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O passe e a finalidade do
centro espírita
O passe foi incluído nas práticas do
Espiritismo como um auxiliar dos
recursos terapêuticos ordinários. É,
portanto, um meio e não a finalidade
do Espiritismo. No entanto, muitas
pessoas procuram o centro espírita
em busca somente da cura ou
melhora de seus males físicos,
psicológicos e dos distúrbios ditos
“espirituais”.
Geralmente, as pessoas que assim
procedem são nossos irmãos que
desconhecem os fundamentos do
Espiritismo. Muitos vêem no Espiritismo
mais uma religião, criada por Kardec.
Outros
ligam-no
somente
à
mediunidade, temendo sua prática, que
envolveria o relacionamento com
“almas do outro mundo”. Ainda outros
associam-no a curas, e mesmo à
fórmulas místicas para a solução de
problemas financeiros, conjugais, etc.
Há aqueles que, sem nada conhecer,
tomam passes freqüente-mente, por
hábito,
mesmo
sem
estarem
necessitando. Isso tudo resulta do
desconhecimento doutrinário, de
interpretações pessoais, da disseminação de conceitos errôneos.
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 da criatura das
amarras da ignorância das leis divinas,
alçando-a à perfeição.
Bem orientado, o centro espírita é um
foco de luz na Terra, que ilumina o saber
e o amor, a razão o e 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
regulam 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”.

O enfermo
a) Posição mental para receber o
passe
Para que obtenha melhora, as pessoas
que buscam o recurso do passe devem
ter postura mental adequada. A esse
respeito, é interessante consultarmos o
item 10 do capítulo 15 de A Gênese.
Kardec analisa aí a passagem evangélica
da mulher hemorroíssa (Marcos, 5: 2534), uma das inúmeras curas operadas
por Jesus. Vejamos este trecho:
Considerado como matéria terapêutica,
o fluido tem que atingir a matéria
orgânica, a fim de repará-la; pode então
ser dirigido sobre o mal pela vontade do
curador, ou atraído pelo desejo ardente,
pela confiança, numa palavra: pela fé do
doente. Com relação à corrente fluídica,
o primeiro age como uma bomba calcante
e o segundo como uma bomba aspirante.
Aquele que vai receber o passe deve
pautar-se na atitude da mulher
hemorroíssa, que foi curada porque, pela
sua ardente fé, aspirou, atraiu, assimilou
os fluidos amorosos de Jesus. Razão
tinha pois o Mestre para dizer-lhe: “Tua
fé te salvou”.
Sabemos que os fluidos são assimilados
pelo perispírito, que possui, dentre
outras, a notável propriedade de
absorver
fluidos
ambientes.
Constatamos,
assim,
a
grande
importância da postura mental e
espiritual do enfermo, com o pensamento
em prece, em ligação constante com os
bons Espíritos, para que o passe seja
eficaz.
b) Posição física para receber o
passe
Quem vai receber o passe deve ficar na
posição que lhe dê mais conforto físico.
O passe transmite-se ao perispírito,
independentemente da posição do corpo
físico. Dependendo do lugar, pode ficar
deitado, sentado ou de pé. Mas em
qualquer caso, deverá ficar descontraído,
respirando normalmente.
Não há necessidade de ficar com as mãos
espalmadas para cima, como se fossem
“receber” algo material.
Certas pessoas alegam que não se
devem cruzar os braços ou as pernas,
porque tais posturas dificultariam a
“circulação” dos fluidos. Parece-nos,
porém, que se não devemos cruzar os
membros é apenas porque isso em geral
atrapalha a circulação sangüínea e gera
tensões musculares.
Sensações de calor, frio, tremor, suor,
arrepio, choro podem ocorrer durante
o passe. São, geralmente, motivadas
por causas psicológicas. O misticismo,
de que muitos ainda se não

desvencilharam, pode provocar efeitos
ilusórios variados.
Nem o passista nem o paciente precisam
retirar pulseiras, colares, relógios,
óculos, sapatos, etc. Tais objetos não
interferem no passe, porque são de
natureza diversa daquela dos fluidos.
Vemos alguns fumantes que se apressam
em alijar-se momentaneamente do maço
de cigarros. A presença dos cigarros não
é, em si, o problema. O problema sério
é o hábito de fumar, que intoxica o
organismo, atuando em sentido contrário
ao do passe, quando recebido.

