirituais do 
ser humano. (Passes) 

continuando 





 FORMATO DE PINHA 



 GLÂNDULA DA VIDA MENTAL (ESPIRITUAL); 

 ACORDA NA PUBERDADE; 

 PRESIDE AOS FENÔMENOS NERVOSOS 

DA EMOTIVIDADE; 

 VICIAMOS ESSE FOCO, TRANSFORMANDO-O 

NUM IMÃ RELAXADO, ENTRE AS SENSAÇÕES 

INFERIORES; 

 DESEMPENHA O PAPEL MAIS 

IMPORTANTE NO EXERCÍCIO MEDIÚNICO 

“MISSIONÁRIOS DA LUZ” – Cap. 2 – A Epífise - F.C. XAVIER / ANDRÉ 

LUIZ 

 SEGREGA “HORMÔNIOS PSÍQUICOS” 



Chacra Frontal 

Plexo Frontal 
Localização: Fronte 

Correlação física:Ligada à Glândula Hipófise (Pituitária) 

Cor: Branco-anil fosforescente, Amarelo ou Esverdeado. 

É o responsável pela irrigação energética dos olhos. 

Bem desenvolvido, facilita a clarividência e a intuição. 

Por vezes, a sua atividade cria uma palpitação na testa ou 

sensação de calor (parece um coração batendo na testa). 

 



Chacra Laríngeo 

Plexo: Laríngeo 
Localização: Garganta 

Correlação física: Ligado à Glândula Tireóide e Paratireóide 

Cor: Azul celeste, Lilás, Branco-prateado ou Rosa. 

É o responsável pela irrigação da boca, garganta e órgãos 

respiratórios. 

Bem desenvolvido, facilita a psicofonia e a clariaudiência. 

É considerado também como um filtro energético que bloqueia 

as energias emocionais, para que elas não cheguem até os 

chacras da cabeça.  



Chacra Cardíaco 

Plexo: Cardíaco 
Localização: Região pré-cordial 

Correlação física: Ligado à Glândula Timo 

Cor: Amarelo-ouro 

É o chacra responsável pela irrigação do coração. 

É considerado o canal de movimentação dos sentimentos. 

É o chacra mais afetado pelo desequilíbrio emocional.  

Bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho de 

assistência espiritual. 

Quando existe um bloqueio nesse chacra, a pessoa sente depressão, 

angústia, irritação ou pontadas no peito. 

 



Chacra Gástrico 
Plexo Solar 

Localização: Estômago 

Correlação física: Ligado ao Pâncreas 

Cor: Verde-forte 

É o responsável pela irrigação do sistema digestório. 

É considerado o chacra das emoções inferiores. 

Quando está bloqueado, causa enjôo, medo ou irritação. 

Bem desenvolvido, facilita a percepção das energias 

ambientais. 

 



Chacra Esplênico 

Plexo: Mesentérico 
Localização: Região do Baço 

Correlação física:Ligado às Glândulas Supra-renais 

Cor: Vermelhão 

É o responsável pela absorção da kundalini 

(energia telúrica) e pelo estímulo direto da energia 

no corpo e na circulação do sangue.  



Chacra Básico 

Plexo Hipogástrico 
Localização: Baixo-Ventre 

Correlação física: Ligado aos Testículos (homem) ou Ovários 

(mulher) 

Cor: Laranja, Roxo ou Vermelho (dependendo das circunstâncias). 

É o responsável pela irrigação dos órgãos sexuais. 

Quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo. 

Quando superexcitado causa intenso desejo sexual. 

Bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros 

chacras.  



QUEREMOS ATIVAS CHAKRAS? 

BUSQUEMOS O EVANGELHO... 

QUEREMOS RENOVAR ENERGIAS? 

CUMPRAMOS O EVANGELHO... 

QUEREMOS SUBLIMAR ENERGIAS? 

VIVAMOS O EVANGELHO... 

