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O Passe 

“…Disse-lhes Ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé tamanho de um grão de 
mostarda poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá”  Mateus, 17:20  



LE Q.27: Haveria, assim, dois elementos gerais do Universo; a matéria e o espírito? 

Sim, e acima de ambos Deus, o Criador, o pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que 

existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de 

intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer 

alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se 

distingue por propriedades especiais.  

 



Fluido Vital 
        O fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico 

universal. Ele é o elemento básico da vida. Vida aqui considerada no sentido atribuído pela ciência, que se 

caracteriza pelos fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. Observe que nessa categoria, 

evidentemente, não se incluem os Espíritos, já que não satisfazem, pelo menos, às duas últimas condições - 

reprodução e morte. Em Gabriel Delanne (A Evolução Anímica) vamos encontrar literalmente: “a alma não é 

vivente”, porque seja mais e melhor: - tem “existência integral”. 

  

     Em “A Gênese”, Kardec assegura que “pela morte, o princípio vital se extingue”. De fato é a existência, ou 

não, de fluido vital que distingue um corpo vivo de outro sem vida. A diferença entre uma árvore viva e um 

pedaço de madeira é justamente a presença do fluido vital na primeira e sua ausência na segunda.  

 

  Apesar de já contarmos, ao nascer, com certa quantidade de fluido vital, o nosso corpo precisa ser 

constantemente suprido deste fluido, em razão da sua constante utilização, principalmente nos processos 

ligados ao metabolismo. É, contudo, característica dos seres vivos a capacidade de produzir fluido vital, 

continuamente, a partir do fluido cósmico universal, como também a capacidade de absorvê-lo diretamente, a 

partir dos próprios alimentos. Uma outra possibilidade de absorção do fluido vital é através da transfusão 

fluídica. Kardec refere claramente essa possibilidade quando afirma que: “O fluido vital se transmite de um 

indivíduo a outro”. É justamente essa propriedade, característica do fluido vital, um dos fundamentos 

em que se baseia o passe.  

•      



Fluido Vital 

No mesmo capítulo da obra de Kardec citada acima encontramos ainda a informação: “A quantidade de fluido 

vital não é a mesma em todos os seres orgânicos: varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo 

indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie.” L.E. Questão 70  

 

Realmente, na infância, a capacidade de processar o fluido cósmico para a produção do fluido vital é muito 

acentuada. Essa capacidade se mantém mais ou menos inalterada durante a juventude, mas a partir de certa 

idade ela torna-se bastante reduzida, fato este que leva a uma diminuição progressiva da vitalidade do 

indivíduo, levando ao envelhecimento geral do organismo. A morte ocorre quanto o organismo perde a 

capacidade de produzir e reter uma certa quantidade mínima de fluido vital - morte natural - ou quando 

uma lesão mais séria no corpo físico provoca uma taxa de escoamento desse fluido em quantidades 

superiores à sua capacidade de produção - morte acidental. 

 

    Os seres do mundo espiritual, por não possuírem fluido vital, é que necessitam do nosso concurso, como 

indispensável, para muitas das tarefas assistenciais a que se propõem.   



Fluido Vital 
A energia transmitida pelo passe atua no perispírito do paciente e deste sobre o corpo físico. O perispírito recebe a energia 

através dos chakras. Os chakras (centros de força) absorvem a energia fluídica (energia vital ou prana), fazem a decomposição e 

em seguida enviam-na ao longo dos canais (nádis) para o sistema nervoso, glândulas endócrinas e para o sangue com o objetivo 

de alimentar o corpo. As emanações energéticas do períspirito e do fluido vital formam a AURA HUMANA. 





O Passe 

  

É uma transmissão conjunta, ou mista, de fluidos magnéticos – provenientes do encarnado – e de fluidos espirituais – oriundos 

dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal (magnetização).  

Podemos dizer que o passe atua diretamente sobre o perispírito, agindo de três formas diferentes:  

 

Mecanismo de assepsia: na limpeza do campo vibratório do paciente para o recebimento de energias salutares. Facilitando até 

a maior absorção dessas energias.  

Revitalizador ou Ativante: re-compondo as energias perdidas.   

Dispersante: Eliminando os excessos e distribuindo de uma maneira igual os fluidos doados ao longo do campo vibratório e por 

todos os chacras ou centros de força. “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, O Consolador, q. 98 

• Como ocorre o passe? È, usualmente, transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro ou, à 

distância, por intermédio das irradiações mentais. A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da 

vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. 

• Qual a finalidade do passe?  Auxiliar na harmonização física e psíquica, substituindo os fluidos negativos pesados por 

fluidos benéficos.  Promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica que garantem o estado de lucidez 

mental e intelectual do individuo.  Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados. 

 



Tipos de Passe  
• Passe Magnético: 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 – 

O Livro dos Médiuns , questão 176) 

 

•  Passe Espiritual: 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 

 

• Passe Misto: Combinação dos fluidos do passista com os espirituais. São os mais usados nas casas 

espíritas. Os benfeitores espirituais comparecem no momento do passe, atendendo aos encarnados e 

também ministrando eficiente socorro às entidades do plano espiritual. Eles agem aumentando, dirigindo e 

qualificando nossos fluidos 

 

 



Mecanismo do Passe 
A transmissão de fluidos terapêuticos representa o resultado da vontade de três agentes: 

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

2- O médium que oferece seus fluidos (humanos)  

3- 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. 

