


 

.Jesus 
   imposição de mãos 
   saliva 
    sopro 
    toque 
    fala 
    olhar 
     vontade 
     fé 
 

.Magnetismo: tira de si mesmo o fluido para produzir o fenômeno físico 
 

.Faculdade Mediúnica: o Espírito, através de seu pensamento e vontade,  põe em 

ação os fluidos combinados do  médium e universal    
  

 Allan Kardec, Cap. XVI, da Segunda Parte de “ O Livro dos Médiuns”: 
 

    “Médiuns Curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar os  males pela 
imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois 
todos os verdadeiros crentes a  possuem, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente 
não é mais do que a exaltação da potência magnética, fortalecida em caso de 
necessidade pelo concurso dos Espíritos bons”. 
 



                       Allan Kardec, Cap. XVI, da Segunda Parte de 
                                      “ O Livro dos   Médiuns”: 
 

     Qualidades Morais 
bom 
modesto 
devotado 
humilde 
abnegado 
utilizar a faculdade para o bem 
ter segurança 
agradece a Deus 
pureza dos sentimentos 
aproveita a oportunidade de trabalho 
toma a si os conselhos dos bons Espíritos acerca do orgulho, da caridade e do 
egoísmo  
exerce o livre-arbítrio com sabedoria e responsabilidade 
desfruta da simpatia e da afinidade com os bons Espíritos, pelas qualidades morais  
que possui 
sabe usar o bom senso para discernir o verdadeiro do falso 
deseja o bem de todos 



repele qualquer ato de orgulho e egoísmo 
desejo sincero de aprender 
 prece fervorosa 
desejo ardente de proporcionar alívio 
pontual 
fé 
 frequentam somente reuniões sérias, instrutivas e úteis, onde o bem impera e onde 
existem sentimentos puros e elevados 
vive cercado pelos bons Espíritos, atraindo-os com a prática da bondade, da 
benevolência, da simplicidade no coração, do amor ao próximo e do desprendimento das 
coisas materiais 

 



Jesus 
             .imposição de mãos 
             .saliva 
             .sopro 
             .toque 
             .fala 
             .olhar 
             .vontade 
             .fé 
 
.Magnetismo: tira de si mesmo o fluido para produzir o fenômeno físico 
 
.Faculdade Mediúnica: o Espírito, através de seu pensamento e vontade,  põe em ação 
os fluidos combinados do  médium e universal    
  
 Allan Kardec, Cap. XVI, da Segunda Parte de “ O Livro dos Médiuns”: 
 
    “Médiuns Curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar os  males pela 
imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, 
pois todos os verdadeiros crentes a  possuem, quer sejam médiuns ou não. 
Frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética, fortalecida em 
caso de necessidade pelo concurso dos Espíritos bons”. 

 

 





 PRECE 
 
           Objetivo: 
 
                           Pedido 
                           Agradecimento 
                           Glorificação 

 
           Classificação: 

 
 Vertical: subimos em busca do Pai, em grupo. Orar por todos e para todos. 
 
 Horizontal: produz anseios e peditórios. Não consegue ver o próximo. 
                          Oração egoísta.    
 
 Oblíqua: Não chega a subir. Estagna. Agradecemos em nome de todos  
                     e pedimos para nós. 
 
 Invocação: Busca a prece com o coração magoado, cheio de rancor. 

 



Allan Kardec, Cap. XIV, da Segunda Parte de “ O Livro dos Médiuns”: 
     .Prece 
 
           evocação de um Espírito: aumenta a força magnética e a 
                  vontade e dirige os fluidos com as qualidades necessárias 
                  à cura 