TUDO O MAIS NOS VIRÁ POR 

ACRÉSCIMO DA BONDADE DE DEUS! 
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Pessoa com 

Problemas 

Pessoa com 
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Os chakras são reatores espirituais que 
transformam o éter cósmico em fluidos 
compatíveis com a natureza humana. O 
seu retraio cientifico só será conhecido 
com a liberação do tempo e o 
crescimento da evolução coletiva. Os 
espíritos superiores regulam os 
conhecimentos que descem para a 
Terra, de acordo com o padrão moral e 
espiritual das criaturas. 



As energias fluídicas 
vitais transmitidas pelo 
passista dependem do 

equilíbrio físico, moral e 
espiritual deste. Assim 

sendo, o passista 
necessita estar com 

saúde orgânica  e 
espiritual. 

“Não se toca, não se 
fala, não se faz ruído, os 

movimentos são 
discretos, tudo ocorre 
pela ação da vontade” 

ESQUEMA DO 

PASSE 



Ver Pág.: 88 – item 2.5.5 e Pág. 89 
do Livro O Passe – Jacob Melo – 
Livro  A Vontade dos Fluidos – 
Léon Denis – Depois da Morte,  
Missionários da Luz e Nos 
Dominios da Mediunidade de 
Francisco C. Xavier pelo Espirito – 
André Luiz. 



A VONTADE 

Tudo o que existe em nosso planeta como obra 
do ser humano é resultado da inteligência e da 
vontade. Sem este notável potencial, que é a 
vontade, a vida e todas as coisas 
permaneceriam estagnadas. 

No livro A Gênese, Allan Kardec, referindo-se à 
ação dos fluidos, ensina que: 
“Os espíritos atuam sobre os fluidos 
espirituais, não manipulando-os como os 
homens manipulam os gases, mas empregando 
o pensamento e a vontade. 

Para os espíritos, o pensamento e a vontade 
são o que é a mão para o homem. Pelo 
pensamento eles imprimem àqueles fluidos tal 
ou qual direção, os aglomeram, combinam ou 
dispersam e se organizam. 



COMO FORTALECER A VONTADE? 

O primeiro passo é o autodescobrimento. 
Descobrir as potencialidades e as falhas que 
existem no próprio caráter. 

Conhecer-se cada vez e admitir que é passível 
de erros e acertos, que comete enganos, mas 
que tudo pode ser corrigido, aprimorado. 

Como o Espiritismo esclarece, temos um 
acervo do passado e caminhamos em direção à 
perfeição. Isto exige uma ação dinâmica, 
progressiva e permanente. 



COMO FORTALECER A VONTADE? 

Na área da mediunidade, a vontade tem 
preponderância. Associada à razão, é ela que 
irá imprimir a rota a ser seguida e mantida. 

Com a força da vontade o médium aceita ou 
rejeita a sintonia com os espíritos; através 
dela, disciplina a prática da mediunidade, 
exercita a perseverança e a firmeza de 
propósitos, mantendo os ideais e 
conquistando-os gradualmente. 



Preparo 

  

Para lograr bom resultado, todo 

trabalho espiritual necessita de 

preparo. No caso do passe, deve 

haver preparo tanto do passista 

como do enfermo. Da parte do 

primeiro, porém, esse preparo deve 

ser constante, em vista das 

emergências que ocorrem no 

centro espírita e fora dele.  



Preparo 

 

O ideal seria que toda aplicação 

de passe fosse precedida de 

esclarecimento doutrinário sobre 

os fluidos, a fé, a oração, etc. Com 

o estudo e as reflexões 

evangélicas o ambiente se 

tranqüiliza e os fluidos atuam de 

forma mais adequada.  



