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                             Conheça o passe, na prática 

                          

 

                 Não se trata de um curso, mas de um estudo prático sobre o 
conhecimento do passe ou imposição de mãos. 
 Sabendo como se processa o mecanismo do passe e sua 
influência, você vai sentir-se muito útil e recompensado espiritualmente quando souber que 
pode oferecer ao próximo o alívio aos males do corpo físico e também do espírito. 
 
  

   1. A Terra 
  
  A Terra é um magneto gigante e possui, por isso, um forte poder 
de atração que, por extensão, contribui para que tudo o que há nela também manifeste seu 
grau relativo de influência. 
 Os raios invisíveis dessa força viva que vibra intensamente,  
apresenta resultados positivos ou negativos. A atmosfera, o ar respirável ou o oxigênio, 
forma um cinturão em torno do nosso mundo, a Terra. Essa atmosfera, como tudo o que há 
no Universo, vem do fluido universal, princípio básico de todos os fluidos, matéria essa que 
se ajusta de acordo com a necessidade de cada orbe, de cada corpo celestial. 
 Em linhas gerais a Terra traz, em sua constituição, cerca de 3/4 
de sua área coberta de água. 
 
 

 2. Situação do homem na Terra 

 
                                                a. Em primeiro lugar, é necessário saber que estamos 
mergulhados nessa atmosfera de oxigênio, que torna possível a vida orgânica em nosso 
Globo.   
 
 b. Esse oxigênio, por sua vez, envolve a Terra a uma altitude que 
vai pouco além de 12 mil metros, onde a atmosfera ou o ar respirável, a partir daí, vai se 
tornando rarefeito, dando lugar ao nitrogênio, que passa a preponderar.  
 
 c. O oxigênio é integrante do fluido universal. 
 
 d. A planta, por exemplo, recebe do fluido universal a vida 
orgânica. 
 
                                     e. O homem e alguns animais, além de possuírem o princípio 
inteligente (que é o Espírito), recebem igualmente do fluido universal, a vida orgânica.  
 
 f. A constituição física da matéria é a mesma, pois traz consigo o 
oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o nitrogênio e inúmeros outros princípios 
químicos, com as modificações das moléculas em razão da necessária união para a 

formação adequada de cada corpo, de cada organismo. “Tudo o que está em nós está no 

Universo, e tudo o que está no Universo encontra-se em nós”, frase de Lèon Denis (1846-1927), 

ao referir-se à complexidade do ser humano, em quem estão centrados todos os elementos 
da natureza, todas as potências do Universo. 
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 3. Espaço Sideral - o Infinito 
 
 a. É sabido que todos os corpos celestes são regidos por leis 
próprias e estão em constante movimentação. Não só executam suas evoluções como 
também deslocam-se espaço afora, em velocidade espantosa, nesse turbilhão planetário. 
 
 b. A proximidade entre esses corpos, contudo, não impede que 
cada um deles tenha suas condições peculiares de atmosfera, de vida e de atividades. 
 
 c. Embora independentes entre si, esses corpos possuem 
influência de natureza recíproca, que acaba interferindo no meio ambiente (tempo, maré, 
pessoas, animais e plantas).  
 
 d. Essa movimentação, permanente e estável, em atrito 
molecular constante com partículas diversas no espaço, gera uma força, uma energia 
fluídica que promove simultaneamente atração ou repulsão. A essa força danos o nome de 
magnetismo. 
 
 e. Essa manifestação invisível, mas de poder influente, também 
chamada de força magnética, é responsável pelo equilíbrio de tudo o que existe no espaço. 
 
 

 4. A presença do magnetismo ou do fluido 
magnético 
 
 a. Quando falamos de fluido(ú), falamos da emanação da energia  
molecular impregnada na água, no ambiente, em qualquer objeto ou mesmo em pessoas ou 
animais. Por isso, em referência à água oferecida após o passe, dizemos da água 
fluidificada. 
 
 b. Quando falamos de vibração, falamos da atividade fluídica do 
pensamento. Quanto maior a concentração, maior o fluxo ou feixe vibratório. Sua origem 
está no campo magnético formado pelos neurônios, provocados pelo pensamento. 
 