 

 



Para que o passe alcance o melhor resultado, é necessário:  

 

 
1.Que o passista use o pensamento e a vontade, a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-los convergir para 

o assistido; 

  

2.Que haja confiança entre o socorrista e o assistido, a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual 

verte o auxílio da Esfera Superior, na medida dos créditos de um e de outro;  

 

3.Que o assistido esteja receptivo, para que sua mente adira à ideia de trabalho restaurativo e comece a 

sugeri-lo a todas as células do corpo físico; então irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e o 

reterá na própria constituição fisiopsicossomática. (Mecanismos da Mediunidade, André Luiz - Cap. XXII, 

Mediunidade Curativa)  

 

 

A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do Espirito, e pode extrapolar o 

limite de tempo de uma encarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxilio. 



Conclusão sobre o Passe  
o Passe é uma transmissão conjunta, ou mista, de fluidos magnéticos – provenientes do encarnado – e de fluidos espirituais – 

oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal 

(magnetização). 

o A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos 

deletérios por fluidos benéficos; equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados; promover a harmonização do 

funcionamento de estrutura neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. 

o O passe é, usualmente, transmitido pelas irradiações mentais, mas também pode ser feito pelo abraço, olhar, pelo sopro ou, 

à distância. 

o A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de 

quem as recebe. 

o A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do Espírito, que pode extrapolar o limite de tempo 

de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. 

o Para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações, não previstas na Lei de Causa e Efeito, é necessário que a pessoa 

defina e siga uma programação de melhoria moral e de esclarecimento espiritual. 

 

EMMANUEL - CHICO XAVIER 



Perguntas e Respostas 
 

1 – Fala-se em “magnetismo animal” e “magnetismo espiritual”. Qual a diferença? 

Magnetismo animal ou humano seria o do próprio passista. Magnetismo espiritual seria o dos Espíritos que colaboram 

no processo. Considera-se que o magnetismo animal seria mais apropriado para problemas físicos, envolvendo 

enfermidades diversas. Daí a convocação de companheiros de boa vontade, dispostos à doação, nesse serviço. O 

magnetismo espiritual seria dos Espíritos desencarnados, destinado a problemas psíquicos. Consideremos, entretanto, 

que o passista é um Espírito, reencarnado. Portanto, ao aplicar o passe, ele também fornece o magnetismo espiritual. 

 

2– Jesus era um passista? 

Sem dúvida. Tinha plena domínio sobre o assunto, e um potencial magnético inigualável. Daí os prodígios que 

operava. Ele afirmava que tudo o que fazia, poderemos fazer. Estamos longe de seus poderes, mas, com boa vontade, 

dedicação e pureza de sentimentos, estenderemos benefícios a muita gente. 

 

3– A eficiência do passe magnético depende da capacidade do passista? Existe passe fraco? 

Depende muito mais da receptividade do paciente. Quando são aplicados os passes há um ambiente vibratório 

coletivo, formado pela contribuição de todos os passistas. Não há, portanto, por que imaginar que este ou aquele 

colaborador é mais eficiente. O fator preponderante é a postura do paciente, sua fé e o empenho de renovação. 

 

 



Perguntas e Respostas 

4 – Isso também acontecia com Jesus? 

O Mestre deixou isso bem claro, em duas expressões que usava com freqüência. A primeira: “tua fé te salvou”. Nem todos eram 

curados. Havia uma condição essencial: a fé, a certeza de que haveria o benefício da cura. Não se tratava de premiar os fervorosos, 

mas, apenas atender aos imperativos da sintonia. Quem acreditava, sintonizava com Jesus e podia ser beneficiado. A outra expressão: 

“vai e não peques mais, para que não te suceda pior”, significa que os nossos males estão subordinados ao comportamento. Portanto, é 

preciso que estejamos dispostos a mudar, superando nossas mazelas. Caso contrário, eles sempre recrudescerão. 

 

5– O passe magnético seria, então, um tratamento de superfície? 

Exatamente. Cuida dos efeitos. As causas de nossos males somente nós poderemos remover, com a famosa reforma íntima, à luz dos 

princípios de Jesus. É por essa razão que a aplicação de passes, no Centro Espírita, deve ser sempre precedida de palestras 

doutrinárias, oferecendo às pessoas que procuram o benefício desse abençoado serviço os esclarecimentos necessários. 

 

6 – E se a pessoa tem muita fé, acredita no passe, mas não está disposta à renovação? 

Com o tempo o passe deixará de surtir efeito. André Luiz diz que os mentores espirituais são condescendentes. Ajudam por dez vezes, 

quando nos submetemos ao tratamento magnético, aliviando nossos padecimentos. Depois disso, se continuamos acomodados, 

suspendem o amparo e deixam a Dor usar de seus rigores para nos convencer de que é preciso mudar. 

 

Livro Mediunidade, Tudo o que você precisa saber. 

Autor: Richard Simonetti 



“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o 

segundo” (O Evangelho segundo o Espiritismo - 6, 5). 

• https://youtu.be/AeEgTh0R_70 

Os Fluidos: sua Natureza e suas Qualidades – Cosme 

Massi 

• https://www.youtube.com/watch?v=yTDAxMOvWmU 

   CLSGVideos - Suzana Simoes - Passes (1a Parte) 

• https://www.youtube.com/watch?v=KYAWcwjSVXk 

   CLSGvideos - Suzana Simões - Passes (2a Parte) 

 

https://youtu.be/AeEgTh0R_70
https://www.youtube.com/watch?v=yTDAxMOvWmU
https://www.youtube.com/watch?v=KYAWcwjSVXk


Informações adicionais 