Perguntado sobre qual seria a melhor 

técnica para a transmissão do passe (O 

Consolador, n
o 

99), Emmanuel respondeu: 

  

O Passe deverá obedecer à fórmula 

que forneça maior percentagem de 

confiança, não só a quem o dá, como a 

quem o recebe. Devemos esclarecer, 

todavia, que o passe é transmissão de 

uma força psíquica e espiritual, 

dispensando qualquer contato físico na 

sua aplicação.  



Comentando o assunto em seu livro 

Conduta Espírita (cap. 28), André Luiz, 

adverte: 

  

Lembrar-se de que na aplicação de 

passes não se faz precisa a 

gesticulação violenta, a respiração 

ofegante ou o bocejo contínuo [...]. A 

transmissão do passe dispensa 

qualquer recurso espetacular.  



Não há técnicas únicas para aplicação 

do passe. O passe deve ser simples. Em 

qualquer caso, dispensam-se quaisquer 

gestos estranhos, fórmulas místicas e 

outros recursos espetaculares. É falta 

de estudo da Doutrina Espírita que tem 

levado a adoção de práticas estranhas 

nos trabalhos de passe em muitas 

casas espíritas.  



Tomar Passe após aplicá-lo. É uma pratica dispensável. 

Muitos passistas empregam-na por desconhecimento dos 

mecanismos fluídicos; alegam que é para “eliminar as 

más influências” e se “reabastecer”. O passe 

adequadamente desenvolvido não exaure quem o 

transmite, muito pelo contrário. No livro Conduta 

Espírita, André Luiz recomenda-nos “Jamais temer a 

exaustão das forças magnéticas” (cap. 28). O médium 

passista é canal pelo qual circulam abundantemente as 

forças radiantes que emanam do “Céu”. Em sua obra Nos 

Domínios da Mediunidade (cap. 17), esse mesmo autor 

relata um diálogo de seu amigo Hilário Silva com o 

Instrutor Áulus. Perguntando Hilário se os trabalhadores 

encarnados que examinavam ministrando o passe não 

precisaria recear a exaustão, obtém esclarecedora 

resposta: 



 Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a 

pretensão de serem os senhores do beneficio, mas sim 

na condição de beneficiário. A oração, com o 

reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na 

posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja 

orientação reside no Alto.  

 Somos nós aqui, neste recinto consagrado à 

missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo 

semelhante à tomada elétrica, dando passagem à força 

que não nos pertence e que servirá na produção de 

energia e luz. 



Ver pág.: 48 – Livro O 

Passe – Jacob Melo 



Quem pode aplicar o passe?  

Essa é uma das primeiras perguntas que 

surgem quando pensamos na programação das 

atividades de passe nas casas espíritas. O 

conhecimento da natureza e dos mecanismos 

do passe nos possibilita inferir que todas as 

pessoas sadias poderiam, em princípio, aplicar 

o passe. Todos possuem fluidos, em várias 

gradações, naturalmente, que podem ser 

mobilizados pelo amor na direção do 

semelhante que sofre.  



O Pensamento é a base de todo o nosso 
viver. Ele é a força dinâmica, capaz de 
descobrir maravilhas, levando-nos a 
felicidade... 

O homem ganhou o prêmio da consciência do 
seu estado pelo que já alcançou na escala 
evolutiva. As suas emoções são liberadas 
através dessa força incomparável que se 
chama pensamento, motor divino 
estruturado na alma. E nada no mundo, nem 
nos outros mundos existentes, fá-lo parar. 
Ele é vibrante, permanentemente... 

http://www.pbase.com/alain651/ship


No capítulo 19 do livro Missionários da Luz, de 

André Luiz, encontramos estas significativas 

palavras do Instrutor Alexandre: 

  

O missionário do auxilio magnético, na Crosta 

ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande 

domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio 

de sentimentos, acendrado amor aos 

semelhantes, alta compreensão da vida, fé 

vigorosa e profunda confiança no Poder Divino.  

Vemos aqui a imensa gama de conquistas 

requeridas de todo àquele que se propõe doar 

fluidos balsamizantes aos necessitados.  