 c. Como vimos, a força magnética, o fluido magnético ou 
simplesmente o magnetismo, está presente no meio em que vivemos. Não vemos mas 
sentimos, de forma inconsciente, uma vez que somos levados a reações das mais variadas. 
  
 d. Estando situada a condição humana na Terra e sua 
subordinação física às leis materiais (leis naturais) que regem o Universo, sabemos que o 
homem está impregnado desse fluido, visto achar-se, literalmente, dentro dele, como está o 
peixe imerso na água. 
 
 e. Esse estado natural do homem faz com que ele não perceba 
as influências externas que o cercam. Nasceu conhecendo o mundo como é, razão de 
adaptar-se facilmente ao meio, não obstante algumas queixas a respeito dos difíceis 
caminhos da vida. Tudo lhe parece normal, como de fato é, se conhecer as leis dominantes. 
 

 5. O magnetismo é dividido em duas forças 
distintas:  
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 a. Magnetismo espiritual (também chamado de cósmico ou 
astral), e 
 b. Magnetismo humano (também chamado de anímico ou 
animal).  
 
 Magnetismo espiritual é aquele em que a espiritualidade está 
presente para movimentá-lo. É a manifestação dos Espíritos que vêm em auxílio ao 
encarnado, cujo benefício não sofre a alteração de sua condição de fluido magnético. Para 
isso, é necessário a presença de um intermediário entre os planos, espiritual e físico, a 
quem chamaremos de passista. É através do passista, portanto, que alguém poderá se 
beneficiar com os fluidos espirituais. Este é o passe propriamente dito, realizado nos Centros 
Espíritas. 
 
 Magnetismo humano, como o próprio nome induz, é quando a 
manifestação acontece com base nos fluidos da própria pessoa, ou seja, do próprio passista, 
independente de auxílio dos espíritos. Esta emanação fluídica também varia de pessoa para 
pessoa, em graus variadíssimos. Quem estabeleceu este conceito foi o materialista e 
médico alemão Franz Anton Mesmer (1733-1815), chamando-o de magnetismo animal. 
Para efeito deste trabalho, vamos considerar o magnetismo animal como sendo 
magnetismo humano. 
 
 c. Alan Kardec entendia que todas as curas decorrentes do 
passe (imposição de mãos), são variedades do magnetismo, qual seja, da ação magnética, 
e não diferem senão pelo poder e a rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: é o 
fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujos efeitos estão subordinados à 
sua qualidade e às suas circunstâncias especiais1.  
 
  

OBS: Nota do Limiar Espírita:  
  
 Cada mundo, cada orbe, tem sua própria atmosfera. Embora elas 
sejam distintas entre si, com suas diferenças peculiares e específicas para cada ambiente, 
todas elas se constituem em parte integrante desse todo que a Doutrina Espírita considera 
ou identifica, para fins de estudo, como fluido universal. É desse fluido que os demais 
derivam nesse perfeito laboratório que se chama Universo.  
 
 Para melhor compreender essa variedade química resultante de 
apenas uma fonte, basta conhecer, por exemplo, os derivados do petróleo, os quais 
destacamos apenas estes cinco, que aparentemente nada tem a ver em comum, mas que 
procedem da mesma da mesma fonte, da mesma origem: 
 
  1. Gasolina – combustível; 
 2. Diesel – combustível; 
 3. Esmalte – área de beleza; 
 4. Plástico – uso geral, e, 
 5. Vaselina – uso farmacêutico e outros. 
 
 A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata. 
Não há nada realmente espiritual, senão a Alma, o Espírito. Por isso, quando falamos de 
fluido espiritual ou magnetismo espiritual, nos referimos ao fluido específico da esfera 

                                                 
1
 A Gênese, de Allan Kardec, Cap. XIV nº 33 – Ed. IDE 
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dos espíritos, ou seja, a matéria do mundo espiritual ou a atmosfera dos seres espirituais. É 
com esse fluido próprio que os Espíritos se materializam, se comunicam, escrevem ou 
manipulam objetos em geral, como mesa, etc. Por essa razão, é chamado de fluido 
espiritual ou magnetismo espiritual2. 
 
