
O Passe Espírita



TODA MOLÉSTIA DO CORPO TEM 
ASCENDENTES ESPIRITUAIS?

As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O
corpo doente reflete o panorama interior do Espírito enfermo. A
reencarnação, em si mesma, já representa uma estação de tratamento
e de cura.

Emmanuel. O Consolador, questão 9



OS CENTROS VITAIS OU CENTROS DE FORÇA

São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática
da alma, imprimem às células a especialização extrema. O homem
possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em
recursos equivalentes essas células que obedecem às ordens do
Espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas.

André Luiz. Evolução em Dois Mundos, primeira parte, cap. 2, “Corpo
espiritual”



OS CENTROS VITAIS OU CENTROS DE FORÇA

Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está
intimamente regido por sete centros de força, que se conjugam nas
ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os
outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para
nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como
sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em
circuito fechado.

André Luiz. Entre a Terra e o Céu, cap. 20, “Conflitos da alma”
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O CENTRO CORONÁRIO

Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve
presentemente, o centro coronário, que é o mais significativo em
razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a
ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. É o grande
assimilador das energias solares e dos raios da Espiritualidade
Superior, capazes de favorecer a sublimação da alma.

André Luiz. Entre a Terra e o Céu, cap. 20, “Conflitos da alma”



O CENTRO CORONÁRIO

Dele parte a corrente de energia vitalizante formada de estímulos
espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve,
transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos
sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros,
interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos
órgãos e demais implementos de nossa constituição particular,
plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis
de nossa influência e conduta.

André Luiz. Evolução em Dois Mundos, primeira parte, cap. 2, “Corpo
espiritual”



Afinal, o que é o passe?

Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das
forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a
diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um
reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório
ilimitado das forças espirituais.

Emmanuel, em O Consolador (questão 98) .



Afinal, o que é o passe?

Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas
energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores
e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para
atenuar os sofrimentos do mundo.

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



Afinal, o que é o passe?

Meu amigo, o Passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação
de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si
mesmo em teu benefício.

Emmanuel. Segue-me, cap. 47, “O Passe”



O Passe pode ser:

a) Magnético: o fluido emana basicamente do próprio passista;

b) Espiritual: doação direta dos Espíritos ao paciente, sem ação de 
médiuns;

c) Misto (humano-espiritual): participação fluídica tanto dos Espíritos 
quanto dos médiuns.



ORGANIZAÇÃO DA TAREFA

— O missionário do auxilio magnético 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.

André Luiz. Missionários da Luz, cap. 19, “Passes”
[Diálogo de André Luiz com o Instrutor Alexandre]



ORGANIZAÇÃO DA TAREFA

Na esfera carnal, porém, a boa vontade sincera pode suprir essa ou
aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência
prestada pelos benfeitores espirituais ao servidor humano.

André Luiz. Missionários da Luz, cap. 19, “Passes”
[Diálogo de André Luiz com o Instrutor Alexandre]



ORGANIZAÇÃO DA TAREFA

Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso
fraterno, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço
do próximo, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias
e benevolentes que orientam, indiretamente, o neófito, utilizando-lhe
a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor.

André Luiz. Missionários da Luz, cap. 19, “Passes”
[Diálogo de André Luiz com o Instrutor Alexandre]



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

— Vejamos esta irmã — exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio 
afetuoso —, observe-lhe o coração e, principalmente, a válvula mitral.

Detive-me em acurado exame da região mencionada e, efetivamente,
descobri a existência de tenuíssima nuvem negra, que cobria grande
extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e
lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou:

— Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo,
entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem
que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A
permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe
perigosa enfermidade. Atendamos ao caso.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na
zona inferior do esterno e, com surpresa, notei que a
destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que
se dirigiam ao coração da senhora enferma,
observando-se nitidamente que os raios de luminosa
vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e
consciente do emissor.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Assediada pelos princípios magnéticos, postos em ação,
a reduzida porção de matéria negra, que envolvia a
válvula mitral, deslocou-se vagarosamente e, como se
fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio
aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão
irradiante, ao longo da epiderme.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o
serviço mais ativo do passe, alijando a maligna
influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro,
erguendo ambas as mãos e descendo-as, logo após,
morosamente, através dos quadris até os joelhos,
repetindo o contato na região mencionada e
prosseguindo nas mesmas operações por diversas
vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma
voltou à normalidade.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Postávamo-nos, agora, ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo
Anacleto me reclamou atenção.

Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente
alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do
órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar
permanecia atingida. E via-se, com nitidez, que os reflexos negros daquela
pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas,
modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa
davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se
sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

Toda perturbação mental é ascendente de graves processos
patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso,
qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações
orgânicas chamam-se enfermidades.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

... (ele) está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a
iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta
choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade
dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe
figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios
ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-
lhe no íntimo como marteladas, em certas circunstâncias.



Alguns casos no livro 
Missionários da luz, Cap. 19 - Passes

No esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos
terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa,
imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o
fígado.

Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de
socorro, pela emissão de energias benéficas.

Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme
de acertar é a sua âncora de salvação.



Após o passe...

Surpreendido, observei que a nuvem, de escura, se fizera opaca,
desfazendo-se, pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador
em missão de auxílio.

O fígado voltou à normalidade plena.



Mais um caso: Uma senhora grávida

... temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos.
Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de
subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de
longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente
doloroso.

O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias,
noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar.

A prece, porém, não representa para este coração materno tão
somente um refúgio.



Mais um caso: Uma senhora grávida

— Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal.

(...)

— Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos
processos patológicos em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será
o aborto inevitável.



Mais um caso: Uma senhora grávida

— Não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais
elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se, de todo, à
tristeza angustiosa, em certas circunstâncias. Há seis dias permanece
desalentada, aflita. (...) A pobre senhora, contudo, além de suportar a
carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida
a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro,
que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações
dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em
condições anormais e, por isso, vemo-las congregadas como
pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando, não só a
saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto.



Mais um caso: Uma senhora grávida

Após o passe magnético...

Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa
só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do
auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o
interior da bexiga urinária.



Um caso de “décima vez”...

Um cavalheiro idoso, com fígado e baço em enorme desequilíbrio.

— Lastimável! — exclamou o chefe do auxílio, depois de longa
perquirição. — Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após
dez vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo,
até que adote nova resolução.

— Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças
destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo.
Nossa missão é de amparar os que erraram, e não de fortalecer os
erros.



Um caso de “décima vez”...

Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos
fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por dez
vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as
dez oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos
instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que
aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-
los.



Um caso de “décima vez”...

Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio,
e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios
atos.



Um caso de “décima vez”...

Este homem (...) estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas,
o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de
encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que
lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de
convergência de intensas vibrações destruidoras.



MATEUS 8:14-17

• E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e 
com febre.

• E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou; e levantou-se, e serviu-os.



Ante o Divino Médico

“Não são os que gozam saúde que precisam de médico.” — JESUS. (Mateus
9.12)

Sim, somos Espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de
tratamento, instalados nas Esferas Superiores, dos quais instrutores e
benfeitores da Vida Maior nos acompanham e analisam ações e reações,
mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo Nosso Senhor
Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o
doente persiste em fugir do remédio.

Emmanuel

Livro da Esperança, capítulo 78



Socorre a Ti Mesmo

Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do Reino
Divino “aos teus órgãos”. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu
pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco
do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não
passará de medida em trânsito para a inutilidade.

Emmanuel

Pão Nosso, capítulo 51