E os médiuns [Clara e Henrique]? São 

invariavelmente os mesmos?  
Sim; contudo, em casos de impedimento justo, podem ser 
substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, 
inevitavelmente, pequenos prejuízos resultante de natural 
desajuste.  
E um pouco mais adiante: 

Preparam-se, os nossos amigos [Clara e Henrique], à 

frente do trabalho, com o auxilio da prece?  
Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a 
vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e 
Henrique expulsam do próprio mundo interior, os sombrios 
remanescentes da atividade comum que trazem do círculo 
diário de luta e sorvem do nosso plano, as substâncias 
renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem 
operar com eficácia a favor do próximo. Desse modo 
ajudam e acabam por ser firmemente ajudado.  



O passe é um trabalho de equipe. É comum que 

os colaboradores encarnados mostrem maior 

soma de deficiências que os desencarnados, 

em geral mais conscientes de seus deveres e 

da delicadeza da tarefa. Não podendo os 

serviços ser prejudicado, já que é o bem do 

próximo que está em jogo, tais deficiências 

podem ser supridas pelos Espíritos, quando de 

nossa parte houver boa vontade e desejo 

sincero de ajudar. Meditando nisso, vemos 

como precisamos lutar por nossa melhoria 

integral!  



No livro Missíonarios da Luz:    Áulus    afirma  que   o serviço    

de   passe    deve  ser exercido  com a mesma  responsabilidade    

dos   médicos   que   socorrem   nos   hospitais   da   Terra.  Cada    

hospital   possui   a     sua equipe de médicos, encarregados 

cada um de sua  área, obedecendo à disciplina que o hospital 

estipula. Achamos   importante   a  referência ao fichamento  dos 

colaboradores  no “hospital”  do  centro espírita.  Como são 

graves as conseqüências  da  ausência do passista escalado   

no   dia   e   hora   do   passe!    Tudo   estava programado para 

que os seus fluidos fossem utilizados, os Espíritos contavam 

com ele, mas.. Nas substituições apressadas   é   inevitável   o  

dano geral. Ciente disso é importante    que    o    passista    só  

falte  em situações excepcionais.  



Na introdução de O Livro dos Espíritos, na primeira 
parte de O Livro dos Médiuns e em outras de suas 
obras, Allan Kardec ressalta a importância do estudo 
contínuo do Espiritismo, apresentando diversas sugestões 
de como ele deve ser empreendido. Há muita diferença 
entre ler um texto e estudá-lo, meditando sobre o seu 
conteúdo.  
No caso do passe, é importante ter conhecimento 
especializado de sua natureza, seus mecanismos, seus 
efeitos. No capítulo 14 de O Livro dos Médiuns Kardec 
indaga se o poder de curar pode ser transmitido (§ 176, 
no 7). E os Espíritos esclarecem: - “O poder, não; mas o 
conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o 
possua”. Ver pág.: 355 – Livro O Passe – Jacob Melo. 



No já citado capítulo 19 de 

Missionários da Luz encontramos 

ainda a exposição de conceitos 

notáveis sobre o valor do 

conhecimento para o bom 

desempenho das tarefas espíritas. 

Ausência de estudo significa 

estagnação, em qualquer setor de 

trabalho.  



 

A necessidade de aplicar passe em alguém pode surgir a qualquer 

momento. Daí a importância de o passista estar sempre preparado, 

mesmo durante o seu trabalho profissional ou nos momentos de 

lazer.  

  

Os  bons   Espíritos  precisam  contar  conosco  para  as  tarefas de 

emergência, às   vezes   fora   da   casa   espírita.   Podem  mobilizar 

nossos recursos para atender nossos   irmãos   mais  carentes sem 

mesmo tomarmos consciência disso,  na via pública, no ônibus, no 

local de trabalho, numa visita fraterna, etc.  