 

 6. Simplificando os passes                
 
 Com essa exposição feita, compreendemos que existem dois 
tipos de passe: 
 

 Passe espiritual: Passes com o auxílio do magnetismo da 

espiritualidade, e, 
 

 Passe magnético: Passes com o auxílio do magnetismo do 

passista. 
 
 O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este 
as qualidades que lhe faltam. O concurso dos Espíritos é, por vezes, espontâneo, mas, o 
mais frequentemente, é provocado pelo pedido do magnetizador. 
 
 

 7. O que é o passe? 

  
 Ambas as modalidades de passe, como vimos, estão vinculadas 
com as vibrações ou energias magnéticas, tanto de um lado como do outro. Quando 
invocamos o auxílio dos Benfeitores espirituais, temos o passe espiritual. O magnetismo 
espiritual entra em ação, independente das condições do passista, no campo da 
capacidade de irradiação magnética. 
 Quando se fala em passe magnético, apenas o perfil magnético 
do passista entra em ação, sem o auxílio direto da espiritualidade, e o que determina a 
emissão de fluidos é justamente a capacidade de irradiação magnética de quem aplica o 
passe. 
  

 “O passe é transfusão de energias físio-psíquicas, operação de boa 

vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. 

 Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas 

imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas 

melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes”
3
. 

  
 É a intensificação da energia vital, assim como a cultura física 
fortalece os músculos. Equilibra, regulariza e estimula as funções orgânicas, restabelecendo 
a saúde. 
 
 

                                                 
2
 A Gênese, de Allan Kardec, Cap. XIV – IDE – Araras-SP. 

 
3
 Segue-me, de Emmanuel, por Chico Xavier – Ed. O Clarim-Matão-SP. 
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 8. Quem pode aplicar o passe? 
 
 a. Não há momento, idade ou ambiente para prestar o bem. Todo 
lugar é espaço para que o ato fraterno e caridoso possa ser oferecido a quem dele 
necessitar, desde que as condições para isso sejam favoráveis. 
 Naturalmente que as condições de saúde devem ser levadas em 
consideração. Se houver debilidade física em razão de desequilíbrio orgânico, é importante 
que essas condições sejam restauradas para oferecer boas vibrações ao próximo. 
 
 b. Basta a boa vontade no coração em oferecer ajuda a alguém 
para que o passe aconteça com resultados positivos. 
 
 

 9. Quem pode receber o passe? 
 
 a. Para que alguém possa receber os fluidos revitalizantes do 
passe, é preciso aceitá-lo, para que os fluidos não se dispersem devido o comportamento 
refratário ao ato. 
 
 b. Quanto aos doentes que não oferecem condições de se 
manifestar contrariamente, receberão os efeitos do passe, a exemplo das crianças. 
 
 c. Os animais também são merecedores desse ato fraterno e 
caridoso por parte do passista. Invocar a espiritualidade em benefício dos seres inferiores é, 

antes de tudo, gesto respeitoso e humanitário. “Se quiseres fazer um bem, não perguntes a 

quem”. Não podemos nos esquecer que os animais também fazem parte da natureza e, 

como nós, são obras divinas, do Senhor da Vida e dos Mundos.  
 

OBS: Nota do Limiar Espírita:  
 
 Os espíritos transmitem o magnetismo espiritual (ou fluido 
espiritual), como energia específica ou própria dos Espíritos ou do mundo espiritual, como 
queira. Os magnetistas, por sua vez, transmitirão as vibrações que lhes são próprias. Assim 
sendo, de acordo com o poder de captação a quem essas forças forem dirigidas, as 
energias serão absorvidas e trarão os resultados esperados. 
 
 Nunca esquecer-se contudo, que o fluido espiritual, combinado 
com o fluido humano, dá a este as qualidades que lhe faltam. O concurso dos Espíritos é, 
por vezes, espontâneo, mas, o mais frequentemente, é provocado pelo pedido do 
magnetizador. 
 
  

                                          10. Quais os tipos de passe? 
 
 Passe espiritual: 
 
 a. A técnica usada por Jesus é oferecer o bem-estar, sem 
qualquer ritualística ou movimentos. Portanto, empregue seus sentimentos para quem vai 
receber o passe, com a palma das mãos abertas e voltadas ao paciente, ore e rogue o 



 

6 

 

concurso dos Espíritos para o auxílio necessário. Este tipo de passe emprega pura e 
simplesmente a imposição de mãos. 
 