    .Deus:  
               não vende Seus benefícios, mas concede-os a quem os pede  
               através da prece 
             concede ao homem que ora a coragem, a paciência, a resignação   
               e os meios para se livrar das dificuldades 
             assiste a quem hora, mas segundo a máxima “Ajuda-te e o Céu te     
               ajudará” 
             envia ao homem que ora os bons Espíritos para ajudar através das 
               ideias que lhe são sugeridas 
             recompensa a intenção, o devotamento e a fé de quem ora 
 



 lê no íntimo do coração de quem ora e perscruta os seus   
              pensamentos e a sua sinceridade 
  ouve quem ora pedindo por misericórdia e lhe concede a  
              esperança e a oportunidade para reparar uma falta cometida 
  deve ser feita com clareza, simplicidade e concisão, tendo por  
              objetivo fazer um pedido, um agradecimento ou um louvor   
   são atendidas segundo a vontade de Deus, porque nada pode ser 
              feito no Universo se a Sua permissão 
   coloca quem ora em relação mental com Deus ou com o Espírito a  
              quem foi dirigida 
   quando é formulada por um ato da vontade e do pensamento,  
              uma corrente fluídica se estabelece de um ser a outro, encarnado  
              ou desencarnado, transmitindo o pensamento, através do fluido  
              universal, contido na oração   



               aplicação do passe deve estar associada à prece, que tem o poder de elevar    
                 o pensamento, mantendo em harmonia o doador e o receptor de energias  
                 magnético-espirituais. 
               favorece o intercâmbio entre as esferas espiritual e material 
               melhora a atmosfera espiritual 
               facilita o serviço de socorro espiritual 
               a pessoa que ora: 
                               .confia no Poder Divino 
                               .eleva o seu nível mental 
                               .emite energias benéficas 
                               .recolhe forças magnéticas 
                               .promove a renovação de suas forças íntimas 
                               .cria vigorosa corrente mental que mantém o médium em 
                                comunicação com o plano invisível e com as energias e  
                                as forças revigorantes manipuladas pelos bons Espíritos  
 





.Passes: 
 
       .Magnético 
 

       .Misto: semi-espiritual ou humano-espiritual 

           os Espíritos derramam o fluido sobre o médium, servindo este  
            de condutor 
           o fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este  
            último as qualidades que lhes faltam 
 

       .Espiritual  
 

Chico Xavier, Pensamento e Vida: 
 
   A eletricidade é energia dinâmica 
   O magnetismo é energia estática 
   O pensamento é força eletromagnética 
   Associando pensamento e vontade, eletricidade e magnetismo, temos a conjugação de     
todas as manifestações da vida universal,criando gravitação e afinidade, assimilação e 
desassimilação 



 
 
Allan Kardec, Cap. 14 de “A Gênese”: 
 

     a faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode  desenvolver-se 
mediante o exercício 
     a potência curadora depende da pureza da substância inoculada, da energia da vontade 
que provoca uma emissão fluídica mais ou menos abundante, e das intenções que animam 
aquele que quer curar, seja ele homem ou Espírito 
     os fluidos espirituais adquirem as qualidades boas ou más dos pensamentos 
      se os pensamentos forem bons, os fluidos são saudáveis e o corpo físico recebe uma   
impressão salutar; se maus, a impressão é penosa 
      se os maus fluidos forem permanentes e enérgicos, podem determinar desordens físicas   
      o poder do fluido do Espírito superior, ao passar pelo médium, pode perder as suas 
qualidades, se o médium não for puro de coração e não estiver trabalhando pelo seu 
melhoramento moral   
      os fluidos espirituais são assimilados pelo perispírito do encarnado, agem sobre ele e este, 
por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular 
      o fluido pessoal, que o médium transmite, por se originar no perispírito, sofre a influência 
das qualidades materiais do corpo material, ao qual está unido, bem como das qualidades 
morais do Espírito encarnado    



Finalizando: 
 

 Artigo em que Allan Kardec transcreveu uma comunicação do Espírito Paulo, apóstolo, em 
que os médiuns devem: 
 
        ter disposição e a fé que levanta montanhas, o desinteresse que  
         purifica os atos da vida, e a humildade que os santifica 
 
       perseverar na obra de beneficência que empreendem 
 
       empregar sua faculdade com a prece, que é uma vontade forte, um  
         guia e um ponto de apoio 
 
       seguir os exemplos do Cristo de vontade firme no bem, de doçura  
        constante, de submissão à vontade do Pai e de perfeita abnegação 



      . 
 

Passe é serviço. 
 
 
Oração é força. 
 