Devemos abster-nos de dar passe quando em 

desequilíbrio espiritual, pois os fluidos ficam como que 

“poluídos”. 





ENERGIAS BOAS 

ATRAI BONS 

ESPÍRITOS 

TRAZ SAÚDE 

E 

EQUILÍBRIO 

ABRE AS 

PORTAS DO 

BEM E DO 

AMOR 

ENERGIAS RUINS 

ATRAI MAUS 

ESPÍRITOS 

TRAZ DOENÇA 

E 

DESEQUILÍBRIO 

ABRE AS 

PORTAS DO 

MAL E DO ÓDIO 



TODOS NÓS PODEMOS 

IRRADIAR AS ENERGIAS 

DOS NOSSOS  

PENSAMENTOS E 

SENTIMENTOS 

DEPENDENDO 

DO TIPO DE  

PENSAMENTO 

E SENTIMENTO 

QUE AS CRIOU 

SAÚDE 

FORÇAS 

EQUILÍBRIO 

BEM-ESTAR 

DOENÇAS 

ENFRAQUECIMENTO 

DESEQUILÍBRIO 

MAL-ESTAR 

 
 

GERAM GERAM 



Implicam em registros 

energéticos a nível do 

perispírito, com influências 

decisivas nesta e em outras 

encarnações. 

 Esses registros são 

energéticos e constituídos de 

cargas negativas ligadas a 

determinados Centros de 

Força. Estão relacionados com 

a Lei de Causa e Efeito, sendo 

conseqüência do uso do Livre 

Arbítrio. 

INFRAÇÕES ÀS LEIS NATURAIS 



 COMO RESGATAR ESSAS “CARGAS” 

 Energias Negativas só são 

anuladas com energias 

positivas, ou seja, o mal só é 

“apagado” pelo bem. 

 As energias registradas trazem 

tendências reencarnatórias, e 

muitas vezes danos físicos 

permanentes, que não são 

resolvíveis na encarnação em 

que ocorrem. 

 De qualquer maneira, só é 

possível reequilibrar os Centros 

de Força pela prática do bem, do 

amor e da caridade, ou seja, pela 

evolução pessoal.  





ESTAMOS EMITINDO ENERGIAS BOAS, DA MELHOR 

QUALIDADE CRIADAS  PELOS NOSSOS BONS  

PENSAMENTOS E SENTIMENTOS 

E TAMBÉM 

ESTAMOS ATRAINDO BOAS ENERGIAS, QUE SÓ NOS FAZEM 

BEM, QUE SÃO AS ENERGIAS ESPIRITUAIS SUPERIORES 

DE DEUS NOSSO PAI 



 

 A prece ou oração é uma forma de comunicação com Deus, com seus 
prepostos, com a espiritualidade superior. 

 

 A prece nada tem de mística ou de ritualística, sendo um recurso valioso a 
disposição das pessoas como forma de ligação direta com os planos 
superiores da Criação. 

 

 A prece é na verdade um chamamento àquele a quem oramos, para uma 
conversa íntima, onde se abre a mente e o coração, onde a verdade do que 
somos, do que sentimos e do que pensamos deve aflorar, num processo de 
confiança, de fé, de certeza e de verdade. 

 

 A prece verdadeira, é aquela que vem do fundo do coração, do interior do 
espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de 
suas palavras. 



 Prece é, sem sombra de dúvida, comunicação, da mais 
sublime, da mais elevada. 

 

 Por isso, necessita ser entendida em suas características, 
para que possa propiciar o máximo efeito. 

 

 Num processo de comunicação normal, de nosso dia-a-dia, 
temos sempre três elementos: 

 

 o emissor da mensagem (emitente). 

 

 o receptor da mensagem (destinatário). 

 

 a mensagem em si (conteúdo da comunicação). 