Quando receber o passe
Não abuses, sobretudo, daqueles que te
auxiliam. Não tomes o lugar do
verdadeiramente necessitado, tão só
porque os teus caprichos e melindres
pessoais estejam feridos.
Emmanuel, Segue-me, p. 134
A ninguém imponhas precipitadamente
as mãos.
Paulo, I Timóteo 5: 22
Dessas sábias advertências de Emmanuel
e do Apóstolo dos Gentios concluímos que
as pessoas só devem buscar os recursos
do passe quando têm realmente
necessidade. Passe é remédio. E todo
remédio só se toma quando necessário,
na dose certa e até que se recupere a
saúde. Se estamos bem, o passe é
dispensável.
No capítulo 28 de Conduta Espírita,
André Luiz recomenda-nos “esclarecer
os
companheiros
quanto
à
inconveniência da petição de passe
todos os dias, sem necessidade real,
para que esse gênero de auxílio não se
transforme em mania.”
Se a pessoa não precisa de passe,
devemos esclarecê-la a esse respeito,
orientando-a para o estudo doutrinário
e o serviço ao próximo. Devemos
lembrar-nos que os problemas do nosso
dia podem ser resolvidos com bom
senso, honestidade, equilíbrio e muita
disciplina.
Em seu livro Segue-me, Emmanuel
assim se expressa sobre a questão de
quem necessita do passe: “O passe
exprime também gastos de forças, e
não deves provocar o dispêndio de
energias do Alto, com infantilidades e
ninharias” (p. 134).
Muitas pessoas que buscam o passe
deveriam igualmente buscar a ajuda da
medicina humana. Allan Kardec advertiu
diversas vezes que diante de qualquer
distúrbio, deve-se antes de mais nada
pesquisar suas possíveis causas
orgânicas. Não a função do passe e do
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Espiritismo substituir os métodos da
ciência no tratamento das enfermidades.
O Espiritismo visa, em primeiro lugar, a
esclarecer a criatura, para que corrija o
seu proceder moral, forrando-se assim
às necessidades de expiar e de sofrer.
Depois, objetiva a suplementar o
tratamento médico, renovando os fluidos
vitais do enfermo pela aplicação do
passe e da água fluidificada.
Quando tudo o que puder ser feito na
esfera médica e espírita estiver sendo
feito, a Doutrina Espírita nos
esclarece que a dor estará sendo
necessária para a evolução do
enfermo, devendo ser enfrentada com
resignação.
Nos que padecem enfermidades
irreversíveis o passe produz efeito
benéfico, muito ajudando-os a suportar
a suas dores, e contribuindo para tornar
menos
penoso
o
processo
da
desencarnação.
Nos casos de obsessão o passe pode
contribuir para desligar o obsessor do
psiquismo do obsidiado. Mas esse
desligamento não constitui terapêutica de
base. Obtida assim uma “trégua”, é
necessário que o hospedeiro das
influências maléficas seja orientado a
buscar os recursos do Evangelho e da
Doutrina Espírita para a sua libertação
definitiva, transformando seu padrão
mental e moral.
O passe é também usado como
tratamento abençoado para os Espíritos
sofredores do mundo espiritual. Isso
pode ocorrer quando a pessoa
encarnada que recebe o passe está
intimamente vinculada a um Espírito,
que então se beneficia igualmente dos
recursos fluídicos. O passe pode
também ser ministrado por um Espírito
sobre outro, no Mundo Espiritual, como
se relata, por exemplo, nos capítulos 22
a 25 do livro Os Mensageiros, de André
Luiz.