“O trabalho em nome de Jesus fortalece sempre quem quer que seja,  
  ocupa a mente, eleva a criatura e a coloca em sintonia com as forças             
  sublimes que se irradiam pelo globo terrestre. 
  O Evangelho ilumina, mas o trabalho eleva. 
  A vigilância alerta, mas a caridade fortalece. 
  A oração protege, mas o amor sublima.” 
                                      Bezerra de Menezes 
 



            Passe não é uma técnica, mas uma doação fluídica de amor 
 

“As vibrações disseminadas pelos ambientes de um Centro Espírita, pelos cuidados dos seus 
tutelares invisíveis; os fluidos úteis, necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se 
devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas 
sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos 
essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da 
Imortalidade a serviço da Terceira Revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito 
sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portando, intactas, as virtudes que lhe são 
naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, assim não sendo, se mesclarão de 
impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. 
Daí porque a Espiritualidade esclarecida recomenda, aos adeptos da Grande Doutrina, o máximo 
respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a 
inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as 
atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da 
inconsequência humana, cujo magnetismo, para tais assembleias e, portanto, para a 
agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, 
que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou 
impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a Espiritualidade 
iluminada e benfazeja. 



 Um Centro Espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, 
irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas; onde a palavra 
emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações; onde em vez do gargalhar divertido, 
se pratique a prece; em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos se emitam forças 
telepáticas à procura de inspirações felizes; e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos 
mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias 
espirituais, um Centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos 
organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da Espiritualidade esclarecida, a 
qual o elevará à dependência de organizações modelares do Espaço, realizando-se então, em 
seus recintos, sublimes empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da 
Vida. Somente esses, portanto, serão registrados no Além-Túmulo como casas beneficentes, ou 
templos do Amor e da Fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, 
porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para 
normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no Espaço, considerados meros 
clubes onde se aglomeram aprendizes do Espiritismo em horas de lazer.” 
 

                                   Bezerra de Menezes 
 





                         VIBRAÇÃO 
 
   ato de vibrar,fazer oscilar,agitar,mover qualquer fluido ou energia, 
    onde temos a capacidade de expandir nossos fluidos, na forma de   
    energias eletromagnéticas,em benefício de alguém ou algo    
    essas radiações podem ser: 
      mentais:decorrem de um processo intelectual(coragem,confiança,etc.) 
            depende da vontade                   
      fluídicas:projeções amoráveis ou sentimentos de amor(coração) 
            depende do desejo de beneficiar o outro 
    impedimento de receber passe na casa espírita: 
     irradiação ou vibração ( passe à distância ) 
 
 
 

Vibração é um processo mental de 
irradiação fluídica, ou seja: é a emissão 
de energias através da força do nosso 
pensamento direcionadas a algum 
objetivo específico. 





                        PREPARAÇÃO DE AMBIENTE 
 
 

          Espiritual: 
 
interação entre ambas as equipes 
    técnicos do auxílio magnético 
     arquitetos espirituais 
      defesas magnéticas,faixas fluídicas 
     assepsia do ambiente – larvas psíquicas,ideoplastias perniciosas,vibrações deprimentes 
     analise e triagem dos assistidos e trabalhadores: realidade     
               Espiritual e material           



                    Físico:   
 
.Sala:  
 
        limpeza 

           música 
           Iluminação 
 
 

.Trabalhador:  
 
            interno e externo 
            ficha 
            passe  
             higiene espiritual e física 
            alimentação (odores fétidos,dejeções anormais e  
               desarmonias gastrintestinais,distúrbios centros nervosos) 
            roupa 



              descanso 
            contribuir com os dirigentes, sem rixas, melindres e      
               ressentimentos 
            estudo(conhecimento evangélico – doutrinário e técnico) 
            horário- 15 min.antes(sintonia,participar e assistir a   
                palestras,reuniões de estudo ou doutrinárias) 
            desregramento sexual 
            não aplicar passe mediunizado 
            evitar aplicar passe se sentir fraqueza,dores ou mal-estar; 
                se faz uso de substâncias tóxicas 
             manter o equilíbrio energético da sala 
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