 No processo de comunicação normal, o emissor ou 

remetente manda um conteúdo (mensagem) para um 

destinatário (receptor). Para que a mensagem chegue 

ao destinatário ou receptor, é necessário que a 

mensagem  tenha o endereço  ou sintonia correta: 



  Na comunicação normal, é necessário que a mensagem tenha “força” ou 
“potência” necessária para chegar a seu destino: 



 Finalmente, na comunicação normal, a mensagem enviada tem de 

ser inteligível por quem a recebe: 

Alo, aqui é o Joaquim 

e eu quero falar com 

a responsável do DEC 

aí !!!! 

Paula? What is 

this? Where is 

DIJ???? 



 A prece, enquanto comunicação, deve atender a essas mesmas 
condições da comunicação normal para que a mensagem enviada pelo 
emissor (nós) chegue ao receptor  (aquela a quem oramos): 

 

 a) endereçamento ou sintonia correta: 

 

 Tem-se que “sintonizar” para quem oramos, “endereçar” 
corretamente a nossa prece; 

 Para tal, temos que mentalizar a quem oramos. Se oramos a 
Deus, o mentalizaremos através de seus atributos, e não 
através de uma imagem ou figura; 

 Temos que ter claro o “alvo”, o “endereço” de nossa 
mensagem; 

Não basta “orar por orar”. 



O passista não deve aplicar-se em 

demasia no exame dos resultados do 

passe. Empenhe-se em cumprir os 

requisitos que se exigem de sua posição, 

e confie na Providência Divina, que 

saberá, melhor do que ele, quais as reais 

condições de cada enfermo, quais os 

seus méritos e suas necessidades 

provacionais e expiatórias. Nunca se 

envaideça de eventuais resultados 

positivos, lembrando sempre de que a 

fonte última de todo o bem é Deus.  



A ÁGUA FLUIDIFICADA 

É assim que as mais insignificantes 

substâncias, como a água, por exemplo, podem 

adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a 

ação do fluido espirituais ou magnéticos, ao 

qual elas servem de veículo, ou se quiserem, de 

reservatório.  

Kardec, A Gênese, cap. 15, § 25. 

A água é dos corpos mais simples e receptivos 

da Terra. É como que a base pura, em que a 

medicação do Céu pode ser impressa, através 

de recursos substanciais de assistência ao 

corpo e à alma, embora em processo invisível 

aos olhos mortais. Emmanuel Segue-me, p. 131. 



A ÁGUA FLUIDIFICADA 

Ao ser ingerida, [...] é metabolizada pelo 

organismo, que absorve as quintenssências que 

vão atuar no perispírito, à semelhança de 

medicamento homeopático.  

A água fluidificada é indicada nos casos de 

carência fluídica, comuns quando há 

desequilíbrio emocional, debilitação orgânica 

por enfermidade, nos desgaste por processo 

obsessivo, nas lesões de órgãos, etc. 

Sendo uma espécie de medicamento, não 

devemos abusar de sua utilização, tornando 

sua ingestão um hábito indiscriminado. 

Água em excesso faz mal. 
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“Quem não se educa para o bem e 

para a verdade e não contribui para 

que seu semelhante tenha 

condições de se educar, inclusive 

pelo seu exemplo pessoal, ainda 

não entendeu sua missão aqui na 

terra”. 



  
A vida não é uma vela breve para 

mim. É uma espécie de tocha 
esplêndida que preciso segurar 

no momento, e quero que 
queime com o maior brilho 

possível antes de passá-la para as 
gerações futuras. 

 



“Se não houver frutos, 

Valeu a beleza das flores... 

Se não houver flores, 

Valeu a sombra das folhas... 

Se não houver folhas, 

Valeu a intenção da semente.” 

(Heinfil) 



Fim... 

 Fim, não...  
 

 

Até o próximo 

Curso! 

Boa Sorte e Sucesso! 
 

Nelson Mendes 

mendes.nelson@uol.com.br  

www.palestras.diversas.com.br 
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