OBS: Nota do Limiar Espírita:  
 
 A concentração para que o pensamento alcance o destinatário, 
também poderá ser empregada, visto que o passe, ou seja, a transmissão fluídica de 
energia, não acontece apenas com o paciente presente. Os resultados igualmente poderão 
ser alcançados à distância. 
 
 

 Passe magnético:  
 
 Se o passe for dado por pessoa portadora de magnetismo, deve 
ser sempre feito com as mãos espalmadas e voltadas para o paciente: 
 
 a. passe longitudinal é aquele que é dirigido da cabeça aos pés, 
com a finalidade de dispersar possível concentração do campo magnético e acalmar o 
estado momentâneo. Este passe também é chamado de grande corrente e sua ação opera 
uma regularização em conjunto. Cada percurso da cabeça aos pés deve durar cerca de 5 
segundos. Repetir a ação de 3 a 5 vezes, com as mãos próximas do corpo, sem contudo 
tocá-lo. A pessoa não deverá receber mais de um passe por dia. 
 
 b. passe lento, de pelo menos 30 segundos da cabeça à altura 
do abdômen (epigastro), para aumentar a intensidade do campo magnético e concentrar 
energia, e, 
 
 c. passe transversal, de pelo menos 30 segundos,  do meio do 
corpo para os lados, cuja finalidade é a dispersão do campo magnético que está 
concentrado, visando acalmar o incômodo apresentado.  
 

OBS: Nota do Limiar Espírita:  
 
 Estes passes (o magnético) não são dados à distância, uma vez 
que, ao distanciar-se o passista do paciente, os fluidos magnéticos se enfraquecem. 
 
 

                                           11. Observação do Limiar Espírita 
 
 a. Executar sempre o passe espiritual, possuindo ou não o 
passista a força magnética, que também não deixa de ser um dom divino.  
 
 b. Para dar algo fluídico em auxílio de alguém é preciso estar em 
condições físicas para isso. Desequilíbrios, distúrbios emocionais ou saúde precária não são 
condições recomendadas para oferecer o passe. É preciso primeiro restabelecer a saúde 
para doar de si. Mesmo na modalidade de passe espiritual, também se transmite o fluido 
pessoal. Se for saudável, a emissão fluída igualmente o será; se doente, o resultado será 
idêntico. 
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 c. Muitas são as enfermidades, especialmente de crianças, que 
não são solucionadas pela medicina convencional. O passe é um recurso sempre bem-
vindo para auxiliar os que necessitam de ajuda, seja espiritual ou física.  
 
 d. Com o paciente sentado ou deitado, concentre-se, espalme as 
mãos voltando-as sobre a cabeça ou fronte e/ou local afetado e peça ajuda do Alto. 
 
 Lembre-se destes conselhos de Emmanuel:  
 

 “Contudo, não abuses, sobretudo daqueles que te auxiliam.  

 Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus 

caprichos e melindres pessoais estejam feridos.  

 O passe exprime, também, gastos de força e não deves provocar o 

dispêndio de energias do Alto com infantilidade ou ninharias”
4
.  

 
 Tenha fé e confie.  
 
 

                               12. Orientações de Emmanuel 
 
     Questão nº 99 – Como deve ser recebidos e dados o passe? 
 
                                                R. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior 
porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos 
esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, 
dispensando qualquer contacto físico na sua aplicação. 
 

                                               Questão nº 100 – A chamada “benzedura”, conhecida nos meios 
populares, será uma modalidade do passe? 
 

                                                R. As chamadas “benzeduras”, tão comuns no ambiente popular, 
sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, 
vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira 
lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi 
seguido pelos apóstolos do Cristianismo primitivo. 
 

                                             ”Toda boa dádiva e dom perfeito vêm do Alto” – dizia o apóstolo, na 

profundeza de suas explanações. 
 
                                             A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua 
essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. 
 

                                                            ◄► 

 

 
                                                                                                                                               Julho/2013 
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 Segue-me, de Emmanuel, por Chico Xavier – O Passe – O Clarim – Araras-SP. 