Os efeitos do passe
Existem vários fatores que influem nos
efeitos do passe. A despeito da ajuda
segura dos bons Espíritos, o resultado
dependerá das condições do enfermo e
também do passista, se bem que as
deficiências deste possam em geral ser
supridas pelos Espíritos.
Temos observado que algumas pessoas
se sentem curadas, outras apenas
melhoram, enquanto outras ainda
permanecem completamente impermeáveis aos recursos do passe.
O clima de fraternidade, simpatia entre
o passista e o enfermo é condição
importantíssima para que o passe
produza bons resultados.
A fé é outro fator relevante. Observamos
que muitos não voltam mais ao centro
espírita após constatarem que não
obtiveram melhoras imediatas. Na sua
ignorância, alegam que o centro é
“fraco”,
ou
mesmo
descrêem
completamente dos recursos fluídicos e
dos mecanismos divinos.

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.
Antes de cogitarmos, em vão, acerca do
merecimento que tenhamos, procuremos
dar novos rumos aos nossos passos, para
irmos ao encontro dos necessitados; às
nossas mãos, para que elas abençoem,
agasalhem, acariciem;. ao nosso
coração, para aprendermos amar os
semelhantes. Imprimamos novas
diretrizes aos nossos hábitos infelizes.
Acendamos novas luzes para os nossos
pensamentos e sentimentos. Adotemos
atitudes cristãs no lar, no trabalho, no
mundo!

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 espiritual
ou magnético, 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.
Por essas assertivas, aprendemos que
água é passível de adquirir qualidades
diversas, de natureza sutil ou “fluídica”,
ao influxo da vontade de um agente. No
meio espírita, a água modificada pela
ação de Espíritos desencarnados ou
encarnados no sentido de tornar-se
medicamentosa ficou conhecida como
“água fluidificada” ou “magnetizada”.
Trata-se de expressões impróprias, mas
que o uso já consagrou. (Do ponto de
vista da física, a água pura que bebemos
já é um fluido, e não é suscetível de
magnetizar-se por um ímã, por
exemplo.)
A água dita “fluidificada” é, na verdade,
um veículo de recursos medicamentosos
que atuam no perispírito. Indiretamente,
contribui para o restabelecimento do
corpo carnal. Em seu livro Fluidos e
Passes Therezinha Oliveira assim se
refere à ação da água fluidificada (p.
89):
Ao ser ingerida, [...] é metabolizada pelo
organismo,
que
absorve
as
quintessências 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 desgastes
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.
A água pode ser fluidificada para uso
geral ou para determinado enfermo. Isso
deve ser claramente considerado quando
mobilizamos a nossa vontade com o
objetivo de preparar a água. Como no
último caso a água adquire propriedades
específicas para a pessoa que temos em
vista, não deve ser usada por outras
pessoas.
Para fluidificar a água não é necessário
impor as mãos sobre ela. Muito receptiva
aos fluidos espirituais, a água se torna
remédio salutar pela ação da prece em
ambientes de silêncio e respeito, onde
há vontade ardente de ajudar o
semelhante necessitado. Como o passe,
a fluidificação é uma tarefa executada
pelos Espíritos bons com a ajuda dos
recursos humanos.

Na nossa Casa
Segundas-feiras
à noite, reunião fechada pelos nossos
obsessores.
Terças-feiras
às 13h Reunião pública de caridade
À noite, reunião pelos irmãos viciados
Quartas-feiras
À noite reunião pelos nossos irmãos
doentes
Quintas-feiras
Às 14h Escola de Médiuns, aberta a todos
que desejarem
Às 19h Reunião pública de caridade
Sextas-feiras
Às 19 horas Escola de Médiuns, aberta a
todos que desejarem
Sábados
14h Evangelização de
crianças e
adolescentes. Procure nossa secretaria.
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